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ZESTOAKO UDATA

20 2 1 DE

IALDIAREN

ZE STOAK-O

ETXEBIZ ITZAK ALOKAT ZF.KO

-HERRIAN
DIRU.LAGUNTZA

EBAZPEN PROPOSAMENA

GIZARTE ZF,RJBITZUEN INFORMAZIO BATZORDEAK, Zestoako herrian etxebizitzak
alokatzeko diru-laguntzak kudeatzen duelarik, honako ebazpen-proposamena jakinarazten dio
ebazteko gaitasuna duen organo eskudunari ondorengoa kontuan hartuz:

a)

202lko apirilaren 26an, Zestoako Udalak Zestoako herri4n etxebizitzak alokatzeko dirulaguntzaargitaratu zuen Udalaren Web orrialdean eta Gipuzkoako Aldizkai Ofizíalean.

b)

Laguntzak jasotzeko eskaerak aurkezteko epea 202lko irailaren I ean amaitu zen eta epe
bam¡an 14 eskaera aurkeztu dira, eta horiek Zestoako Udaleko Gizarte Zerbitzten
informazio batzordeak baloratu zituen Udalbatzak onartutako oinarriak kontuan izanlk.

c)

Udalaren aurrekontuan lagmtzaren inguruan egindako kontsignazio ikusita, eta Alkatetza
izaniklaguntza ebazteko eskumena duen organoa, ondorengo proposamena egiten dugu

EBAZPEN PROPOSAMENA
Zestoako herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza deialdiaren behin-behineko ebazpena
grnatga.

Zestoako herrian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza deialdia 2021 urterako.

oNURADUNA (NAN/|FK)

ONARTUTAKOA
(Urtarriletik-i railera)

72523****

1.560,87 €
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.oNUR^ADUNA (NAN/|FK)

ONARTUTAKOA
( U rtarri I eti k-lVlartxora)

7247gtctctct

712,50 €

oNURADUNA (NAN/|FK)
(U

ONARTUTAKOA
rtarri leti k-Ekai nera)

44332*.tcttt

1.200 €

44336****

1.500 €

oNURADUNA (NAN/|FK)

ONARTUTAKOA
(Urtarrileti k-Uztai lera)

72556****

1.575 €

oNURADUNA (NAN/!FK)

ONARTUTAKOA
(U rtarri leti k-Uztai lera)

x3662**

1.000 €

72527***
44334***
Diru-laguntza honen ebazpena behin behinekoa da eta Udalaren web orrian argitaratu eta
interesatuei banan-banan jakinarazlko zaie alegazioak aurkezteko hamar eguneko entzunaldi epea
ernarLez argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Laguntza onartzearen ezezko kasuetan,
gainera, interesatuei entzunaldi. epea espresuki j akinarazik o zaie.
Ebazpenean nork bere eskabidean jarn ruen kopurua baino txikiagoa proposatu bada, oinarrian
ezari dbnari jarráituta, onuradunek eskabideak berriro. aurkez ditzakete ebaluazioa egingo duen
instrukzio-organó kide anitzak aintzatbar ditzan. Edonola ere, eskabideabernz egingo da dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburua kontuan hartuta, eta eskabideei edo eskaerei begira
ezari diren balioztatze -irizpideekin bat etornz.
Ebazpena argitaratu eta alegaziorik aurkeztukobalitz,hauek lehen bailen erabakiko dira eta denak

ebatzi arte ez da behin betiko ebazpenaargitaratuko.
Epea amaitu ondoien , ezbtada alegaziorik aurkezten etabeniz, denen onarpena agertzendenean
ebazpen honen auffean, behin betiko ebazpenaegingo da.
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GIZARTE ZERB

BATZORDEKO BURUA

