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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

GASTEIZKO UDALA
HERRITARREN PARTAIDETZAREN, GARDENTASUNAREN ETA GIZARTE ETXEEN SAILA

Aldatzea auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten proiektuetarako 
auzo-elkarteentzako 2021eko dirulaguntzen deialdi publikoa

2020eko abenduaren 23an egindako ohiko bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak Gasteizko 
udalerriko auzo-elkarteei dirulaguntzak emateko 2021eko deialdia onetsi zuen, eta 180.000,00 
euro esleitu zizkion deialdiari.

Herritarren partaidetzaren buruak hainbat ohartarazpen egin zituen 2021eko martxoaren 
21eko txostenean, kontuan hartuta COVID-19aren ondorioz bizi dugun krisi sanitario, sozial 
eta ekonomikoak sortutako aparteko egoera, eta horrek deialdira aurkeztutako proiektuetako 
jarduera asko gauzatzeko dakartzan ondorioak.

Testuinguru horretan, deialdiaren xede diren elkarteek badakite jarduera asko ezingo dituztela 
gauzatu, eta beste asko, egokitu egin beharko direla, osasun agintariek unean adierazten dituzten 
egoeretara. Proiektuko jarduerarik aldatu nahi bada idatziz eskatu beharko da, Herritarren Partai-
detzaren Zerbitzuaren bitartez, eta honek aztertuko du aldaketaren bideragarritasuna, ebazpen 
egokia ematearren, eta jarraipena eta kontrola kudeatzearren, honakoak kontuan hartuta:

— Osasun-krisiaren ondoriozko zirkunstantziak.

— Deialdiaren xedea nabarmen ez aldatzea.

— Alarma piztu aurretik aurreikusitako jardueren izaera bera edo antzekoa duten jarduerak 
izatea.

— Hirugarrenen eskubideak ez kaltetzea.

— Jarduerak gauzatzeko epea bukatu aurretik egitea eskabidea.

Elkarteak jakitun dira egiten ez diren jardueren aurrekontua itzuli egin beharko dutela deial-
diaren berariazko oinarrietan ezarritako justifikazio-epean, baita egitea ezinezko gertatzen den 
jarduerei dagokiena ere.

Elkarteen urte erdiko jarduna amaituta, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak 2021eko uztai-
laren 23an egindako txostenaren bitartez jakinarazi du auzo elkarteek proposatutako jarduera 
ugari ezin izan direla gauzatu, edo osasun arloko gomendioei jarraituz gauzatzen ari direla. 
Horrek gastu berriak sortzen ditu, ekipoak kudeatu eta onik zaintzeko partidari egoztekoak, eta 
maiz, gainditu egiten du auzoetan dinamizazio eta partaidetza soziala sustatzeko deialdiaren 
oinarrietan gastu hauek justifikatzeko ezarritako 2.100 eta 800 euroko muga.

Hori guztia dela eta, proposamen hau egin du Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuak 2021erako: 
ekipoak kudeatu eta onik zaintzeko gastuen muga kentzea deialdiaren oinarrietatik. Beraz, justifi-
katzeko, gastu guztiak modu globalean hartuko dira kontuan, mugarik gabe, barne hartzen direla-
rik ekipoak eta lokalak kudeatu eta onik zaintzeko gastuak eta jarduera-programarik eratorritakoak.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra (batez ere honen inguruan 17.3 
eta 19.4 artikuluetan jasoa), lege horren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 Errege 
Dekretua (batez ere 61. eta 64. artikuluak), COVID 19ak eragindako krisi sanitarioa kudeatzeko 
jarraibideak, Udalaren Dirulaguntzak arautzeko Ordenantza eta deialdiaren berariazko oinarriak 
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aintzat hartuta, eta eskumenak eskuordetzeari buruz alkateak 2019ko ekainaren 21ean eman-
dako dekretua zein Udalaren dirulaguntzak arautzeko ordenantzaren 5.1 artikulua eta Tokiko 
Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 legearen 127.1.g) arti-
kulua ikusirik, Partaidetzaren, Gardentasunaren eta Gizarte Etxeen Saileko zinegotzi ordezkariak 
proposamen hau aurkezten dio Tokiko Gobernu Batzarrari,

Erabaki-proposamena

Lehena. Aldatzea 2021ean auzoetan dinamizazio eta partaidetza sozialean laguntzen duten 
proiektuetarako auzo-elkarteentzako laguntzak arautuko dituzten berariazko oinarrien 5.2 puntua.

Honela dioen testuaren ordez:

“Justifikatu beharreko dirulaguntzatik gehienez 2.100 euro baliatu ahal izango dira horre-
tarako”.

“ Telefono-linearen eta ADSL konexioaren gastuak. Telefonoa eta internet-konexioak di-
rela eta gehienez 800,00 euro justifikatu ahal izango dira urtean. Web-domeinuak erosi edo 
mantentzeari dagozkion fakturak ere onartuko dira”.

Honakoa jarriko da:

“Ez da gehieneko gasturik ezartzen honetarako justifikatzeko beharreko dirulaguntzatik”.

“Telefono-linearen eta ADSL konexioaren gastuak. Ez da ezartzen urtean justifikatzeko 
gehieneko gasturik, telefonoa eta internet-konexioak direla eta Web-domeinuak erosi edo 
mantentzeari dagozkion fakturak ere onartuko dira”.

Bigarrena. Osasun-alertak eragindako egoera berezia dela kausa, proiektuetako jardueretako 
asko zirkunstantzia aldakorretara egokitu beharko dira, eta osasun agintaritzak unean-unean 
ezartzen dituen arauetara. Proiektuko jarduerarik aldatu nahi bada idatziz eskatu beharko zaio 
Udalari, Herritarren Partaidetzaren Zerbitzuaren bitartez, eta hark aztertuko du aldaketaren 
bideragarritasuna, legezkoa eta egoki den ebaztearren, eta jarraipena eta kontrola kudeatuko, 
alderdi hauek kontuan hartuta:

— Osasun-krisiaren ondoriozko zirkunstantziak.

— Deialdiaren xedea nabarmen ez aldatzea.

— Alarma piztu aurretik aurreikusitako jardueren izaera bera edo antzekoa duten jarduerak 
izatea.

— Hirugarrenen eskubideak ez kaltetzea.

— Jarduerak gauzatzeko epea bukatu aurretik egitea eskabidea.

Hirugarrena: Aparteko egoerak eta horrek deialdi honetara aurkeztutako proiektuetako jar-
duera ugari gauzatzeko dakartzan arazoak kontuan hartuta, elkarteek jakin behar dute egin ez 
diren eta egiterik izango ez diren jardueren aurrekontua itzuli egin beharko dela, deialdiaren 
berariazko oinarrietan ezarritako justifikazio-epean.

Laugarrena. Elkarte interesdunei erabaki honen berri ematea, oinarri orokorretan ezarritako 
moduan, eta orobat jakinaraztea erabakiaren kontra, administrazio-bidea agortzen baitu, admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daitekeela Gasteizko administrazioarekiko auzietarako 
epaitegietan, bi hilabeteko epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.

Nolanahi ere, aldez aurretik, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke, aurkaratzen 
den egintza eman zuen organo beraren aurrean, hilabeteko epean, jakinarazten edo argitaratzen 
den egunaren biharamunetik. Kasu horretan, ezingo da aurkeztu administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsori berraztertzeko errekurtsoa —berariaz nahiz ustez— ebatzi arte.
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Ondoren, berariazko ebazpena bada, bere kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
aurkeztu ahalko da bi hilabeteko epean, argitaratzen den egunetik aurrera; berariazkoa ez bada, 
edozein unetan aurkeztu ahalko da, dagokion arauekin bat administrazio-isiltasunaren ondo-
rioak gertatzen diren egunaren biharamunetik hasita.

Bosgarrena. Aldaketa hau ALHAOn, udalaren iragarki-taulan, eta Dirulaguntzen Datu-base 
Nazionalean argitaratzeko agintzea, Dirulaguntzen Lege Orokorrarekin bat.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren 27an

Herritarren Partaidetzaren, Gardentasunaren eta  
Gizarte Etxeen Saileko zinegotzi ordezkaria
BORJA RODRÍGUEZ RAMAJO
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