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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

Garapenean laguntzeko 2021eko dirulaguntza-deialdiko UKS atala —urteko proiektu kateatuei 
lotutako sentsibilizazio-proiektuak— ebaztea

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

UKS atala: UK atalean —urteko proiektu kateatuak— hautatutako proiektuei lotutako 
sentsibilizazio-proiektuak. Zuzkidura ekonomikoa: 60.000,00 euro.

Atal hori ebazteko proposamena azaltzea du helburu txosten honek.

Proiektuak aurkezteko epea.

2021eko maiatzaren 14a finkatu zen deialdiaren oinarrietan proiektuak aurkezteko azken 
eguntzat.

Aurkeztutako eskabideak.

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

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA ESKATUTAKOA

Kolonbia Euskadi Elkartea-Haaly Pular 
Gasteiz-Nazioarteko Elkartasuna

GJH 5-Genero-ekitatea sustatuz Kolonbia, Guatemala eta 
Ginea Konakrytik Gasteizera 21.000,00

Mugarik Gabe eta Medicus Mundi Araba Indarkeria matxistak gazteen artean 13.000,00

SETEM Hego Haizea eta Alboan Fundazioa Gizarte-ekonomia solidariorako bidean dagoen enpresa 12.988,13

Mugarik Gabe Mundua zaintzen eta defendatzen dugu: gizarte-sektoreko 
zaintzak kontuan hartzen dituen aktibismoaren eta lanaren alde 5.000,00

Mundubat Eskubideak defendatzen. Kolonbia: konpromisoak Giza 
Eskubideen defentsarekin kartzeletatik 4.998,68

ESKATUTAKOA, GUZTIRA 56986,81

Deialdiaren 24.1 oinarrian —elkartea osatzen duten entitateen kopuruaren arabera— ezarri 
ziren proiektu bakoitzeko gehieneko dirulaguntza-zenbatekoei zor zaizkie eskatutako zenbate-
koen arteko aldeak.

• 5.000,00 euro, entitate bakarrak aurkezten badu eskabidea.

• 13.000,00 euro, bi entitatek batera aurkezten badute eskabidea.

• 21.000,00 euro, hiru entitatek edo gehiagok batera aurkezten badute eskabidea.

Aurkeztutako proposamenetatik:

21.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa lortzeko aukera du batek, hiru entitatek aurkeztua 
izaki.
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13.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa lortzeko aukera dute bik, bi entitatek aurkeztua izaki.

5.000,00 euroko gehieneko zenbatekoa lortzeko aukera dute beste biek, bakarka aurkeztuak 
izaki.

Guztira, 56.986,81 euro eskatu dira; hau da, 3.013,19 euro soberakina sortu da, atal horretan 
erabilgarri zegoen zenbatekoan. 4.2 oinarrian aurreikusi bezala, Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko 
ekainaren 4an ebatzitako SG ataleko hasierako zuzkidura osatzera bideratu da zenbateko hori.

Deialdiko betebeharrak betetzea.

Bost eskabideek deialdiaren 24. oinarrian adierazitako betebeharrak betetzen dituztela egiaz-
tatu da.

Proposamenen 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 (oinarrien 6. eranskina).

Puntuazio hauek lortu dituzte proiektuek:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA PUNTUAZIO 
/100

Kolonbia Euskadi Elkartea-Haaly Pular 
Gasteiz-Nazioarteko Elkartasuna

GJH 5-Genero-ekitatea sustatuz Kolonbia, Guatemala eta 
Ginea Konakrytik Gasteizera 61,00

Mugarik Gabe eta Medicus Mundi Araba Indarkeria matxistak gazteen artean 79,00

SETEM Hego Haizea eta Alboan Fundazioa Gizarte-ekonomia solidariorako bidean dagoen enpresa 65,00

Mugarik Gabe Mundua zaintzen eta defendatzen dugu: gizarte-sektoreko 
zaintzak kontuan hartzen dituen aktibismoaren eta lanaren alde 65,60

Mundubat Eskubideak defendatzen. Kolonbia: konpromisoak Giza 
Eskubideen defentsarekin kartzeletatik. 64,60

Puntuazioaren taula xehatua erantsi zaio txosten honi.

UKS atala —Urteko proiektu kateatuei lotutako sentsibilizazio-proiektuak— ebazteko pro-
posamena.

Honela dago jasota deialdiaren 37.13. oinarrian: “Baldin eta proiektu batek lortutako pun-
tuazioa ehuneko 50etik beherakoa bada, ez du dirulaguntzarik jasoko.”

Ez dago zirkunstantzia horretan egokitu den proposamenik.

Horrez gain, aurkeztutako proiektuak oinarrietan aurreikusitakora eta egin beharreko jardue-
retara egokitzen direla egiaztatu da.

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 Korporazioen 
Zerbitzuen Araudiaren 23. artikulua eta hurrengoak eta Gasteizko Udalaren Dirulaguntzak arautzeko 
Ordenantza, zeini 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.

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:
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ERABAKI-PROPOSAMENA

1. Aurkeztutako bost proposamenei dirulaguntza ematea —eskatutako zenbatekoa, 
bakoitzari—:

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA ESKATUTAKOA

Kolonbia Euskadi Elkartea-Haaly Pular 
Gasteiz-Nazioarteko Elkartasuna

GJH 5-Genero-ekitatea sustatuz Kolonbia, Guatemala eta 
Ginea Konakrytik Gasteizera 21.000,00

Mugarik Gabe eta Medicus Mundi Araba Indarkeria matxistak gazteen artean 13.000,00

SETEM Hego Haizea eta Alboan Fundazioa Gizarte-ekonomia solidariorako bidean dagoen enpresa 12.988,13

Mugarik Gabe Mundua zaintzen eta defendatzen dugu: gizarte-sektoreko 
zaintzak kontuan hartzen dituen aktibismoaren eta lanaren alde 5.000,00

Mundubat Eskubideak defendatzen. Kolonbia: konpromisoak Giza 
Eskubideen defentsarekin kartzeletatik 4.998,68

2. Entitate interesdunei erabakia jakinaraztea, eta orobat adieraztea horren kontra, adminis-
trazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daitekeela zuzenean 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte-egu-
naren biharamunetik, edo, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo 
berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte-egunarren biharamunetik.

3. Deialdi honetan emandako dirulaguntzak Arabako Lurralde historikoaren Aldizkari Ofi-
zialean argitara daitezela agintzea, iragarkian onuraduna, emandako zenbatekoa eta Gasteizko 
Udalaren Dirulaguntzak arautzen dituen ordenantzaren 14. artikuluan xedatutako gainerako in-
formazioa zehaztuta. Dagokion informazioa Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratzea, 
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 20. artikuluarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko ekainaren 7an

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