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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala ikastearen beka deialdiaren laburpena

BDNS (identifikatzailea): 413573

Erakunde esleitzailea: Amurrioko Udala.

Bulegoa: Euskara arloa.

Onuradunak: Amurrion erroldatutako eta 2018an aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari 
titulu ofiziala lortzeko ikasten bukatu duten edo tituluok lortu dituzten pertsona fisikoak.

Baldintzak eta egiaztatzeko modua: ikastaro osoa euskaraz egin behar izan da, eta zati teo-
rikoak gutxienez 200 ordu eduki behar izan behar ditu. Titulua 2018ko urriaren 1a baino lehen 
lortu behar da, eta izapidetze egoeran baldin badago, beharrezkoa da ikastaroa eman duen 
enpresak egiaztagiri bat egitea hori egiaztatzeko.

Deialdi honen helburua da arautzea Amurrioko herritarren artean euskarazko aisialdiko 
begirale eta aisialdiko zuzendari titulu ofiziala ikastea sustatzera bideratutako dirulaguntzak.

Zenbatekoa: matrikularen eta ordaindutako egonaldi gastuen ehuneko 50era arte diruz 
lagunduko da, gehienez ere 200 euro aisialdiko begirale ikastarorako, eta 90 euro zuzendari 
ikastarorako.

Dirulaguntza egotziko zaien aurrekontu kredituak: 2018 ekitaldirako udal aurrekontuan bada 
partida bat (18.1.18.1.33592.480 zk.) aisialdiko begirale eta aisialdiko zuzendari titulu ofizialak 
ikasteko beketarako, eta 2.050 euroko zuzkidura du. Deialdi honen babesean emango diren 
laguntzak partida horretako kredituari egotziko zaizkio.

Oinarriak aztertu eta informazioa dokumentazioa eskuratzeko: Amurrioko Udaleko Euskara 
Arloa (Juan Urrutia plaza, zk.g., 01470 posta kodea, 945891161 telefonoa), eta Amurrioko Uda-
laren webgunea, deialdia ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita eta eskaerak aurkezteko 
epea amaitzen den arte, 09:00etatik 14:00etara, astelehenetik ostiralera.

Eskaerak aurkezteko tokia eta epea: Amurrioko udaletxea (Juan Urrutia plaza, zk.g., 01470 
posta kodea). Halaber, posta ziurtatu bidez edo urriaren 1eko 39/2015 Legeak, herri administra-
zioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearenak, 16. artikuluan aurreikusitako 
bideetatik edozein erabilita aurkeztu ahal izango dira eskaerak, 2018ko urriaren 1etik 31ra. Garaiz 
eta forma egokian aurkeztutako eskaerak baino ez dira onartuko izapidetzeko.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa: eskaera orria, gain finantziaziorik ez jasotzearen zinpeko 
adierazpenarekin eta egindako ordainketaren ordainagiriarekin batera, eta kasuan kasuko ai-
sialdi eskolak emandako asistentzia ziurtagiria.

Jakinarazteko bidea: Amurrioko Udalak beka eskaeren ebazpenak udaletxeko iragarki taulan 
eta web orrian jakinaraziko ditu. Ukatutako eskaeren jakinarazpena ohiko posta bidez helaraziko 
zaie interesdunei.

Ebazteko epealdia: 3 hilabete.

Ebazpena: eskaerak tokiko gobernu batzarraren erabaki bidez ebatziko dira edo alkatetza 
ebazpen bidez, eta Euskara Arloak aztertuko ditu.
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Errekurtsoak: ebazpenak amaiera emango dio bide administratiboari, eta haren aurka admi-
nistrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko administrazioarekiko auzien 
epaitegian, jakinarazpena ematen denetik bi hilabeteko epean. Nahi izanez gero, berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio ebazpena eman duen organoari, jakinarazpena ematen 
denetik hilabeteko epean.

Amurrio, 2018ko abuztuaren 31

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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