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Aldundiak dirulaguntza emango die 2018/19
ikasturtean joan-etorriak egin behar izan dituzten
batxilergoko eta lanbide heziketako zikloetako
ikasleei
Gasteiz, 2019ko maiatzaren 13a. Foru Gobernu Kontseiluak onetsi du abian
jartzea dirulaguntza lerro bat 2018/19 ikasturtean euren udalerritik beste udalerri
batera joan-etorriak egin behar izan dituzten batxilergoko eta lanbide heziketako
goi mailako eta erdi mailako zikloetako Arabako ikasleentzat. Horren bidez,
ikasleak egoitzaz ez aldatzea eta bizi diren herrian eta herrigunean geratzea lortu
nahi da. Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak eta Euskara, Kultura
eta Kirol Sailak emango dute dirulaguntza eta, guztira, 130.000 euro banatuko
dituzte.
Dirulaguntza eskuratzeko, eskatzaileek hainbat betekizun bete beharko
dituzte:
a) 30 urte edo gutxiago izatea eskaera egiten duten urtean.
b) 2018ko abenduaren 31n Arabako Lurralde Historikoan erroldatuta egotea.
c) 2018/2019 ikasturtean ikasketa mota jakin batzuetan matrikulatuta egotea.
d) Eskatzailearen ohiko egoitza eta ikastetxea ezingo dira egon udalerri berean, eta
haien artean ezingo dira izan 150 km baino gehiago.
Laguntzen zenbatekoa eskatzaileak bizilekua duen herriaren eta ikasten duen
ikastetxea dagoen herriaren arteko distantziaren arabera kalkulatuko da.
a) 40 km arteko distantzia edo txikiagoa: 200,00 euro
b) 40 km-tik 80 km-ra arteko distantzia: 280,00 euro
c) 80 km-tik 150 km-ra arteko distantzia: 400,00 euro
Zenbateko finko horrez gain, ikasleek aparteko beste zenbateko aldakor bat
jaso ahal izango dute beste zenbait betekizun betez gero:

ARABAKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA – Probintzia plaza z/g 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945 18 18 94 Fax: 945 18 17 62 Elena Ferreira
www.araba.eus – eferreira@araba.eus
1

Prentsa Oharra
Nota de Prensa

a) 25 urte edo gutxiago izatea eskaera egiten duten urtean.
b) Arabako Lurralde Historikoko 20.000 biztanle baino gutxiagoko udalerri batean
erroldatuta egotea 2018ko abenduaren 31n.
c) Eskatzailearen ohiko egoitza eta ikastetxea ezingo dira egon udalerri berean, eta
haien artean ezingo dira izan 65 km baino gehiago.
d) Garraio txartel ofizial pertsonalizatu baten titularrak izan behar dira (BAT,
BARIK edo MUGI txartelenak, adibidez), edo garraio kolektibo itundua erabiltzen
dutela frogatu behar dute.
e) Ikasturtean zehar ikastetxera egindako joan-etorrien % 80k garraio txartel
publikoa erabiliz egina izan behar du. Eskola garraio kolektiboa erabiliz gero,
kuota guztiak ordaindu direla egiaztatu beharko da nahitaez. Joan-etorri guztietatik
astelehenetik ostiralera bitartean egindakoak zenbatuko dira.
Ezin izango dira laguntza hauen onuradun izan Eusko Jaurlaritzak ikasturte
bakoitzerako joan-etorrietarako eta/edo egoitzarako ematen dituen laguntzak jaso
dituzten pertsonak, jasotako beka mota edo modalitatea edozein delarik ere.
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Aldundiak laguntza emango die lau administrazio
batzarri eta udal bati, argiteria publikoan bonbilla
zaharren ordez LED bonbillak jartzeko
Gobernu Kontseiluak gaur onetsi du Arabako toki erakundeek kanpoko
argiterian LED bonbillak jar ditzaten bigarren aldiz emango dituen dirulaguntzen
lehen ebazpena. Ekimen horren helburua da gastu arrunta murriztea eta karbono
dioxidoaren emisioak gutxitzen laguntzea; oraingoan, ia 75.000 euro banatuko dira
lau administrazio batzarren eta udal baten artean.
Adanako batzarrak ia 15.000 euro jasoko ditu; Larrazubikoak 26.000 euro
baino gehiago, Marindakoak 2.300 eta Langarikakoak, berriz, 600. Horrez gain,
Aguraingo Udalak ia 30.000 euro jasoko ditu. 2018an, Agurainek 4.500 euro jaso
zituen helburu bererako.
Dirulaguntza horiek iaz egindako ezohiko inbertsioen barruan kokatzen dira,
eta sail anitzeko aurrekontu programa baten bidez gauzatzen. Ekonomia
Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailak kudeatzen du programa hori, baina Bide
Azpiegituren eta Mugikortasunaren Sailaren, Ingurumen eta Hirigintza Sailaren eta
Nekazaritza Sailaren partaidetza ere badu. Programaren bitartez, 7 milioi euro
inbertituko dira Araban. Kasu zehatz honetan, neurria oso mesedegarria izango da
aurrezteko eta ingurumena babesteko. Izan ere, LED teknologia eraginkorragoa da,
eta energia gutxiago kontsumitzen du. Ekimenak, beraz, bi motatako onurak
ekarriko ditu: alde batetik, udalek diru gutxiago ordaindu beharko dute argiagatik,
eta, bestetik, gure lurraldea jasangarriagoa izango da.
Dirulaguntza horien lehen deialdia oso arrakastatsua izan zen: Arabako 8
udali eta 66 administrazio batzarri egin zien mesede. Horregatik, aldundiari
komenigarria iruditu zaio berriz ere laguntza hori ematea toki erakundeei, eta
500.000 euro bideratuko ditu xede horretara, Arabako herriek adierazitako
beharrak aseko dituztelakoan.
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Aldundiak foru eraikinak gas naturalez hornitzea
adjudikatu du 300.000 euroan
Foru Gobernu Kontseiluak gaur adjudikatu dio Nexus Energía SA enpresari
Arabako Foru Aldundiaren hainbat eraikin eta zerbitzu 2018ko abenduaren 13tik
2019ko abenduaren 31 arte gas naturalez hornitzeko kontratua, 300.000 euroan.
Adjudikazioaren zenbatekoa gutxi gorabeherakoa da azkeneko kostua gas
naturalaren kontsumoaren araberakoa izango baita.
Foru Gobernuak 2017ko azaroaren 14an enpresa horri berari gas naturalaren
hornikuntza adjudikatu zion Arabako Foru Kontratazioaren Zentralaren esparru
akordioaren barruan, non Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak, Arabako
Suhiltzaileek, INDESA sozietateak eta Arabako Batzar Nagusiek ere parte hartu
baitzuten. Esparru akordio horrek luzatzeko aukera jasotzen du.
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