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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Diru-laguntzak ematea Laudion auto enplegua sustatzeko eta enpresak sortzea pizteko

Ikusi da Laudioko udalak argitaratu duen Laudion auto enplegua sustatzeko eta enpresak 
sortzea pizteko lehia irekiko diru-laguntzen deialdia eta horren eskaerak aurkezteko epea 2020ko 
otsailaren 10ean bukatu dela eta laguntza horien guztirako gehieneko zenbatekoa 12.000 euro 
izan dela.

Ikusita epe barruan aurkeztutako eskaerak.

Ikusita deialdi hau arautzen duten oinarriek ezartzen dutela enpresa bakoitzarentzako ge-
hieneko diru-laguntza 2.000 eurokoa izango dela, edo 3.000 eurokoa, erakunde eskatzaileek 
aldez aurretik Laudioko Udaleko Toki Garapenerako Agentziak egindako bideragarritasun-plana 
badute, eta eman beharreko diru-laguntza guztien zenbatekoak ezin badu gainditu oinarri ho-
rietan aurreikusitako zenbatekoa, hau da, 12.000 eurokoa.

Aurkeztutako eskaerak eta errekerimenduak aztertu ondoren, eskatzaile bakoitzak justifika-
tutako gastuak zehazten dira.

Dokumentazio osagarria aztertu ondoren, eskaera hauek onartzen dira.

1. A. U. U., 2021eko urtarrilaren 12a eta erregistro zenbakia 292

2. R. C. N. D., 2021eko urtarrilaren 12a eta errregistro zenbakia 293

3. P. I. G., 2021eko urtarrilaren 12a eta errregistro zenbakia 302

4. D. I. A., 8 de febrero de 2021eko otsailaren 8a eta errregistro zenbakia 1720

5. I. M. G. , 2021eko otsailaren 9a eta erregistro zenbakia 1746

6. M. E. H., 2021eko otsailaren 10a eta errregistro zenbakia 1863

Aztertu dira Idazkaritzaren 2020ko irailaren 8ko txostena, oinarriak onartzekoa, Idazkaritzaren 
azaroaren 17ko txostena, deialdiari buruzkoa, eta 2020ko urriaren 28ko esku hartzeko txos-
tena, Laudion autoenplegua sustatzeko eta enpresak sortzeko 2019ko diru-laguntzen deialdia 
onartzekoa.

Ikusi da ALHAOn 2020ko azaroaren 20an eta DNDBn 2020ko abenduaren 28an deialdiaren 
oinarrien argitarapena.

Udal gordailuzaingoari kontsulta egin zaio, eta adierazten da lehen aipatutako pertsona 
guztiek egunean dituztela Laudioko Udal honekiko betebeharrak.

Ikusi da 2021ko martxoaren 16ko Laudioko Udaleko Sustapen ekonomikorako Arduradu-
naren txostena.

Ikusi da Laudioko Udaleko Udal Kontuhartzailetzaren 2021eko maiatzaren 17ko txostena.

Ikusi da deialdia arautzen duten oinarriek xedatua dutela enpresa bakoitzeko gehieneko 
diru-laguntza 2.000 eurokoa izango dela, edota 3.000koa, enpresa horren sustatzaileen arteko 
edozeinek Laudio Udalaren Ekonomia Garapeneko Arloak eginiko aurretiazko Bideragarritasun 
Plana eginda badu. Halere, eman beharreko diru-laguntzen orotarako zenbatekoak ezin du 
gainditu deialdiaren oinarri horietan aurreikusita dagoen zenbatekoa, 12.000 euro.
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Ikusi da kreditu erabilgarria dagoela 1000-4331-481.00 “Diru-laguntzat ekintzaileentzat” 
aurrekontuko diru sailean.

Aurkeztutako eskaerak eta errekerimenduak aztertu ondoren, ekintzaile bakoitzak justifika-
tutako gastuen zenbatekoak zehazten dira

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 1985/7ko Legearen 21. artikuluak 
emandako ahalmenak erabiliz, alkate-udalburuak honek

EBATZI DU

LEHENENGOA. Udaleko kontu-hartzailetzak jarritako eragozpen etengarriak gainditzea, 
honako egiaztapen hauetan oinarrituta:

Lehenik eta behin, kontu-hartzaileak txostenean adierazten du bere sailari bidalitako 2020ko 
diru-laguntzen deialdia izapidetzeko espedientean ez dagoela jasota ez Udaleko idazkari na-
gusiaren ez udaleko kontu-hartzailetzaren beraren txostenik. Horrek bide ematen dio prozedu-
raren erabateko deuseztasuna ezartzeko, egintza legez ezarritako prozedura edo kide anitzeko 
organoen borondatea eratzeko funtsezko arauak erabat alde batera utzita eman dela ulertzen 
baitu. Hala ere, presazko deialdiak, espedientean egiazta daitekeen bezala, idazkariaren txostena 
du, 2020ko azaroaren 17koa, eta Kontu-hartzailetzaren txostena ere bai, 2020ko urriaren 28koa, 
non, hain zuzen ere, kredituetarako ezarritako lotura juridikoaren mailako aurrekontu-esleipena 
dagoela jakinarazten baita.

Bigarrenik, Kontu-hartzailetzak adierazten duenez, Ogasunak Arautzen dituen Legearen “aldi 
baterako espezialitateko” aurrekontu-printzipioaren arabera, “Aurrekontu bakoitzaren gastuen 
egoera-orriko kredituen kargura, eskuraketetatik, obretatik, zerbitzuetatik eta, oro har, aurre-
kontu-ekitaldiaren urte naturalean egiten diren gainerako prestazio edo gastuetatik eratorritako 
betebeharrak baino ezin izango dira hartu”. Hala ere, diru-laguntza horiei dagokien 2021eko 
aurrekontu-aplikazioan laguntza horiek ordaintzeko behar besteko esleipena dagoenez, eta 
laguntza horiek emanez gauzatzeko premia kontuan hartuta, espedientea izapidetzen jarraitzea 
proposatzen da, eta etorkizun hurbilerako uztea diru-laguntza horien hurrengo deialdiari aurre 
egiteko behar diren kredituak, zehazki, 2021eko ekitaldikoari.

BIGARRENA. Alkate honek bere gain hartzea Laudion autoenplegua sustatzeko eta enpresak 
sortzea sustatzeko diru-laguntzak emateko espediente hau izapidetzean planteatutako gaien 
gaineko ardura eta ebazpena..

Ebazpen honek espediente hori lehenbailehen ebazteko beharra eragiten du, ondoren eta 
berehala diru-laguntza horiek ordaintzeko.

HIRUGARRENA. Onartzea eta ematea, Laudion auto enplegua sustatzeko eta enpresak 
sortzea pizteko diru-laguntzak arautzen dituzten Oinarrietan xedatutakoarekin bat, jarraian 
zerrendatu diren eskabideei diru-laguntza hauek:

NAN ESKATZAILEA EGIAZTATU 
ZENBATEKOA

ADL 
PROIEKTUA AZALPENAK DIRULAGUNTZA

XXXX843XX 1. A. U. U. 2.860,00 € 0 € Gehieneko zenbatekoa gainditzen du 2.000 €

XXXX8533X 2. R. C. N. 608,71 € 0 € Ez du gehieneko zenbatekoa gainditzen 608,71 €

XXXX059XX 3. P. I. 1.338,70 € 0 € Ez du gehieneko zenbatekoa gainditzen 1.338,70 €

XXXX828XX 4. D. I. 915,52 € 0 € Ez du gehieneko zenbatekoa gainditzen 915,52 €

XXXX141XX 5. I. M. 4.941,01 € 1.000 € Gehieneko zenbatekoa gainditzen du 3.000 €

XXXX763XX 6. A. C. G. 0 0 Ez du 1. oinarria betetzen 0

XXXX363XX 7. J. M. P. E. 0 0 Ez du 1. oinarria betetzen 0

XXXX950XX 8. M. G. G. 0 0 Ez du 1. oinarria betetzen 0

XXXX467X 9. M. E. H. 2.244,08 € 1.000 € Gehieneko zenbatekoa gainditzen du 3.000 €

TOTAL IMPORTE CONCESIONES 10.862,93 €
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Diruz lagun daitezkeen gastutzat jo eta hartu dira soilik 4. oinarrian “Diruz lagun daitezkeen 
jarduerak” izenekoan jasotakoak honako hauek dira:

— Negozioa kokatzen den aretoaren alokairu edo errentaren zenbatekoa.

— Negozio aretoaren hornidurak (argia, ura, gasa, telefonoa).

— Aseguru-primak.

— Profesional independenteen zerbitzuak.

— Publizitatea eta promozioa.

— Eratze-gastuak: erregistroa, notaritza sozietatea eratze-eskritura egilesteko eta sozietatea 
martxan jartzeari lotutako aholkularitza zerbitzuak

— Langile autonomoen araubide berezian Gizarte Segurantzari edo dagokion mutualita-
teari ordaindutako kotizazioak, baita kontingentzia arruntengatik araubide orokorrean, betiere, 
enpresari ekonomia jardueren gaineko zergan alta eman eta hurrengo urtean.

LAUGARRENA. Orotara 10.862,93 €eurora iristen diren diru-laguntza horien ordainketa, 
emakida erabaki eta onartu osteko eragiketa bakarrean egingo da 2021eko “Ekintzaileentzako 
diru-laguntzak” izeneko 1000- 4331- 481.00 diru sailari egotzita.

BOSGARRENA. Onartzea diru-laguntzen egiaztapena eta justifikazioa, eskatzaileek aurkez-
tutako justifikazio ordainagirien arabera.

SEIGARRENA. Argitaratzea onartutako eta emandako diru-laguntzen berri ematekoa den 
dagokion iragarkia Udaletxeko iragarkien taulan eta ALHAOn.

ZAZPIGARRENA. Erabaki honen berri ematea Tokiko Gobernu Batzarrari.

ZORTZIGARRENA. Erabaki jakinarazpena ematea interesdunei eta udal Kontu-hartze sailari.

Laudion, 2021eko maiatzaren 31n

Alkate-presidentea
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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