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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
EKONOMIA SUSTAPENAREN, ENPLEGUAREN, MERKATARITZAREN ETA TURISMOAREN SAILA

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko ekintza lokaletarako 2020ko deial-
diaren barruan Gasteizko enpresetan lan-kontratazioa sustatzeko udal programan, gerora 
egokitutako arrazoiak direla eta, eskabideak aurkezteko epea luzatzeko erabakia

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren enplegua sustatzeko ekintza lokaletarako 2020ko 
deialdiaren barruan Gasteizko enpresetan lan-kontratazioa sustatzeko udal programan, gerora 
egokitutako arrazoiak direla eta, eskabideak aurkezteko epea luzatzeko erabakia hartu zuen 
Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko uztailaren 9an egindako aparteko eta premiazko bilkuran. 
Hau da berorren edukia:

“I. 2020ko abenduaren 9an egindako bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak bera-
riazko oinarriak eta deialdia Gasteizko udalerrian 2020an langabeei besteen konturako lan-kon-
tratu arruntak egitea sustatzeko laguntzak emateko udal programarako —2020ko abenduaren 
23ko ALHAO, 146. zk.—. Deialdiak 3.414.000,00 euroko zuzkidura zuen, Lanbide Euskal Enplegu 
Zerbitzuak finantzaturik, 2020an enplegua sustatzeko ekintza lokaletarako deialdiaren barruan 
—2020ko ekainaren 30eko EHAA—.

II. Deialdiaren 7. oinarrian hiru aldi ezarri ziren eskabideak aurkezteko, 2020ko abenduaren 
24tik 2021eko otsailaren 15era, 2021eko otsailaren 26tik apirilaren 14ra eta 2021eko apirilaren 
15etik ekainaren 30era. Lehenengo bi hautaketa-aldiak bukatu zirelarik, Ekonomia Sustapena-
ren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren Saileko zinegotzi ordezkariaren 2021eko 
martxoaren 26ko eta ekainaren 21eko ebazpen bana zela medio, ezarritako betekizunak betetzen 
zituztenei laguntza esleitu zitzaien. 2021eko apirilaren 15etik ekainaren 30era bitartean jasotako 
eskabideen ebazpena, hirugarrena, emateke dago.

III. Udal Administrazioaren eta Eraldaketa Digitalaren Saileko zerbitzu teknikoen 2021eko 
ekainaren 30eko txostenaren bitartez, egiaztatu zen 2021eko ekainaren 30ean erori egin zela 
Gasteizko Udalaren sistema telematiko dokumentala, eta horrek berekin ekarri zuela aplikazioen 
parte handi bat erortzea, besteak beste Herritarrei Laguntzeko Zerbitzuaren erregistroaren apli-
kazioa, eta, horrenbestez, ezinezkoa izan zela eskabideak aurkeztu eta erregistratzea, besteak 
beste delako laguntza-deialdikoak.

IV. Deialdiaren helburuak eta aurreikusitako ekintzak garatze aldera, eta oinarrietan ezarri-
takoaren mende, Enplegu Sustapenerako Zerbitzuko buruaren 2021eko uztailaren 8ko txoste-
naren bitartez, ikusirik 2021eko ekainaren 30ean ezinezkoa izan zela eskabideak aurkeztu eta 
erregistratzea, eskabideak aurkezteko epea bi lanegunez luzatzea proposatzen da.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 32.1. artikuluaren arabera, administrazioak, ofizioz edo interesdunek eskaturik, luza dezake 
ezarritako epea, manuren batek kontrakoa ez badio, komenigarritzat jotzen bada eta hirugarren 
batzuen eskubideei kalterik egiten ez bazaie.

Kontuan izanik deialdiaren xede dela 2020an, konkurrentzia sinplearen erregimenean —ber-
dintasun-printzipioa eta diskriminaziorik ezarena aintzat harturik—, Gasteizen lan-kontratazio 
sustatu eta erraztera bideratutako laguntza ekonomikoak emateko baldintzak ezartzea. Eta 
ezinezko gertatu zenez deialdian ezarritako epeko azken egunean bide telematikoz eskabideak 
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aurkeztu eta erregistratzea, akats hori zuzendu beharra dago, berariaz luzatzen delarik epea, 
Tokiko Gobernu Batzarraren erabakia dela medio.

Tokiko Gobernu Batzarrak du dirulaguntza-deialdiak eta horiek arautzeko oinarriak onesteko 
eskumena, bai eta dagozkion zuzenketak egitekoa ere, haren egitekoa baita kudeaketa ekonomi-
koa eta, beraz, Dirulaguntzen Estrategi Plana bideratzea, Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 
127. artikuluan —Tokiko Gobernua Eraberritzeko Neurriei buruzko 57/2003 Legeak emandako 
idazkuntzan— eta Dirulaguntzen Udal Ordenantzaren 5.1 artikuluan finkatutakoaren ildotik.

Horrenbestez, Ekonomia Sustapenaren, Enpleguaren, Merkataritzaren eta Turismoaren 
Saileko zinegotzi ordezkariak, eskumenak eskuordetzeko 2019ko ekainaren 21eko erabakiaren 
haritik, hau

Ebatzi du

Lehena. 2021eko ekainaren 30ean Udalaren arazo telematikoek eskabideak aurkeztu eta 
erregistratzea galarazi zutenez gero, Gasteizen lan-kontrataziorako laguntza ekonomikoak 
emateko udal programaren (2020. urtea) deialdiko 7. oinarria aldatzea, eta bi egun baliodunez 
luzatzea eskabideak aurkezteko epea, erabaki hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Bigarrena. Erabaki hau Udalaren webgunean eta ALHAOn argitaratzea.”

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 9an

Administrazio Zerbitzuko burua
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI
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