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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AGURAINGO UDALA

2017-2018 ikasturtean euskara ikasteko beka deialdia

Aguraingo Udalak, Tokiko Gobernu Batzarraren 2018ko ekainaren 27ko erabaki bidez, 2017-
2018 ikasturtean euskara ikasteko beka deialdiaren oinarriak onartu zituen.

2017-2018 ikasturtean euskara ikasteko dirulaguntzak emateko oinarriak

Deialdi honen xedea da dirulaguntzak ematea, lehiaketa bidez, udalerrian euskararen era-
bilera sustatzen laguntzeko, betiere udalaren jarduera osatuz, honela gauzatzen badira:

1) Euskara ikasteko bekak, 2017ko urriaren 1etik 2018ko irailaren 30era bitartean egindako 
ikastaroetarako.

2) Deialdiaren arauak dira: oinarri hauek eta dagokien udal ordenantza; azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua; eta Agu-
raingo Udalaren dirulaguntzen plan estrategikoa.

Oinarri hauek aipatzen dituzten dirulaguntzak printzipio hauen arabera kudeatuko dira: pu-
blizitatea, gardentasuna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta diskriminaziorik eza, 
eta, orobat, efikazia helburuak lortzeko orduan eta efizientzia baliabide publikoak esleitu eta 
erabiltzeko orduan.

1. artikulua. Deialdiaren xedea eta helburua

Oinarri hauetan arautzen diren dirulaguntzen xedea euskara ikasteko bekak ematea da.

2. artikulua. Pertsona eta erakunde onuradunak

1. Pertsona eta entitate hauek izan daitezke dirulaguntzen onuradun: Ikasturtean zehar uda-
lerrian erroldatutako pertsona fisikoak.

2. Onuradunen betebeharrak:

— Aguraingo udalerrian erroldatuta egotea ikasturtea hasten denean, eta amaitzen den arte 
hala mantentzea.

— 16 urte beteta izatea izen-emate egunean.

— Prestakuntza ikastaroak 2017ko urriaren 1etik 2018ko irailaren 30era bitartean egitea.

— Bermatzea jaso direla ikastaroan eman diren orduen ehuneko 80 gutxienez, edo 
egiaztatzea ikastaroa gainditu dela matrikulatuta egon den zentroan, eta hantxe baino ez.

— Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABE) onartutako ikastegi 
eta ikastaroren batean matrikulatuta egotea.

— Barnetegiren batean ikasiz gero, aurreko betekizuna betetzea. Dena den, prestakuntzaren 
kostuak baino ez dira diruz lagunduko. Ostatua eta mantenua ikasleak ordainduko ditu.

— Hautatutako ikastaroa helduen euskalduntze edo alfabetatzeko curriculumaren proiektu 
oso baten parekoa izango da gutxienez.

— Euskara ikasteko beste dirulaguntzaren bat eskatzeko aukera izanez gero, dagokion 
erakundearen ebazpena aurkeztu beharko da eta, hura izapidetzen ari badira, egindako eskaera.

3. Ez dira onuradun izango azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 13.2 
eta 13.3 artikuluetan jasotzen diren egoeraren batean daudenak.
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3. artikulua. Aurrekontu zuzkidura

Hau da 2018rako aurrekontu zuzkidura:

Euskara ikasteko beketarako dirulaguntzak: 10.000 euro, 335.480.001 aurrekontu partidakoak.

Dirulaguntzak borondatezkoak dira, eta aldez aurretik jaso izanak ez du berriro jasotzeko 
eskubiderik sortzen.

Udalaren dirulaguntzak bateragarriak dira eskatzaileek eskura ditzaketen beste batzuekin; 
dena dela, udalaren dirulaguntzaren zenbatekoak, beste erakunde batzuen beste laguntza 
batzuekin batera zein bakarrik, ezin izango du gainditu egindako jardueraren defizita.

4. artikulua. Zenbatekoa

a) Eskatzailea langabezian badago 2017-2018 ikasturte osoan, laguntzaren zenbatekoa ma-
trikula osoa izango da (gehienez 500 euro eskatzaileko eta urteko).

b) Eskatzailea ez badago langabezian, laguntzaren zenbatekoa matrikularen ehuneko 50 
izango da, gehienez ere 400 euro eskatzaile eta urteko.

c) Egoitza Agurainen duten udal kirol taldeko entrenatzaile eta zuzendaritzako kideei matri-
kula osoa ordainduko zaie, betiere muga hau dela: 500 euro eskatzaile eta ikasturteko.

d) Eskatzaileek ikasturteak dirauen bitartean haren heren baten baino luzeagoan lanean 
badihardute, bekaren ehuneko 50 jasoko dute, muga 400 euro eskatzaileko eta urteko dela. 
Ikasturtearen iraupenaren heren batean baino gutxiago lan egiten badute, ordea, langabezian 
daudela joko da, eta muga hori eskatzaile eta urteko 500 euro izango da.

e) Langile batek orduka lan egiten badu eta haren lanaldia osoaren (40 ordu) % 35 baino 
gutxiago bada, langabezian dagoela joko da, eta matrikula osoa jasoko du, muga eskatzaile 
eta ikasturteko 500 euro dela. Lanaldia ehuneko 35etik gorakoa badu, matrikularen ehuneko 
50 jasoko du, muga eskatzaile eta urteko 400 euro dela.

f) Eskatzailea ikasketa ofizialak egiten badago 2017-2018 ikasturte osoan, eta 26 urte edo 
gutxiago baditu, laguntzaren zenbatekoa matrikularen ehuneko 80 izango da (gehienez 400 
euro eskatzaileko eta urteko).

Baldin eskaera kopurua eta jasoko diren diru kopuruak direla-eta dirulaguntzen gehie-
neko zenbatekoak gutxitu behar badira aurrekontuan ezarritako partidara doitzeko, murrizketa 
proportzioan ezarriko zaie eskatzaile guztiei, salbu ikasturtean zehar langabezian daudenei.

5. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzaileek ondoren zerrendatzen diren agiriak aurkeztu behar dituzte:

Agiri orokorrak:

— Eskaera orria.

— Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.

— Ikastaroaren ezaugarriak (hasiera eta amaiera egunak, asistentziari buruzko datuak, gain-
ditutako maila, matrikularen prezioa…) jasotzen dituen euskaltegiaren agiria.

— Matrikula eta kuotak ordaindu izanaren agiria.

— Zinpeko aitorpena: xede bererako beste administrazio, erakunde edo entitate pu-
blikoren baten dirulaguntzarik edo laguntzarik eskatu edo jaso den ala ez adierazita. Beste 
dirulaguntzaren bat lortuz gero, zenbatekoa zein izan den zehaztu behar da, eta zer adminis-
traziok eman duen argitu, eta datu horiek benetakoak direla frogatzen duen agiria aurkeztu.

— Aguraingo Udalarekin zerga betebeharrak egunean direla egiaztatzen duen agiria (udalak 
emango du).
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— Diruz lagundua den bitartean eskatzailea udalerrian erroldatuta dagoela egiaztatzen duen 
agiria (udalak emango du).

Berariazko agiriak:

Aurrekoez gain, honako hauek ere aurkeztu behar dituzte:

— Barnetegiak izanez gero, hezkuntza, otordu eta ostatu gastuak zein bere aldetik zehaztuko 
dira.

— Langabetuen kasuan, egiaztatu beharko dute dirulaguntza jaso duten aldi guztian egoera 
horretan egon direla.

— 26 urte edo gutxiago dituzten ikasleek ikasketa ofizialetako matrikularen ziurtagiria, zeinak 
ikasle direla egiaztatzen baitu.

— Entrenatzaileek eta kirol klubetako zuzendaritzako kideek zeregin horiek egiaztatzen di-
tuzten klubaren agiria.

6. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak Aguraingo Udalean aurkeztuko dira, bulegoetan eskuragarri egongo den inprima-
kia erabilita. Horrekin batera, eskatutako agiriak ere aurkeztu behar dira.

Eskaerak baldintza guztiak betetzen ez baditu, pertsona edo erakunde interesdunari eskatuko 
zaio zuzen dezala, hamar egun balioduneko epean, bat etorriz urriaren 1eko 39/2015 Legeak, ad-
ministrazio publikoen administrazio prozedura erkidearenak, 68.1 artikuluan xedatutakoarekin.

Eskaerak aurkezteko azken eguna 2018ko urriaren 15a izango da.

7. artikulua. Emateko eta ebazteko prozedura

Instrukzio organoaren buru arlo bakoitzeko zinegotzi ordezkaria izango da, eta kidea Agu-
raingo Udalean euskararen arloan lan egiten duen teknikaria, zeinak ofizioz egingo baititu 
ebazpen proposamena idazteko beharrezko jotzen diren datu zehazte, ezagutze eta egiaztatze 
jarduera guztiak.

Eskaerak aztertuta, behin-behineko ebazpen proposamena egingo da, eta dagokion batzorde 
informatiboan aztertuko da, irizpena emateko; gero, interesdunei jakinaraziko zaie, eta hamar 
egun baliodun emango zaizkie egoki jotzen dutena alegatzeko.

Egindako alegazioak ebatzita, instrukzio organoak behin betiko ebazpen proposamena 
egingo du, eta osoko bilkurako gaiak prestatzen dituen batzordeari bidaliko zaio; hark aldeko 
irizpena eman ostean, gobernu batzarrak ebatziko du dirulaguntzak ematea, eta interesdunei 
behin betiko ebazpena jakinaraziko zaie.

Ebazpenak administrazio bidea agortzen du, bertan azalduko da haren aurka zer errekurtso 
jar daitezkeen, eta jakinaraziko da Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 40. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera.

Eskabideei buruz ebazpena emateko hiru hilabete izango dira, eskabideak aurkezteko eman-
dako azken egunetik kontatzen hasita (6. artikuluan dago ezarrita epe hori). Epe hori berariazko 
ebazpenik eman gabe igaroz gero, eskabide ezetsi egin dela joko da.

Bat etorriz azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, xedatutakoarekin, 
emandako dirulaguntzak udalaren iragarki taulan eta web orrian argitaratuko dira, pertsona 
orok jakin dezan.

8. artikulua Onuradunen betebeharrak

— Dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean baldintzak eta betekizunak betetzen direla 
justifikatzea, baita dirulaguntza emateko oinarrian izan den jarduera egin dela eta helburua 
bete dela ere.
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— Dirulaguntza ematen duen organoak egiten dituen egiaztapen jarduketa guztiak onartzea, 
bai eta kontrol organo eskudunek, estatukoek zein erkidegokoek, finantzak kontrolatzeko eta 
egiaztatzeko egiten dituztenak ere, eskatzen zaien informazio eta agiri guztiak emanez, Herri 
Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutakoak barne.

— Laguntza ematen duen organoari jakinaraztea diruz lagundutako jarduera finantzatzeko 
beste dirulaguntza, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuk lortu izana.

— Egiaztatzea beteta dituela zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

— Jasotako funtsen aplikazioaren egiaztagiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaz-
tapen eta kontrol jarduketen xede izan baitaitezke.

— Dirulaguntza ordaintzeko, ezinbestekoa izango da Asparreneko Udalak izapidean jarritako 
itzulketa edo zehapen prozesu oro bukatuta izatea.

9. artikulua. Dirulaguntzak ordaintzea

Behin interesatuei jakinarazita behin betiko ebazpen proposamena, 30 eguneko epean 
egingo da ordainketa, baldin eta beste dirulaguntzaren bat ere eskatu ez bada. Horrelakoetan, 
dirulaguntza guztiak ebatzitakoan, emaitza den zenbatekoa ordainduko da.

Onuradunek oinarri hauetan jasotako betebeharrak eta zehaztapenak ez betetzeak dirula-
guntza errebokatzea ekar dezake, eta emandako dirulaguntza itzultzeko prozedura aplikatuko 
da, Aguraingo Udalaren dirulaguntzen ordenantzan araututakoaren arabera.

10. artikulua. Araudi aplikagarria

Oinarri hauetan jaso ez denerako, hauek aplikatuko dira: urriaren 1eko 39/2015 Legea, admi-
nistrazio publikoen administrazio prozedura erkidearena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Oroko-
rra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, dirulaguntzen orokorra onesten 
duen azaroaren 17ko 38/2003 Legearen erregelamendua onesten duena; dirulaguntzen udal 
ordenantza; eta aplikatzekoak diren gainerako arauak.

Deialdi honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da zuzenean 
Gasteizko epaitegietan, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; 
bestela, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa erabakia hartu duen organoari berari, hilabeteko 
epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

11. artikulua. Datu pertsonalak babestea

Europako Parlamentuaren 2016/679 (UE) Erregelamenduak eta 2016ko apirilaren 27ko 
Kontseiluak xedatutakoaren arabera, dirulaguntzen eskatzaileek deialdi honen harira ematen di-
tuzten datuak Aguraingo Udalaren dagokion tratamendu jardueran jasoko dira eta dirulaguntza 
hauek izapidetzeko udalaren kudeaketa lanetan baino ez dira erabiliko. Datu horiek dirulaguntza 
izapidetzeko beharrezko den denboran baino ez dira edukiko. Deialdi honetan parte hartzen 
duten eta datuak ematen dituzten pertsonek baimena emate dute datuak tratatzeko arduradu-
naren (Aguraingo Udala) datu basean sartzeko datu horiek.

Aguraingo Udalak tratatzen dituzten datuen titular diren pertsonek eskubidea izango dute 
datu horietara sartzeko, datu horiek zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko, bai eta 
haien trataera mugatu eta haiek eramateko ere. Zeregin horiek guztiak datuak babesteko ardu-
radunari eskatuko dizkiote, Aguraingo udaletxean (Zapatari 15, 01200, Agurain).

Agurain, 2018ko uztailaren 19a

Alkatea
IÑAKI BERAZA ZUFIAUR
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