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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

839/2021 Erabakia. Onestea Kontseiluaren maiatzaren 18ko 281/2021 Erabakiaren bidez deitutako 
ikasle gazteen garraiorako laguntza lerroaren emakida

Foru Gobernu Kontseiluak, uztailaren 4ko 33/2017 Foru Dekretuaren bidez, ikasle gazte ara-
barrei garraiorako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaile orokorrak onetsi zituen.

Era beran, Gazteriaren Foru Erakundearen Administrazio Kontseiluak, 2014ko maiatzaren 
16an, onespena eman zien unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko ikasle gazteei dirulaguntzak 
emateko oinarri orokorrei (2014ko maiatzaren 26ko ALHAO, 58. zenbakia).

Bi dirulaguntza horiek xede eta hartzaile berak dituztela ikusita, erabaki zen, aurreko urteetan 
bezala, egokia zela deialdi bakarra egitea unibertsitatez kanpoko ikasle gazteei dirulaguntzak 
emateko.

Deialdi hori Foru Gobernu Kontseiluaren maiatzaren 18ko 281/2021 Erabakiaren bidez onetsi 
zen eta 2021eko maiatzaren 28ko ALHAOn argitaratu (58. zk.).

Deialdi horren lehen apartatuan zehazten den moduan, laguntzen helburua da beren bizi-
lekua dagoen udalerritik ikastetxe publikoak edo itunduak dauden beste udalerri batera joan 
behar duten Arabako ikasleen garraioa ahalbidetzea, batxilergoko ikasketak eta hirugarren 
apartatuan jasotako erdi eta goi mailako prestakuntza zikloetako ikasketak egiteko.

Era berean, lehen apartatu horretan foru sail honek laguntza hauen bidez lortu nahi duen 
helburua aipatzen da, hau da, ikasleen bizileku aldaketa saihestea eta, horrela, bizi diren herrian 
eta herrigunean geratzea sustatzea.

Horiek horrela, oinarriak eta eskaerak balorazio batzordeko kideen esku jarri ziren, eta es-
kaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren batzorde horrek txostena egin 
zuen, aurkeztutako eskaerei buruzko bere ebaluazioa jasotzeko.

Indarrean dagoen deialdian, 571 eskaera aurkeztu dira.

Aurkeztutako 571 eskaeretatik, 550 onetsi dira, deialdian tarte orokorrerako eskatutako 
baldintza guztiak bete baitituzte. Ondoren azaltzen den bezala banatzen dira, aipatutako deial-
dian adierazitako hiru tarteen arabera:

1. TARTEA 2. TARTEA 3. TARTEA GUZTIRA

476 65 9 550

Tarte orokorrean onetsitako eskaerek, guztira, zenbateko hauek egiten dituzte:

1. TARTEA 2. TARTEA 3. TARTEA GUZTIRA

95.200,00 18.200,00 3.600,00 117.000,00

Gazteriaren Foru Erakundeak daukan kopurua 54.883,00 euro da, 2021eko aurrekontuko 
71.1.00.10.00.480.00.02 partidaren kontura, eta, deialdian ezarritakoarekin bat etorriz, 30.000,50 
handitu daiteke; beraz, guztira, 84.883,50 euro izango dira eta beharrezkoa izango da hainba-
naketa egitea.
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Hainbanaketa eginda, kalkulatu da deialdian tarte bakoitzean ageri diren kopuruen ehuneko 72,55 
lagundu ahal izango dela diruz. Hortaz, tarte bakoitzeko behin betiko kopuruak ondoren zehaz-
ten direnak izango dira:

TARTEA TARTEKO ZENBATEKOA 
HAINBANATUTA

ESKABIDE 
KOPURUA GUZTIRA

1 145,10 476 69.067,60

2 203,14 65 13.204,10

3 290,20 9 2.611,80

550 84.883,50

Tarte orokorreko baldintzak bete dituzten 550 eskaeretatik 209 tarte osagarrian ere aurkeztu dira.

Tarte osagarriko 209 eskaera horietatik, tarte osagarri horretako baldintzak betetzen dituzten 
151 eskaerak onetsi behar dira, eta zenbatekoa, beraz, 49.515,10 euro da.

Deialdiko zazpigarren klausulako laugarren apartatuan (7.4) ezarritakoarekin bat etorriz, eta 
tarte osagarriaren ondorioz emandako kopuruari aurre egiteko beharrarengatik, 19.515,10 euro 
gehituko zaizkio hasiera batean esleitutako eta Arabako Foru Aldundiaren 2020rako aurrekon-
tuko “10.2.02 13.01 480.00.01 Garraioa, lurralde oreka” partidan tarte osagarrirako erreserba-
tutako 30.000,00 euroko zenbatekoari.

Horregatik guztiagatik, Lurralde Orekaren Sailaren titularra ez dagoenez haren eginkizunetan 
diharduen Gizarte Politiken Saileko foru diputatuak, bat etorriz diputatu nagusiaren uztailaren 
5eko 325/2019 Foru Dekretuak xedatutakoarekin, eta Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuak 
batera proposatuta, eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, 
honako hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Tarte orokorrerako esleitutako zenbatekoari 30.000,50 euro gehitzea, Gaz-
teriaren Foru Erakundearen 2021erako aurrekontuko “71.1.00.10.00.480.00.02 Ikasleentzako 
laguntza” partidaren kontura (xedapen erreferentzia: 105-253/000).

Bigarrena. Tarte osagarrirako esleitutako kopuruari 19.515,10 euro gehitzea, Arabako Foru 
Aldundiaren 2021erako aurrekontuko “10.2.02 13.01 480.00.01 Garraioa, lurralde oreka” parti-
daren kontura (xedapen erreferentzia: 105-1.525/000).

Hirugarrena. Deialdiko tarte orokorrean eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituzten  
550 eskaerak onestea, 84.883,50 euroko zenbatekoaz guztira, hainbanaketa egokia eginda, I. erans- 
kinean zerrendatzen diren banakako kopuruekin.

Laugarrena. Tarte orokorrerako aurkeztutako 21 eskaera ezestea, kasu bakoitzean adierazten 
diren arrazoiengatik, II. eranskinean ageri den bezala.

1. TARTEA 2. TARTEA 3. TARTEA GUZTIRA

17 4 0 21

Bosgarrena. Tarte osagarrirako aurkeztu diren eta tarte osagarri horretan ezarritako irizpideak 
betetzen dituzten 151 eskaerak onestea, 49.515,10 euroko zenbatekoaz guztira, III. eranskinean 
jasotzen diren banakako kopuruekin.

Seigarrena. Tarte osagarrirako aurkeztutako 58 eskaera ezestea, haietako bakoitzean adie-
razten diren arrazoiengatik, IV. eranskinean zehazten den bezala.
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ARRAZOIA KOPURUA

Ez du aurkeztu egindako garraio gastuen eta horien ordainketaren egiaztagiririk (eskaera ez da zuzendu) 6

Ez du egiaztatu ikastetxera egindako joan-etorrien ehuneko 50 garraio txartel pertsonalizatua erabiliz egin 
duela (deialdiaren 2.2.e) oinarria) 40

Garraio txartel ez-pertsonalizatua erabiltzen du (deialdiaren 2.2.d) oinarria) 6

Tarte orokorrekoa baino dirulaguntza teoriko txikiagoa 3

Ez da garraio txartel ofizial pertsonalizatu baten titularra (BAT, BARIK edo MUGI txartelenak, adibidez), edo ez 
du frogatu garraio kolektibo itundua erabiltzen duela (deialdiaren 2.2.d oinarria) 2

Joan-etorriaren abiapuntua ez dago Arabako Lurralde Historikoan 1

GUZTIRA 58

Zazpigarrena. Arabako Foru Aldundiaren 2021. urterako aurrekontuaren kontura emateko diren 
49.515,10 euroko dirulaguntzak (21.1.21 taldea) “10.2.02.13.01.480.00.01. Garraioa, lurralde oreka” 
aurrekontu partidatik ordainduko dira (xedapen erreferentzia: 105.1525/000-21.1.21). Halaber, 
Gazteriaren Foru Erakundearen 2021. urterako aurrekontuaren kontura emateko diren 84.883,50 
euroko dirulaguntzak (21.1.21 taldea) “71.1.00.10.00.480.00.02. Garraiorako laguntzak gazteentzat” 
aurrekontu partidaren kontura finantzatuko dira (xedapen erreferentzia: 105-253/000 21.1.21).

Zortzigarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea.

Bederatzigarrena. Administrazio bideari amaiera ematen dion ebazpen honen aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez daiteke Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako 
Epaitegietan, bi hilabeteko epean, administrazio egintza honen jakinarazpen egokia jaso eta 
hurrengo egunetik aurrera, bat etorriz jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 
Legeak 46. artikuluan ezarritakoarekin. Dena dela, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ahal izango da egintza hau erabaki zuen organoan, hilabeteko epean, administrazio egintza 
honen jakinarazpen egokia jaso eta hurrengo egunetik aurrera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 28a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua ez dagoelako, jarduneko diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua
ANA DEL VAL SANCHO

Kirol zuzendaria
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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