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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

2021eko garapenerako lankidetzarako dirulaguntza-deialdiko PT ataleko behin betiko proiek-
tuen fasea ebaztea

Aurrekariak

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

b. PT atala: Gehienez sei hilabeteko epean gauzatzekoak diren proiektu txikiak. Zuzkidura 
ekonomikoa: 70.000,00 euro.

Deialdiaren oinarrien arabera, proiektuak aurkeztu eta hautatzeko prozedura hiru fasetan 
banatzen da:

a. Proiektuen aldez aurreko hautaketa, laburpen-agirian oinarrituta.

b. Behin betiko proiektuen formulazioa.

c. Behin betiko hautaketa eta deialdiaren ebazpena.

2021eko apirilaren 30ean, zortzi laburpen-agiri aurkeztu ziren proiektuen aldez aurreko hau-
taketa-fasera.

2021eko ekainaren 4an, Tokiko Gobernu Batzarrak proiektuen aldez aurreko hautaketa-fasea 
ebatzi zuen, eta aurkeztutako 8 proiektuetako sei onetsi.

PT ataleko behin betiko fasea ebazteko proposamena azaltzea du helburu txosten honek.

Laburpen-agiriak aurkezteko epea.

2021eko ekainaren 18a finkatu zen deialdiaren oinarrietan proiektuak aurkezteko azken 
eguntzat.

Aurkeztutako eskabideak.

Eskabideak aurkezteko epea ekainaren 18an amaitu zen, eta sei proposamen aurkeztu ziren 
garaiz eta behar bezala.

ERAKUNDE ESKATZAILEA HERRIALDE PROIEKTUAREN IZENBURUA ESKAERA(€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabon Eten digitala lehengoratzen 20.000,00

Jambo Congo Kongoko Errepublika Zibila Shabundako (Kivu- sur) Institutu Tekniko Profesionalaren zortzi klasetarako 
ekipamendua eta altzariak 15.205,00

Alimentando sonrisas saharauis Aljeria (saharar errefuxiatuen 
kanpamenduak) Aukerak ehuntzen 10.000,00

Mauritania Euskadi Mauritania Urak atxikitzeko dikea Hassi Bagaran 10.000,00

ASVE Ekuatore Birziklapena eta ehun-diseinu jasangarria 19.145,75

Afrika Miniaturan Kamerun
Kamerunen krisi anglofonoaren ondorioz nahitaez lekualdatzeko egoeran dauden 
emakumeei laguntzea, nekazaritza eta abeltzaintzako tekniken eta nekazaritzako 
produktuen kontserbazio eta salmentaren arloko prestakuntzaren bidez

10.000,00

Eskatutakoa, guztira 84.350,75
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Proposamenen balioespena.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikariek berrikusi eta aztertu dituzte behin betiko 
proiektuak. Eskabide bakoitzeko fitxa bat egin da, eta bertan jaso da proiektuaren balioespena, 
oinarrien 5. eranskinean adierazitako baremazioari jarraiki.

Afrika Miniaturan-ek aurkeztutako proposamenak ez ditu betetzen behin betiko proposa-
menerako irizpideei jarraiki (5. eranskina) eta adierazitakoa dokumentatuta balioetsi ahal iza-
teko beharrezko baldintzak –aldez aurreko hautaketan “proiektu-ideia” irizpideak baliatu ziren 
balioesteko (4. eranskina)–.

Ez da behar bezala bete “proiektuaren ideiatik” behin betiko proiekturako bidea; proiek-
tuaren ideiako fasean aurkeztutako ia informazio bera aurkeztu da, baita gauzatu beharreko 
proiektu baterako dokumentazio-euskarri eskasa ere. Eskabide hau ezetsi egin da baldintzak 
ez betetzeagatik, zehazki hauek:

Nahikoa informazioa, koherentzia eta bideragarritasuna.

Nahikoa berme, proiektua bukatu ondoren zerbitzu edo ekimenak jarraipena izango duela.

Beste bost eskabideek bete egiten dituzte baldintzak. Ehuneko 50etik gorako puntuazioa 
lortu dute. Bostek 74.350,75 euro eskatu dituzte, guztira.

ERAKUNDE ESKATZAILEA HERRIALDE PROIEKTUAREN IZENBURUA PUNTUAZIO (%) ESKAERA (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabon Eten digitala lehengoratzen 75,33% 20.000,00

Jambo Congo Kongoko Errepublika Zibila Shabundako (Kivu- sur) Institutu Tekniko Profesionalaren 
zortzi klasetarako ekipamendua eta altzariak 74,18% 15.205,00

Alimentando sonrisas saharauis Aljeria (saharar errefuxiatuen 
kanpamenduak) Aukerak ehuntzen 61,95% 10.000,00

Mauritania Euskadi Mauritania Urak atxikitzeko dikea Hassi Bagaran 56,70% 10.000,00

ASVE Ekuatore Birziklapena eta ehun-diseinu jasangarria 54,35% 19.145,75

Guztira 74.350,75

Eskabide hauek ez dute deialdiaren oinarriekin bat ez datozen eta aurrekontutik kanpo uztea 
dakarten partida edo kontzepturik aurkezten (37.14 oinarria).

Horrenbestez, PT atalerako erabilgarri dagoen zenbatekoa (70.000 euro) eskatutakoaren ehu-
neko 94,15 da. Deialdiaren 37.15 oinarriak xedatzen duenez, eman beharreko zenbatekoa murri-
zterik izango da, erabilgarri dagoen zenbatekoa hainbanatuz, betiere emandako dirulaguntzak 
eskatutakoaren ehuneko 80tik beherakoak ez badira. Kasu honetan egin beharreko murrizketa 
proportzionala ehuneko 5,85ekoa izango da, eskatutakoaren ehuneko 94,15a diruz lagunduta. 
Beraz, bete egiten da oinarrietan aurreikusitakoa.

PT ataleko behin betiko proiektuen fasea ebazteko proposamena.

Horregatik guztiagatik, hauxe proposatzen du Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak:

1. Ezestea Afrika Miniaturan GGKE-k Camerunen aurkeztutako proposamena, baldintzak ez 
betetzeagatik.

2. Diruz laguntzea Garapenerako lankidetzako dirulaguntzen 2021 deialdiko PT ataleko behin 
betiko proiektuen fasera aurkeztu, eskakizunak bete eta puntuazioaren ehuneko 50a gainditu 
duten bost proposamenak, zenbateko hauekin:

ERAKUNDE ESKATZAILEA HERRIALDE PROIEKTUAREN IZENBURUA DIRU-LAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabon Eten digitala lehengoratzen 18.829,67

Jambo Congo Kongoko Errepublika Zibila Shabundako (Kivu- sur) Institutu Tekniko Profesionalaren zortzi 
klasetarako ekipamendua eta altzariak 14.315,26

Alimentando sonrisas saharauis Aljeria (saharar errefuxiatuen 
kanpamenduak) Aukerak ehuntzen 9.414,83

Mauritania Euskadi Mauritania Urak atxikitzeko dikea Hassi Bagaran 9.414,83

ASVE Ekuatore Birziklapena eta ehun-diseinu jasangarria 18.025,41

Guztira 70.000,00
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Hori guztia ikusirik, erabaki-proposamen hau egiten dio Gizarte Politiken Saileko zinegotzi 
ordezkariak Tokiko Gobernu Batzarrari:

1. Diruz laguntzea garapenerako lankidetzarako 2021eko deialdiko PT atalera aurkeztutako 
behin betiko proiektuak, bakoitza zenbateko hauekin:

ERAKUNDE ESKATZAILEA HERRIALDE PROIEKTUAREN IZENBURUA DIRU-LAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA (€)

SOLIVE –Solidaridad Vedruna Gabon Eten digitala lehengoratzen 18.829,67

Jambo Congo Kongoko Errepublika Zibila Shabundako (Kivu- sur) Institutu Tekniko Profesionalaren zortzi 
klasetarako ekipamendua eta altzariak 14.315,26

Alimentando sonrisas saharauis Aljeria (saharar errefuxiatuen 
kanpamenduak) Aukerak ehuntzen 9.414,83

Mauritania Euskadi Mauritania Urak atxikitzeko dikea Hassi Bagaran 9.414,83

ASVE Ekuatore Birziklapena eta ehun-diseinu jasangarria 18.025,41

Guztira 70.000,00

2. Ebazpen honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, zuzenean aurkez daiteke ad-
ministrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko administrazioarekiko auzietarako epaitegietan, 
bi hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik.

Nolanahi ere, aldez aurretik aukerako berraztertzeko errekurtso aurkez daiteke erabakia 
hartu duen organoaren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratzen den egunaren 
biharamunetik —kasu horretan, ezingo da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik aurkeztu 
hori berariaz edo ustez ebatzi arte—. Ondoren, berariazko ebazpena ematen bada, adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, egintza jakinarazi 
edo argitaratzen den egunaren biharamunetik; bestela, edozein unetan aurkeztu ahal izango 
da, araudi espezifikoaren arabera administrazioaren isiltasunaren ondorioak sortzen diren 
egunaren biharamunetik aurrera.

Dena den, interesdunek egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez dezakete, nahi badute,  
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40.20 artikuluan 
aurreikusitakoaren ildotik.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 30ean

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