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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZAREN ETA ERAKUNDE HARREMANEN SAILA

Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua

2021ean bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko 
jarduera eta proiektuetarako dirulaguntzak emateko ebazpena

Gasteizko Udalaren dirulaguntzetarako deialdiak arautzeko 2021. urterako oinarri orokorren 
9.2 artikulua betetze aldera, iragarki honen bitartez jakinarazten zaie interesdunei Tokiko Go-
bernu Batzarraren 2021eko uztailaren 23ko erabakiaren edukia, zein baita 2021ean bizikidetza, 
aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko jarduera eta proiektue-
tarako dirulaguntzak emateko deialdiaren ebazpena:

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko martxoaren 12an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen 
2021ean bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria historikoa sustatzeko jar-
duera eta proiektuetarako dirulaguntzak emateko deialdi publikoa eta hori arautzeko berariazko 
oinarriak; deialdiaren zuzkidura ekonomikoa 60000 eurokoa da, 0181.2361.48901. partidaren 
kontura.

Deialdia eta oinarriak 2021eko martxoaren 31ko ALHAOn argitaratu ziren.

Eskabideak aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 4an amaitu ondoren, Bizikidetza eta Ani-
ztasun Zerbitzuak baloratu egin ditu oinarrietan adierazitako irizpideen arabera, eta hauxe da 
emaitza.

ACCEM: “Balore eskola” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4000,00 euro.

Afro: “Elkarrekin. Fortalecimiento y enriquecimiento” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 
4.000,00 euro.

Afrika Miniaturan: “ornadas de Convivencia para visibilizar la diversidad sociocultural ca-
merunesa en Vitoria-Gasteiz” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 0,00 euro.

Arabako Gorrak: “Inclusión social de la comunidad sorda, a través de la promoción y la 
formación de la LSE” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 3.971,32 euro.

Argituz: “Edición de un libro/informe sobre los DESC en Vitoria-Gasteiz” proiektua; eskatu-
tako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

ASPACE: “Enlazando diversidades: enlazando capacidades” proiektua; puntuazioa: eskatu-
tako dirulaguntza: 1.410,00 euro.

ASVE: “Fortalecimiento colectivo y convivencia solidaria entre personas de diferentes pro-
cedencias y culturas en Vitoria-Gasteiz” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 2.707,00 euro.

Babestu: “Promoción de la mediación como herramienta de cohesión social y fomento de 
la convivencia municipal” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Begisare: “Edición de un libro/informe sobre los DESC en Vitoria-Gasteiz” proiektua; eska-
tutako: 3.627,58 euro.

BLB-ACPP: “Contra la desigualdad, lazos de solidaridad” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 
3.611,70 euro.
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Colombia-Euskadi: “Acciones para la promoción del reconocimiento de la diversidad cul-
tural y el fomento de la interacción positiva entre personas diversas” proiektua; eskatutako 
dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Cruz Roja: “Construyendo con-vivencia” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Egibide: “Bilatuz – Egibide. Proyecto de voluntariado social y participación estudiantil” 
proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Haaly Pular: “Tejiendo relaciones para mejorar la convivencia y la diversidad en Vitoria-Gas-
teiz” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Harresiak Apurtuz: “Campaña de sensibilización social: la defensa de los derechos humanos 
en el centro” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 3.960,00 euro.

Itaka-Escolapios: “SuMaMos mÁs” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 2.840,00 euro.

Kalimba: “Meriendas musicales” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Kokuk: “Proyectos Cocurriculares - Kokurrikular Proiektuak” proiektua; eskatutako dirula-
guntza: 4.000,00 euro.

Kuentame: “Para la convivencia y la diversidad 2021” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 
3.900,00 euro.

Martxoak 3: “ Actualización y adecuación de la web de Martxoak 3 Elkartea” proiektua; 
eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Mauritania Euskadi: “Diversidad y convivencia con la comunidad mauritana en Euskadi:” 
proiektua; eskatutako dirulaguntza: 1.449,00 euro.

Asociación de musicoterapia: “Red Comunitaria de Apoyo y Cuidado” proiektua; eskatutako 
dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Prestaturik: “Una mano un paso para ell@s” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 
euro.

Talur: “Conviviendo conocemos” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Uribe-Nogales: “Abetxuko biziherri elkarbizitzarako proiektua” proiektua; eskatutako diru-
laguntza: 1.900,00 euro.

Zabalgana Batuz: “Análisis, diagnóstico y revitalización del espacio público en Zabalgana 
para un barrio diverso y cohesionado” proiektua; eskatutako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Eskatutako kopurua, guztira: 8.9376,60 euro.

Deialdiaren oinarriek azaltzen dute ezin izango zaiela dirulaguntzarik eman 50 puntu baino 
gutxiago lortzen dituzten proiektuei; horrenbestez, ez zaie dirulaguntzarik emango Afrika Mi-
niaturan, ASVE eta Prestaturik erakundeek aurkeztutako proposamenei.

ESHIE elkarteak epez kanpo aurkeztu du proposamena, eta, horrenbestez, ez da haren es-
kabidea onetsi.

Babestu Elkarteak aurkeztutako proiektuak (“Promoción de la mediación como herramienta 
de cohesión social y fomento de la convivencia municipal”) ez dio deialdi honen xedeari 
erantzuten, eta, horrenbestez, ezetsi egiten da haren dirulaguntza-eskaera.

2021eko ekainaren 22ko txostenaren bidez, Tokiko Gobernu Batzarrari helarazi zion eba-
zpen-proposamena Balorazio Batzordeak.

Kontuan hartu da Tokiko Gobernu batzarrak 2021ko martxoaren12n onetsi zituen deialdi 
honen oinarri arautzaileetan xedatutakoa, bai eta Gasteizko Udalaren dirulaguntzen deialdiak 
arautzen dituzten oinarri orokorrak ere.
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Kontuan hartu dira Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta 
lege horren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, eta orobat Toki 
Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren 23. artikulua eta hurrengoak eta Gasteizko Udalaren Di-
ru-laguntzak arautzeko Ordenantza, zeinari 2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko bilkuran eman 
baitzion Gasteizko Udalbatzak hasierako onespena, eta 2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn –5. zk.–  
argitaratu baitzen.

Halaber, kontuan hartu dira Gasteizko Udaleko Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren zere-
gina eta helburu estrategikoak.

Eskumenak eskuordetzeko alkatearen 2020ko urriaren 1eko dekretuaren ildotik, eta Udalaren 
dirulaguntzak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Toki Jaurbidearen Oinarrien Legearen 
127.1.g) artikulua kontuan izanik, proposamen hau aurkezten dio Alkatetzaren eta Erakunde 
Harremanen Saileko zinegotzi ordezkariak Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

Lehenengoa. 2021ean bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideen babesa eta memoria histo-
rikoa sustatzeko jarduera eta proiektuetarako Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuak egindako 
dirulaguntzetarako deialdian aurkeztutako proiektu hauek diruz laguntzea; guztira 60.000 euro 
banatu dira jarraian adieraziko diren erakunde eta kopuruen arabera, 0181.2361.48901 partida-
ren kontura.

ACCEM: “Balore eskola” proiektua; puntuazioa: 56 puntu; emandako dirulaguntza: 3.511,25 
euro.

Afro: “Elkarrekin. Fortalecimiento y enriquecimiento” proiektua; puntuazioa: 53 puntu; 
emandako dirulaguntza: 2.255,62 euro.

Arabako Gorrak: “Inclusión social de la comunidad sorda, a través de la promoción y la 
formación de la LSE” proiektua; puntuazioa: 59 puntu; emandako dirulaguntza: 3.971,32 euro.

Argituz: “Edición de un libro/informe sobre los DESC en Vitoria-Gasteiz” proiektua; puntua-
zioa: 54 puntu; emandako dirulaguntza: 2.674,16 euro.

ASPACE: “Enlazando diversidades: enlazando capacidades” proiektua; puntuazioa: 55 puntu; 
emandako dirulaguntza: 1.410,00 euro.

Begisare: “Edición de un libro/informe sobre los DESC en Vitoria-Gasteiz” proiektua; pun-
tuazioa: 63 puntu; emandako dirulaguntza: 3.627,58 euro.

BLB-ACPP: “Contra la desigualdad, lazos de solidaridad” proiektua; puntuazioa: 62 puntu; 
emandako dirulaguntza: 3.611,70 euro.

Colombia-Euskadi: “Acciones para la promoción del reconocimiento de la diversidad cul-
tural y el fomento de la interacción positiva entre personas diversas” proiektua; puntuazioa: 
56 puntu; emandako dirulaguntza: 3.511,25 euro.

Cruz Roja: “Construyendo con-vivencia” proiektua; puntuazioa: 54 puntu; emandako diru-
laguntza: 2.674,16 euro.

Egibide: “Bilatuz – Egibide. Proyecto de voluntariado social y participación estudiantil” 
proiektua; puntuazioa: 52 puntu; emandako dirulaguntza: 1.837,09 euro.

Haaly Pular: “Tejiendo relaciones para mejorar la convivencia y la diversidad en Vitoria-Gas-
teiz” proiektua; puntuazioa: 50 puntu; emandako dirulaguntza: 1.000,00 euro.

Harresiak Apurtuz: “Campaña de sensibilización social: la defensa de los derechos humanos 
en el centro” proiektua; puntuazioa: 73 puntu; emandako dirulaguntza: 3.960,00 euro.

Itaka-Escolapios: “SuMaMos mÁs” proiektua; puntuazioa: 59 puntu; emandako dirulaguntza: 
2.840,00 euro.
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Kalimba: “Meriendas musicales” proiektua; puntuazioa: 59 puntu; emandako dirulaguntza: 
4.000,00 euro.

Kokuk: “Proyectos Cocurriculares - Kokurrikular Proiektuak” proiektua; puntuazioa: 62 puntu; 
emandako dirulaguntza: 4.000,00 euro.

Kuentame: “Para la convivencia y la diversidad 2021” proiektua; puntuazioa: 53 puntu; 
emandako dirulaguntza: 2..255,62 euro.

Martxoak 3: “ Actualización y adecuación de la web de Martxoak 3 Elkartea” proiektua; 
puntuazioa: 50 puntu; emandako dirulaguntza: 1000,00 euro.

Mauritania Euskadi: “Diversidad y convivencia con la comunidad mauritana en Euskadi:” 
proiektua; puntuazioa: 62 puntu; emandako dirulaguntza: 1.449,00 euro.

Asociación de musicoterapia: “Red Comunitaria de Apoyo y Cuidado” proiektua; puntua-
zioa: 56 puntu; emandako dirulaguntza: 3.511,25 euro.

Talur: “Conviviendo conocemos” proiektua; puntuazioa: 50 puntu; emandako dirulaguntza: 
1.000,00 euro.

Uribe-Nogales: “Abetxuko biziherri elkarbizitzarako proiektua” proiektua; puntuazioa: 53 
puntu; emandako dirulaguntza: 1.900,00 euro.

Zabalgana Batuz: “Análisis, diagnóstico y revitalización del espacio público en Zabalgana 
para un barrio diverso y cohesionado” proiektua; puntuazioa: 70 puntu; emandako dirulaguntza: 
4.000,00 euro.

Emandako dirulaguntza, guztira: 60.000,00 euro.

Bigarrena. Dirulaguntzak ezeztea jarraian adierazitako elkarteek aurkeztutako proiektuei, 
arrazoi hauengatik:

Afrika Miniaturan: “Jornadas de Convivencia para visibilizar la diversidad sociocultural 
camerunesa en Vitoria-Gasteiz” proiektua. Dirulaguntza ezezteko arrazoia: 50 puntuko mugatik 
behera geratzea.

ASVE: “Fortalecimiento colectivo y convivencia solidaria entre personas de diferentes pro-
cedencias y culturas en Vitoria-Gasteiz” proiektua. Dirulaguntza ezezteko arrazoia: 50 puntuko 
mugatik behera geratzea.

Prestaturik: “Una mano un paso para ell@s” proiektua. Dirulaguntza ezezteko arrazoia: 50 
puntuko mugatik behera geratzea.

Babestu: “Promoción de la mediación como herramienta de cohesión social y fomento de 
la convivencia municipal” proiektua. Dirulaguntza ezezteko arrazoia: ez erantzutea deialdiaren 
xedeari.

ESHIE: “Yo estoy ahí, pero es como si no estuviese”… ¿Cómo deshacernos de la capa de 
invisibilidad en la interpretación de lengua de signos? La transición de ‘puentes de comunica-
ción’ a ‘agentes de cambio’” proiektua. Dirulaguntza ezezteko arrazoia: proiektua epez kanpo 
aurkeztea.

Hirugarrena. Erabaki honen berri ematea entitate interesatuei, ALHAOn argitaratuta, 
eta jakinaraztea horren kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango duela zuzenean Gasteizko Administrazioarekiko Auzieta-
rako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik.

Nolanahi ere, aldez aurretik aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke erabakia 
hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik kontatuta; kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik 
aurkeztu hori espresuki edo ustez ebatzi arte. Ondoren, ebazpen espresua ematen bada, bi 
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hilabeteko epea izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezteko, egintza jakinarazi 
edo argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta; bestela, edozein unetan aurkeztu 
ahalko da, berariazko araudiaren arabera administrazioaren isiltasunaren ondorioak sortzen 
diren egunaren biharamunetik aurrera. Hori gorabehera, egokitzat jotzen duen beste edozein 
errekurtso ere aurkeztu ahal izango dute interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40.2 artikuluari jarraiki.

Laugarrena. Dagokion informazioa Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean argitaratzea, 
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorreko 20. artikuluarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 26an

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko zuzendaria
ESTITXU PEREDA SAGREDO
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