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JAKINARAZPENA
Honen bitartez jakinarazten dizut, Alkate j aunak. 202leko Urriaren 1 8an emandako
ebazpena, honako hau xedatzen duena,

MIKEL ARREGI URRUTIA,

14 I

.zk duen

Zestoako Udaleko Alkate.Lehendakari jaunak, ondorengoa

kontuan hartuz;

a)

202'Iko apirilaren 26an, Zestoako Udalak Zestoako herrian etxebizitzak alokatzeko dirulaguntza argitaratu zuen Udalaren Web orrialdean eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean.

b) Laguntzakjasotzeko

eskaerak aurkezteko epea 202lko irailaren lean amaitu zen eta epe
bamran 14 eskaera aurkeztu dira, eta horiek Zestoako Udaleko Gizarte Zerbitzuen
informazio batzordeak baloratu zituenUdalbatzak onartutako oinarriak kontuan izanik.

c)

202leko irailaren 30ean, Gizarte Zerbitn¡ko informazio batzordeak egindako bilkuran
dagokion ebazpen proposamena egin zion Alkatetzari, eta horren bidez onartzen diren
laguntzak eta horien zenbatekoa zehaztu da, eta baita onartuak izan ez diren kasuetan
arcazoiak eman ere.

d)

202leko irailaren 30ean, aipatutako ebazpen proposamena publikatu zen Zestoa Udaleko
web orrian, publikatu eta hurrengo egunetik aurrera hamar eguneko entzunaldi epea
emanez.

e)

Alegazioak aurkezteko epea urriaren 14ean amaitu zen eta ez zen inolako alegaziorik jaso
diru-lagunt zaren ebazpenaren inguruan

0

Udalaren aurrekontuan laguntzaren inguruan egindako kontsignazio ikusita, eta Alkatetza
izaniklaguntza ebaáeko eskumena duen organoa

ERABAKI DUT

LEHENA.- Zestoako herrian etxebizitzak alokatzbko diru-laguntza deialdiaren behin-betiko
ebazpena ematea.

Zestoako heruian etxebizitzak alokatzeko diru-laguntza deialdia 2021 urterako.
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72523****

1.560,87 €

72496""**

2.025 €
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2.250 €

20191****

2.250 €
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JAKINARAZPENA
1.980 €

72545**rct

1.980 €
1.800 €

72471****
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ONARTUTAKOA
(

rta rri leti k-Martxo ra)

712,50 €

72479****
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oNURADUNA (NAN/|FK)
(U

ONARTUTAKOA
rtarrileti k-Ekainera)

44332**r.*

1.000 €

44336*1**

1.500 €

oNURADUNA (NAN/IFK)

ONARTUTAKOA
(U rtarrileti k-Uztai lera)

72556****

1.575 €

oNURADUNA (NAN/|FK)

.
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ONARTUTAKOA
(Urtarrileti k-Uztailera)

x3662****

1.000 €

72527****

700 €

44334****

BIGARRENA.- Ebazp:en hau diru-laguntza jasotzeko eskaera egin duten interesdun guztiei
j akinar

aztea eta Ze stoa Uda leko we b orri al d e oftziale an pub I ikatzea.

HIRUGARRENA.- Tokiko Gobernu Batzanak ospatuko duen hurrengo saioan Alkate Ebazpen
honen berri ematea.

Jakin dezazun eta ondorio egokietarako adierazten dizut hori, erabakia behin-betikoa dela eta
administrazio bideo amaitzen duela jakinaraziz. Erabaki honen aurka administrazioarekiko auzi
errekurtsoa jarri daiteke Donostiako Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegiaren autrean,
erabaki hau jakinarazi eta biharamunetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean. Nolanahi ere, nahi

fr

r

rrt

Ito

ZESTOAKO UDALA

JAKINARAZPENA
izanez gero, auteko idatz zatian adierazitako administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik,
berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke Zestoako Udaleko Tokiko Gobernu Batzanaren aulrean,
jakinarazpena jaso eta hilabeteko epean.

Zestoan, 202lko urriaren I 8ean
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