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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN 

ETA TURISMOAREN SAILA

Vitoria-Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko udal progra-
maren 2020ko deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzeko erabaki proposamena

2020ko urriaren 23an egindako bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Vitoria-Gas-
teizko udalerrian enpresak ezartzeko laguntza ekonomikoak emateko udal programaren 2020ko 
deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzeko erabaki-proposamena. Honela dio:

“I. 2019ko abenduaren 9an onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak Vitoria-Gasteizko Uda-
laren dirulaguntzen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorrak (2019ko abenduaren 23ko 
ALHAO, 147. zenbakia).

II. Tokiko Gobernu Batzarrak 2020ko martxoaren 13an egindako bilkuran onetsi zituen Vito-
ria-Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoen udal programaren oinarriak 
eta deialdi publikoa, laguntzak emateko prozedura gisa norgehiagoka baliatuta, 126.700,00 
euroko zuzkidurarekin, 2020ko ekitaldiko udal aurrekontuko 0821.4331.489.67 partidaren kontura.

III. 2020ko maiatzaren 29an egindako bilkuran, alarma-egoera deklaratzeak enpresetan sor-
tutako egoeraren aurrean, eta Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turis-
moaren Sailak hala proposatuta, 26. ildoko dirulaguntzen deialdia —“2020an Vitoria-Gasteizko 
udalerrian enpresak sortzeko eta finkatzeko laguntza ekonomikoak”— arautzen zuten berariazko 
oinarriak aldatzea onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak. Oinarri horiek 2020ko ekainaren 10eko 
ALHAOn argitaratu ziren (65. zk), eta mantendu egin zen deialdiaren hasieran aurreikusitako 
zuzkidura ekonomikoa.

IV. 2020ko urriaren 13ko dataz, Enpresen udal zerbitzuko buruak egun horretan egindako 
txostenari jarraiki, “Vitoria-Gasteizko udalarrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak 
emateko udal-programaren deialdiaren zuzkidura ekonomikoa 18.602,21 eurotan handitzea 
proposatzen da –deialdiaren 6. oinarriaren arabera horri lotuta dagoen 08.21.4331.4.8967 
partidan 42.524,51 euroko saldoa zegoela ikusita–, deialdiko baldintzak betetzen dituzten eta 
deialdiaren irizpideen arabera teknikariek onetsitako proiektua duten enpresa guztiei laguntza 
ekonomikoa emateko.

Horretarako zuzkidura nahikoa eta egokia badagoela ikusi da, 2020rako onetsitako udal 
aurrekontuko 08.21.4331.4.8967 partidarekiko lotura dela eta.

Tokiko Gobernu Batzarrak du laguntza-deialdiak eta horien baldintzak onesteko eskumena, 
bai eta dagozkion aldaketak egitekoa ere, haren egitekoa baita ekonomi kudeaketa eta, beraz, 
Dirulaguntzen Estrategi Plana bideratzea, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 127. artikuluko 1.g) 
eta 2. ataletan eta Dirulaguntzei buruzko udal ordenantzaren 5.1 artikuluan finkatutakoaren ildotik.
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Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saileko zinegotzi 
ordezkariak honako erabaki-proposamena egiten du:

Erabaki-proposamena

Lehena. Hamazortzi mila sei ehun eta bi euro eta hogeita bat zentimoan (18.602,21 euro) 
handitzea Vitoria-Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko laguntza ekonomikoak emateko 
2020ko udal programa finantzatzeko laguntza ekonomikoak. Deialdia 2020ko martxoaren 13an 
onetsi zuen Tokiko Gobernu Batzarrak.

Horrenbestez, ehun eta berrogeita bost mila hirurehun eta bi euro eta hogeita bat zenti-
mokoa (145.302,21 euro) izango da, guztira, aipatutako laguntza-programara bideratutako 
laguntza ekonomikoa.

Bigarrena. 18.602,21 euroko gastua jasota uztea, 2020ko aurrekontuko 08.21.4331.4.8967 
partidarekiko loturan dagoen saldoaren kontura.

Hirugarrena. Ebazpen hau ALHAOn eta udalaren webgunean argitaratzea, adostutakoa 
Diru-laguntzen Datu-base Nazionalean jaso ondoren.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urriaren 26an

Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta 
Turismoaren Saileko Administrazio Orokorreko teknikaria
LEIRE GÓMEZ ALCALÁ
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