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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZARTE POLITIKEN, ADINEKOEN ETA HAURREN SAILA

Uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2021eko diru-
laguntza-deialdia ebaztea

Aurrekariak

2021eko martxoaren 26an onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak garapenean laguntzeko 
dirulaguntzak emateko 2021eko deialdiaren berariazko oinarriak, bost ataletan banatuta.

Bigarrena, US atala, honela dago definituta:

4.1.b. US atala: Azpiegituren eta ur- eta saneamendu-sistemen arloko proiektuak, eta proiektu 
teknikoak egitea. Zuzkidura ekonomikoa: 390.000,00 euro (150.000,00 euro AMVISAren ekarpe-
naren kontura eta 240.000,00 euro Gasteizko Udalaren ekarpenaren kontura).

13.1. Hiru urtez —2020, 2021 eta 2022— jarraitutasuna izateko perspektibarekin planteatutako 
urtez urteko esku-hartze gisa 2020ko deialdiko US atalean onartu ziren proiektuak bukatzen 
laguntzeko erreserbatuta dago atal hau, urteko proiektu kateatuen eskemari jarraituz.

Ataleko berariazko baremoak oinarrien 3. eranskinean daude jasota.

Lankidetza-proiektuetako uraren eta saneamenduaren atala (US) ebazteko proposamena 
azaltzea du helburu txosten honek.

Uraren eta saneamenduaren atalaren behin betiko ebazpenerako erabilgarri dagoen zen-
batekoa.

Aurkeztutako eskabideak.

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

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE
ESKATUTAKO 

DIRU-LAGUNTZA 
(eurotan) 

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-komunitatetan 
(Cauca harana)" Kolonbia 99.999,98

Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional (NESI) Ginea 99.991,85

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 4 landa-komunitatetan Honduras 100.000,00

Eskatutakoa, guztira 299.991,83

Gerora Medicus Mundi Arabak Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari jakinarazi dionez, ara-
zoak izan dira proiektuaren arduraduna den tokiko erakundearekin komunikatzeko, eta horre-
gatik ezin izan da epe barruan aurkeztu uraren saneamenduaren alorrerako 2020an onetsitako 
proiektuari jarraipena emateko eskabidea.

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE

Medicus Mundi Araba (MMA) H2O-Chiara: ura eta saneamendua Ayacucho mendilerroko hiru landa-herritan” Peru
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Eskabideak balioestea eta dirulaguntzak kalkulatzea:

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikariek hiru proiektuak aztertu dituzte.

Oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen diren baloratzea:

Aurkeztutako hiru proiektuek oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzte.

5.2. 2020ko deialdiaren US atalean dirulaguntza eskuratu zuten entitateek bakarrik aurkeztu 
ahal izango dute eskabidea US atalean.

14.8. Gasteizko Udalak urtean, gehienez ere, egingo duen ekarpena: 100.000,00 euro.

Proiektuek lortutako puntuazioa:

Puntuazio hauek lortu dituzte proiektuek.

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE PUNTUAZIO

Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional (NESI) Edateko uraren giza eskubidea eta saneamendua Hérion Ginea 77,70%

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-komunitatetan (Cauca harana) Kolonbia 72,00%

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 4 landa-komunitatetan Honduras 62,00%

Guztiek lortu dituzte puntuazio altuak edo oso altuak, eta horrek adierazten du deialdiaren 
oinarriekin bat datozen proiektuak direla.

Proposamenen laburpen txiki bat erantsi zaio txosten honi, baita proiektuen puntuazio-taula 
eta fitxa xehatuak ere.

Dirulaguntzak kalkulatzea:

Eskabideek ez dute deialdiaren oinarriekin bat ez datozen eta aurrekontutik kanpo uztea 
dakarten partida edo kontzepturik aurkezten (37.4 artikulua).

Erabilgarri dagoen diru-kopurua (390.000,00 euro) eskatutakoa (299.991,83 euro) baino 
handiagoa denez, eskatutakoaren ehuneko 100eko dirulaguntzak eman daitezke.

Honela banatuko da eman beharreko zenbatekoa: 240.000,00 euro Gasteizko Udalaren 
ekarpenaren kontura, eta 59.991,83 euro, AMVISAren ekarpenaren kontura. Beraz, 90.008,17 
euro geratu da esleitu gabe, AMVISAk aurreikusitako ekarpenetik.

Deialdiaren oinarriekin bat etorriz, proposamen honek berekin dakar 2022ko ekitaldian 
deialdi bat egin behar izatea, 2020an hasitako hiru urteko proiektuak amaitzeko, nahikoa kreditu 
egokirik badago.

Uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 2021eko 
dirulaguntza-deialdia ebazteko proposamena:

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

2021ean uraren eta saneamenduaren alorreko garapenean laguntzeko proiektuetarako 
dirulaguntzak emateko deialdira aurkeztutako proiektu hauetarako dirulaguntza ematea.

ERAKUNDE ESKATZAILEA PROIEKTUAREN IZENBURUA HERRIALDE
DIRULAGUNTZA (EUROTAN)

GASTEIZKO UDALA AMVISA

Nazioarteko Elkartasuna - 
Solidaridad Internacional (NESI)

Edateko uraren giza eskubidea eta 
saneamendua Hérion Ginea 40.000,02 59.991,83

Fundación Alboan Bakerako ura Restrepo eta Genevako 3 landa-
komunitatetan (Cauca harana) Kolonbia 99.999,98 0

SERSO Euskalherria Ur edangarria Jutiapako 4 landa-komunitatetan Honduras 100.000,00 0

Uraren eta saneamenduaren deialdian onartutako guztizkoa
240.000,00 59.991,83

299.991,83
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Ebazpen honen kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, zuzenean aurkez daiteke admi-
nistrazioarekiko 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, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aur-
keztu 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 ba-
dute, 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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