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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

Zerbitzu Juridiko Administratiboa

Garapenean laguntzeko 2021eko dirulaguntza-deialdiko SG (Sentsibilizazio globaleko proiek-
tuak) atalaren ebazpenaren iragarkiko akatsak zuzentzea

Behin betiko onarpen hori 2021eko ekainaren 18ko ALHAOn (67. zenbakia) argitaratu da, eta 
akats bat du Tokiko Gobernu Batzarrak onartu zuen datan. Hori dela eta, akats hori zuzendu eta 
berriz argitaratzen da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 109-2 artikuluari jarraikiz.

2021eko martxoaren 26an onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak garapenean laguntzeko 
dirulaguntzak emateko 2021eko deialdiaren berariazko oinarriak, bost ataletan banatuta. Bos-
garrena, SG atala, honela dago definituta:

SG atala: Sentsibilizazio globaleko proiektuak. Zuzkidura ekonomikoa: 20.264,08 euro.

Atal hori ebazteko proposamena azaltzea du helburu txosten honek.

Proiektuak aurkezteko epeak:

2021eko apirilaren 30a finkatu zen deialdiaren oinarrietan proiektuak aurkezteko azken 
eguntzat.

Aurkeztutako eskabideak:

Aipaturiko epea amaituta, bost proposamen aurkeztu dira garaiz eta behar bezala:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA ESKATUTAKOA

Mauritania Soziokulturala Elkartea Mauritania 40 iruditan 1.350,00

Mboolo Elkartea Diarama Afrika.Saharaz hegoaldeko Afrika aberats eta askotarikoari 
buruzko elkarrizketak 9.884,09

Manuel Iradier Afrikako Elkartea Afrikaldia.Afrikako euskal zinema jaialdia 10.000,00

Bakerako Kooperatiben Batzarra Ihesa jolasa ez denean 5.999,50

Mauritania Soziokulturala Elkartea Afrikako Astearen 4. edizioa 2021 3.396,00

ESKATUTAKOA GUZTIRA 30.745,50

Proposamenetako bik bakarrik lor ditzakete 10.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa, bi 
entitate edo gehiagok aurkeztua denez gero.

Guztira, 30.745,50 euro eskatu dira, eta nabarmenki gainditzen du horrek deialdirako erabil-
garri dagoen 20.264,08 euroko zenbatekoa.

Deialdiko betebeharrak betetzea.

Egiaztatu da 5 eskabideek betetzen dutela hirian presentzia, egitura eta jarduera edukitzeari 
dagokionez deialdiaren oinarrietako 5.5 eta 5.6 puntuan jasotako betebeharra, hau da, oinarrien 
1.eranskinean —presentzia eta jardunari dagokionez— adierazten zirenen artetik betetzen diren 
hiru zehaztu eta dokumentatzea.
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Proposamenaren balioespena:

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikariek aztertu dituzte proiektuak, eta bakoitzaren 
lan-fitxa zehatz bana egin dute. Deialdiaren oinarrietan finkatutako irizpideak baremotzat har-
turik balioetsi dira eskabideak.

Puntuazio hauek lortu dituzte proiektuek:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA PUNTUAZIO /100

Mboolo Elkartea Diarama Afrika.Saharaz hegoaldeko Afrika aberats eta askotarikoari 
buruzko elkarrizketak 72,00

Manuel Iradier Afrikako Elkartea Afrikaldia.Afrikako euskal zinema jaialdia 72,00

Bakerako Kooperatiben Batzarra Ihesa jolasa ez denean 71,00

Mauritania Soziokulturala Elkartea Afrikako Astearen 4. edizioa 2021 60,00

Mauritania Soziokulturala Elkartea Mauritania 40 iruditan 39,50

37.13 oinarriak finkatzen duenez, “Baldin eta proiektu batek lortutako puntuazioa ehuneko 
50etik beherakoa bada, ez du dirulaguntzarik jasoko”; beraz, aurkeztutako bost proiektuetatik 
lauk gainditzeko eskakizuna betetzen dute.

Proiektuen puntuazioaren taula xehatua eta diruz lagundu daitezkeenen laburpena erantsi 
zaizkio txosten honi.

SG atala ebazteko erabilgarri dagoen zenbatekoa.

Oinarriek zehazten duten SG atalaren zuzkidura 20.264,08 eurokoa dela.

Bestalde, 4.2 oinarriak honako hau xedatzen du:

“Baldin eta atalen bateko diru-kopurua agortzen ez bada, gainerako ataletako eskabideei 
erantzuteko baliatu ahal izango da esleitu gabeko kopurua, oinarri hauetan finkatzen diren 
betebeharrak betetzen eta puntuazioak lortzen badituzte.”

Kontua da, deialdiko UKS (Urteko Proiektu kateatuei lotutako sentsibilizazio proiektuak) 
atalerako eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 14an amaitu zela eta atal horretan eskatu-
tako zenbatekoa, guztira, 56.986,81 eurokoa dela. UKS atalari esleitutako zuzkidura ekonomia 
60.000,00 eurokoa denez, atalaren ebazpena edozein dela ere, UKS atalean esleitu ezingo diren 
3.013,19 euro daude. Beraz, soberakin hori SG atalean erabiltzea proposatzen da, eta, ondorioz, 
benetan erabilgarri dagoen zuzkidura 23.277,27 eurokoa da.

SG atala ebazteko proposamena:

Dirulaguntza jasotzeko beharrezko puntuazioa lortu duten lau eskabideen batura 29.395,50 
eurokoa da.

Deialdiari guztira 23.277,27 euroko aurrekontua egokitu zaio. Horrek dirulaguntza jaso de-
zaketen lau proiektuak diruz laguntzeko aukera ematen du, bakoitzari eskatutako kopuruaren 
ehuneko 79,20 emanez, eta, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren ustez, haien bideragarrita-
suna bermatzea ahalbidetzen du.

Kontuan hartu dira Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta lege ho-
rren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, eta orobat Toki Korpora-
zioen Zerbitzuen Araudiaren 23. artikulua eta hurrengoak eta Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak 
arautzeko ordenantza, zeinari 2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko bilkuran eman baitzion 
hasierako onespena Gasteizko Udalbatzak, eta 2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn —5. zk.— 
argitaratu baitzen.

Halaber, kontuan hartu dira Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren zere-
gina eta helburu estrategikoak.
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Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko zinegotzi ordezkariak —aintzat harturik 
eskumenak eskuordetzeko alkatearen 2019ko ekainaren 21eko dekretua, Udalaren dirulaguntzak 
arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen 
abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 127.1.g) artikulua—, proposamen hau aurkezten dio Tokiko 
Gobernu Batzarrari:

ERABAKI-PROPOSAMENA

1. Gutxieneko puntuazio lortu duten lau proiektuak diruz laguntzea, eta honako zenbateko 
hauek ematea:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA ESKATUTAKOA

Mboolo Elkartea Diarama Afrika.Saharaz hegoaldeko Afrika aberats eta askotarikoari buruzko 
elkarrizketak 7.918,65

Manuel Iradier Afrikako Elkartea Afrikaldia.Afrikako euskal zinema jaialdia 7.918,65

Bakerako Kooperatiben Batzarra Ihes jolasa ez denean 4.750,79

Mauritania Soziokulturala Elkartea Afrikako Astearen 4. edizioa 2021 2.689,18

GUZTIRA 23.277,27

2. Proposamen honi dirulaguntzarik ez ematea, adierazten diren arrazoiengatik:

ERAKUNDE ESKAITZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA MOTIBAZIOA

Mauritania Soziokulturala Elkartea Mauritania 40 iruditan Puntuazio eskasa

3. Interesdunei ebazpenaren berri ematea, eta orobat jakinaraztea ezen, administrazio bi-
deari amaiera ematen dionez, haren aurka berraztertze-errekurtsoa aurkezteko aukera dutela, 
erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean jakinarazte-egunaren biharamu-
netik kontatuta; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko dute zuzenean 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean jakinarazpena 
gauzatzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

4. Deialdi honen barruan emandako dirulaguntzak ALHAOn argitara daitezen agintzea, ira-
garkian esleipenduna, emandako zenbatekoa eta Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak arautzen 
dituen ordenantzaren 14. artikuluak xedatutako bestelako informazioa agertu beharko delarik 
iragarki horretan. Dagokion informazioa Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratzea, 
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 20. artikuluarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko ekainaren 21ean

Gizarte Politiken, Adinekoen eta Haurren Saileko Administrazio Zerbitzuen burua
ROSA ANA URTARAN URTARAN
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