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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROL SAILA

Hezkuntza

Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteek (IGE) antolatutako eskolaz kanpoko 
jardueretarako eta jarduera osagarrietarako Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak ematen dituen 
laguntzetarako deialdiaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaile espezifikoak, 2018-2019 
ikasturtea

Tokiko Gobernu Batzordeak 2018ko urriaren 5ean eginiko ohiko bileran, onetsi egin dira 
Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteek (IGE) antolatutako eskolaz kanpoko 
jardueretarako eta jarduera osagarrietarako Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak ematen dituen lagun-
tzetarako deialdiaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaile espezifikoak, 2018-2019 ikasturtea.

Urriaren 1eko 39/2015 45.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, oinarri horiek argitaratzen 
dira guztiek jakin dezaten.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko urriaren 11n

Hezkuntza Zerbitzuko Administrazio Orokorreko goi teknikaria

GALDER DEL CAMPO MOLINUEVO

2017ko abenduaren 1ean egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
Vitoria-Gasteizko Udalaren diru-laguntzetarako deialdiak arautzeko oinarri orokorrak, 2018rako. 
Oinarri orokor horiek 2018ko urtarrilaren 22ko ALHOn (9. zk.) argitaratu ziren, eta webgunean 
www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones eta Herritarren Arreta Bulegoetan kontsulta daitezke. 
Deialdi espezifiko honetara aurkeztu nahi duten erakundeek bertara jo beharko dute, honako 
oinarri espezifiko hauekin lotutako alderdi guztiak zehazkiago ezagutzeko.

1. Diru-laguntzaren ildoa

13. ildoa. Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako Ikasleen Guraso Elkarteetarako (IGE) diru-laguntzak, 
2018-2019 ikasturteko eskolaz kanpoko jardueretarako eta jarduera osagarrietarako.

2. Deialdiaren xedea

Hauxe da diru-laguntzen deialdi honen xedea: gurasoei elkarteei 2018-2019 ikasturterako 
ikasle eta familientzako eskolaz kanpoko jarduerak eta ikasleei zuzendutako jarduera osaga-
rriak antolatzen laguntzea, antolakuntza horrek dakartzan gastuen finantzaketan parte hartuz. 
Guraso elkarteen jarduera sustatuz, gurasoek hezkuntzan eta, bereziki, ikasleen prestakuntza 
integralean esku-hartze handiagoa izan dezaten bultzatu nahi da, horrek berak ikasleen esko-
la-arrakasta bultzatuko baitu; kontuan hartu behar da, gainera, guraso elkarteen parte-hartzerik 
eta inplikaziorik gabe eta sistemaren beraren babesik gabe, bideraezinak liratekeela.
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3. Erakunde onuradunak

Deialdi hauek Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako Ikasleen Guraso Elkarteei (IGE) zuzentzen zai-
zkie. Haur hezkuntzako eta derrigorrezko hezkuntzako mailak eskaintzen dituzten ikastetxeekin 
lotuta egon behar dute erakunde onuradun horiek.

4. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

Vitoria-Gasteizko ikastetxeetako IGEek antolatutako eskolaz kanpoko jardueretarako eta 
jarduera osagarrietarako emango dira laguntzak, zehazki, 2018ko irailaren 3tik 2019ko ekainaren 
21 bitartean gauzatzen direnetarako.

5. Baliabide ekonomikoak

Gehienez ere 126.000,00 euroko kreditua zuzendu du deialdi honetara Kultura, Hezkuntza 
eta Kirol Sailak (Hezkuntza Zerbitzua), 2018-2019 ikasturteari begira. Honela banatzen da zen-
bateko hori:

— 50.400,00 euroko kreditua gehienez, 2018ko irailaren 3tik abenduaren 21era bitarteko 
aldirako, 2018rako udal-aurrekontuan Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailari dagokion 2319 03 
3261 48010 kontu-sailaren kargura.

— 75.600,00 euroko kreditua gehienez, 2019ko urtarrilaren 1etik ekainaren 21era bitarteko 
aldirako, Kultura, Hezkuntza eta Kirol Sailari dagokion 2319 03 3261 48010 kontu-sailaren kar-
gura, betiere 2019ko udal-aurrekontuan kreditu egokia eta aski badago.

6. Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko epea eta tokia

6.1. Aurkezteko epea: eskabideak aurkezteko epea 20 egun naturalekoa da, deialdi honen 
oinarrien laburpena ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita.

6.2. Eskabideak eta dokumentazioa aurkezteko lekua: Vitoria-Gasteizko Udalak 2018rako 
emandako diru-laguntzen deialdiak arautzen dituzten oinarri orokorretan xedatutakoaren ara-
bera jokatuko da www.vitoria-gasteiz.org udal-webgunean, Herritarren Arreta Bulegoetan eta 
2018ko urtarrilaren 22ko ALHAOn, 9. zenbakian, eskura daitezke.

7. Aurkeztu beharreko dokumentuak

Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

— IGEko presidenteak sinatutako diru-laguntzaren eskabidea, Vitoria-Gasteizko Udalak 
2018rako emandako diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarri orokorretako ereduaren 
arabera (2018ko urtarrilaren 22ko ALHAO, 9. zk.); webgune honetan ere eskura daitezke: vito-
ria-gasteiz.org/subvenciones.

— Eskabide berbera udaleko beste sail edo zerbitzu batzuetako deialdietara aurkeztu ez 
dela egiaztatzen duen erantzukizunpeko adierazpena (1. eranskina, oinarri espezifiko hauetan).

— Aurreikusitako eskolaz kanpoko jardueren edota jarduera osagarrien zerrenda. Ikastetxeko 
organo gorenaren onespena izan beharko du jardueren proposamenak, eta 2018-2019 ikastur-
teko Urteko Planaren barruan sartuta egon behar du (2. eranskina, oinarri espezifiko hauetan).

— Aurreikuspenen arabera, hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kopurua, ikaste-
txeko zuzendaritzak ziurtatuta, eskolaz kanpoko jardueretan eta jarduera osagarrietan parte 
hartzeko begirale espezifikoak eskatzen dituztenena, zehazki. Ikasle horiek hezkuntzako lagun-
tzaile espezialistaren arreta izan behar dute 2018-2019 ikasturtean (3. eranskina, oinarri espezi-
fiko hauetan).

Hezkuntza Zerbitzuan diru-laguntza lehen aldiz eskatzen bada, edota datuak aldatu badira, 
honako hauek ere aurkeztu behar dira:

— Hezkuntza Zerbitzuan aurkeztutako azken eskabidearekiko aldatu egin bada elkartearen 
ordezkari den pertsona, eskabidea sinatzen duen pertsonak ordezkatzeko ahalordea duela 

http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones
http://www.vitoria-gasteiz.org/subvenciones
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egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du, eta eskabidea egiten duten elkartearen legezko 
ordezkaria den pertsona fisikoaren NANaren fotokopia ere aurkeztu beharko da.

— Hezkuntza Zerbitzuan diru-laguntza lehen aldiz eskatzen bada, elkartea Eusko Jaurlaritzako 
Elkarteen Erregistro Orokorrean legez eratu dela egiaztatzen duen dokumentua aurkeztu be-
harko da.

— Identifikazio fiskaleko txartelaren fotokopia.

— Banku-erakundeak emandako ziurtagiri eguneratua; agiri horretan, kontu-zenbakia eta kon-
tuaren titularra agertuko dira, kontuan hartuta, betiere, Guraso Elkarteak izan behar duela titularra.

8. Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna

Vitoria-Gasteizko Udalak 2018rako emandako diru-laguntzen deialdiak arautzen dituzten 
oinarri orokorretan xedatutakoaren arabera jokatuko da www.vitoria-gasteiz.org udal-web-
gunean, Herritarren Arreta Bulegoetan, eta 2018ko urtarrilaren 22ko ALHAOn, 9. zenbakian, 
eskura daitezke.

9. Diru-laguntza emateko prozedura

Hainbanaketa-erregimenean emango da diru-laguntza.

Eskabideak jaso, baldintzak egiaztatu eta eskabide horiek izapidetzeko onartu ondoren, 
txosten teknikoa eta ebazpen-proposamena egingo dira, oinarri espezifiko hauetan zehaztutako 
irizpideekin bat etorrita.

Xede horretarako, kide anitzeko organo eskuduna eratuko da, eskabideak eta diru-laguntzak 
emateko proposamena balioesteko. Hezkuntza Zerbitzuko buruak eta Hezkuntza Zerbitzuko 
Hezkuntza Koordinazioko Unitateko bi teknikarik osatuko dute organo hori.

Halaber, Zerbitzuko Administrazio Orokorreko goi-mailako teknikaria izango da instrukzio-or-
ganoa, eta hark egingo ditu, ofizioz, diru-laguntzak emateko ebazpen-proposamenerako kon-
tuan hartuko diren datuak zehazteko, ezagutzeko eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen 
jarduketa guztiak.

Tokiko Gobernu Batzordeak ebatziko du diru-laguntzak emango diren, huraxe baita organo 
eskuduna.

10. Diru-laguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideak

Diru-laguntza bakoitzaren zenbatekoa atal honetan aurreikusitako banaketa-sistema aplika-
tuz zehaztuko da, baina ezin izango du inoiz ere gainditu elkarte bakoitzak egindako gastuaren 
ehuneko 100.

Hauxe izango da banaketa-sistema:

a) Esleitutako kopuruaren ehuneko 25 onartutako eskabide guztien artean banatuko da, zati 
berdinetan.

b) Onartutako eskabideen artean bandatuko da ehuneko 55, eta elkarte bakoitzari puntu 
hauek emango zaizkio guztira:

— Ikastetxeko ikasleen kopuruaren araberako puntuazioa. Ikastetxean Haur Hezkuntzako 
eta Derrigorrezko Hezkuntzako mailetan zenbat ikasle dauden matrikulatuta, hainbat puntu 
emango zaizkio elkarte bakoitzari, betiere Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak 2017-
2018 ikasturteaz emandako matrikulazio-datuen arabera.

— Ikastetxeko bekadunen kopurua bider 3 egin ondoren ateratzen den puntuazioa, betiere, 
Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak 2017-2018 ikasturteaz emandako datuen arabera. 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren mende dauden ikastetxe publikoetako elkarteen kasuan, 
aurreko puntuazioa bider 2 egingo da berriro.
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— Ikasleen Guraso Elkarteak “Hamaika Esku” esku-hartze planean parte hartzen badu, au-
rreko puntuazioa bider 2 egingo da berriro ere.

Elkarte bakoitzari esleitutako puntuazioa faktore konstante batez biderkatuko da. Faktore 
hori honela aterako da: kontu-sailaren ehuneko 55eko zenbatekoa zati elkarte guztiei emandako 
puntuen batura.

c) Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurrek diruz lagundutako eskolaz kanpoko jarduerak 
eta jarduera osagarriak gara ditzaten beharrezkoak diren langile espezifikoak egiaz kontratatzeko 
gordeko da ehuneko 20. Gehienez ere 700,00 euroko modulua ezarri da langile espezifikoen 
laguntza behar duen eta eskolaz kanpoko jardueretan parte hartzen duen ume bakoitzeko. 
Hezkuntzako laguntzaile espezialista izan behar dute haur horiek.

Baldin eta c) atal honetara zuzendutako kreditua agortzen ez bada, sobera gelditzen den 
kreditua a) atalera zuzendutako kreditua handitzeko erabiliko da.

Elkarte bakoitzari emango zaion diru-laguntzaren zenbateko osoa a), b) eta c) atalak batuta 
zehaztuko da.

Duela gutxi sortutako Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako IGEen ka-
suan, 2017-2018 ikasturtean derrigorrezko hezkuntzan ikaslerik ez badute, a) eta c) atalen batu-
rari dagokion diru-laguntza jasoko dute.

11. Ebazteko eta jakinarazteko epea

Vitoria-Gasteizko Udalak 2018rako emandako diru-laguntzen deialdiak arautzen dituzten 
oinarri orokorretan xedatutakoaren arabera jokatuko da www.vitoria-gasteiz.org udal-web-
gunean, Herritarren Arreta Bulegoetan, eta 2018ko urtarrilaren 22ko ALHAOn, 9. zenbakian, 
eskura daitezke.

12. Diru-laguntzen ordainketa eta justifikatzeko modua

12.1. Diru-laguntzaren ordainketa:

Diru-laguntzaren zenbatekoa bi ordainketaren bidez ordainduko du udalak:

— Lehenengoa, 2018ko aurrekontuaren kargura, 2018ko irailaren 3tik abenduaren 21era 
bitarteko aldirako emandako diru-laguntzaren atalean.

— Bigarrena, 2019ko aurrekontuaren kargura; 2019rako udal-aurrekontuan, xede horretarako 
kreditu egokia eta aski baden kontuan hartuta, betiere, 2019ko urtarrilaren 1etik ekainaren 21era 
bitarteko aldirako emandako diru-laguntzaren atalean.

12.2. Diru-laguntza justifikatzeko epea.

2018ko irailetik abendura bitarteko aldirako eta 2019ko urtarriletik ekainera bitarteko aldirako 
emandako diru-laguntzaren justifikazioa batera egingo da, aldi bakarrean. Gastuen justifikazioa 
aurkezteko epea 2019ko irailaren 20an amaituko da.

12.3. Diru-laguntzaren justifikaziorako aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte elkarte onuradunek:

— Garatutako proiektuaren azalpen-memoria. Agiri horretan parte-hartzeaz jasotzen diren 
datuen artean, hauek zehaztuko dira:

1. Neska-mutilen parte-hartzeari buruzko datuak, eta, hala dagokionean, neskei eta mutilei 
dagozkienak, sexuaren arabera bereizita.

2. Hezkuntza-premia bereziak dituzten haur eta gazteen zerrenda xehatua, eta horiei dagoz-
kien begirale laguntzaileak.
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— 2018-2019 ikasturteko eskolaz kanpoko jarduerei eta jarduera osagarriei dagokien di-
ru-laguntza justifikatzen duen kontua (4. eranskina, oinarri espezifiko hauetan).

— Diru-sarreren eta gastuen balantzea (III-J eranskina, oinarri orokorretan).

— Diruz lagunduko jarduerari dagozkion fakturak, jatorrizkoak, eta faktura eta ordain-agiri 
horiek laguntzak xede duen helburua betetzeak sortu dituela egiaztatzeko agiriak, bai eta agiri 
horiek eskuragarri daudela egiaztatzeko agiria ere (IV-J. eranskina, oinarri orokorretan).

Prestazioaren hartzailea, faktura horien xedeari dagokiona, Ikasleen Guraso Elkartea izango 
da, horixe baita onuradun elkartea. Hau da, Guraso Elkartearen izenean egingo dira fakturak.

Jarduerak beste bide batetik egiaztatu ezin direnean soilik onartuko dira hartze-agiriak. 
Hartze-agiria sinatzen duen pertsona ezin izango da enpresaburua edo profesionala izan; bes-
tela, hala balitz, dagokion faktura egin eta aurkeztu beharra izango bailuke. Hartze-agiriak ho-
nako datu hauek izan behar ditu:

1. Jaulkitzailearen eta hartzailearen izen-abizenak, IFZ eta helbidea.

2. Eragiketaren edo zerbitzuaren deskribapen zehatza, eta prezioa, guztira.

3. PFEZaren atxikipena (Ogasunari dagokion atxikipenaren ordainagiria ere erantsiko da).

4. Lekua, data eta hartzailearen sinadura.

— Langileen gastuak nominaren bidez eta erakunde edo pertsona onuradunaren konturako 
Gizarte Segurantzako TC2 bidez justifikatuko dira. Nominekin eta TC agiriekin batera, diruz 
lagundutako jarduerari dagokion gastuari dagokiola adierazten duen erantzukizunpeko adie-
razpena aurkeztu beharko da, denbora eta egotzitako kopuruak ere zehaztuz (V-J eranskina, 
oinarri orokorretan).

Elkarteak proiektua gauzatzeko soldatapeko langilerik izan ez badu, hori egiaztatzen duen 
zinpeko adierazpena aurkeztu beharko da (VI-J eranskina, oinarri orokorretan).

— Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko erabili diren bestelako diru-sarreren edo di-
ru-laguntzen zehaztapena, zenbatekoa eta jatorria zehaztuz (VIII-J eranskina, oinarri orokorretan).

— Emandako zenbatekoa osorik edo zati batean gauzatu ez bada, gauzatu gabe utzitako 
zenbatekoaren itzulketari dagokion banku-ziurtagiria.

— Publizitate-euskarrien zerrenda eta laginak (liburuxkak, iragarkiak, etab.). Horietan, Vitoria 
Gasteizko Udalaren logotipoa agertuko da, erakunde laguntzaile gisa.

Emandako diru-laguntzaren esparruko gastuen egiaztagirien ehuneko 30 egiaztatuko du 
gutxienez Hezkuntza Zerbitzuak, eta, horretarako, horiek igor diezazkion eskatuko dio elkarte 
onuradunari. Ausaz hautatuko dira egiaztatuko diren gastuen egiaztagiriak. Dena den, egiaz-
tatzeko prozesuak aukera eman behar du emandako diru-laguntza egoki erabili dela erakusten 
duen arrazoizko ebidentzia bat lortzeko.

13. Elkarte onurdadunen betebeharrak

Deialdi honetan araututako diru-laguntzen onuradun diren elkarteek honako betebehar 
hauek dituzte:

— Diruz lagundutako jarduerak eragin ditzakeen arriskuen ardura hartzea eta, hala badago-
kio, aseguru egokia hitzartzea.

— Diruz lagundutako proiektuak irisgarriak diren lokal edo espazioetan egingo dira, aben-
duaren 4ko 20/1997 Legeak, Irisgarritasuna Sustatzekoak, xedatzen duenarekin bat etorrita 
(EHAA, 1997ko abenduaren 24koa); eta, horrez gain, apirilaren 11ko 68/2000 Dekretuak, hiri-in-
guruen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio eta komunikazioko sistemen irisgarrita-
sun-baldintzen buruzkoak (EHAA, 2000ko ekainaren 12koa), garatutako arau teknikoak bete 
beharko dira.
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— Diruz lagundutako jarduerak eta proiektuak liburuxken, kartelen, buletinen eta blog 
elektronikoen bidez nahiz oro har herritarrei zuzendutako beste edozein euskarriren bidez 
zabaltzean, bi hizkuntza ofizialak erabili beharko dira, euskara eta gaztelania, eta hizkera eta irudi 
ez-sexistak erabiltzen direla bermatu beharko da. Baldintza hori betetzen ez bada, diru-laguntza 
osoa edo zati bat itzuli beharko da. Betebehar horren jarraipena egingo da, elkarte onuradunak 
aurkeztutako dokumentazio guztia aztertuz.

— Sexu Delitugileen Erregistro Orokorrean deliturik ez dutela egiaztatzen duen ziurtagiria: 
urtarrilaren 15eko 1/1996 Legeak, Adingabearen Babes Juridikoarenak, Kode Zibila eta Proze-
dura Zibileko Legea hein batean aldatzen dituenak (haurrak eta nerabeak babesteko sistema 
aldatzen duen 26/2015 Legeak, uztailaren 28koak, aldatu zuen) eta Boluntariotzari buruzko 
45/2015 Legeak, urriaren 14koak, hauxe xedatzen dute: normalean adingabeekin egotea eska-
tzen duten lanbide, ofizio eta ekintzetan sarbidea izateko baldintza izango da epai irmo baten 
bidez sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delituengatik zigorrik jaso ez 
izana. Horretarako, diru-laguntzaren onuradun izan diren erakundeek jarduera horiek gauza-
tzeko kontratatutako begiraleei zera eskatuko diete: Sexu Delitugileen Erregistro Nagusiaren 
ezezko ziurtagiria, Erregistro horrek berak emana. Espainiako nazionalitatea ez duten pertsonen 
kasuan, ziurtagiri horrez gain, beren nazionalitateari dagokien herrialdeko ziurtagiria aurkeztu 
beharko dute. Ezezko ziurtagiri horiek aurkezteko eskatu ahal izango die Udalak erakunde onu-
radunei edozein unetan.

14. Informazioa eta aholkularitza

Deialdi honen esparruan diru-laguntza eskatzeko interesa duten elkarteei informazioa eta 
aholkua emango die Hezkuntza Zerbitzuak. Argibide-eskaerak telefono-zenbaki hauetara deituz 
egin daitezke: 945.161.539 (Itziar Fernández de Mendiola) edo 945.161.536 (Apolonia Vicente); eta 
helbide elektroniko hauek ere erabil daitezke xede horretarako ifmendiola@vitoria-gasteiz.org 
edo avicente@vitoria-gasteiz.org

15. Itzultzea

Jasotako zenbatekoak eta berandutze-interesak itzuli behar badira, Kutxabank-eko udal-
kontu honetan egingo dira: ES03 2095 0611 03 1090952416; ondoren, diru-sarreraren egiazta-
giria aurkeztuko dute Hezkuntza Zerbitzuan.

mailto:ifmendiola@vitoria-gasteiz.org
mailto:avicente@vitoria-gasteiz.org
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1.ERANSKINA 

ABIZENAK:

IZENA:      NAN:  

ELKARTEAREN IZENA:

ELKARTEAN DUEN KARGUA:

IFZ:    TELEFONOA: :

HELBIDEA:

HELBIDE ELEKTRONIKOA:

EUSKO JAURLARITZAKO ELKARTEEN ERREGISTRO OROKORREAN INSKRIBATUTAKO DATA:

Erantzukizunez  ADIERAZTEN  DU,  Vitoria-Gasteizko  ikasteetxetako  Ikasleen  Gurasoen

Elkartera  (IGEtara)  bideratuta  dauden  diru-laguntzen  deialdirako,  ordezkatzen  duen

elkarteak ez duela ekintza berdinetarako diru-laguntzaren eskaerarik egin Udaleko beste

Sail edo Zerbitzu batean.  

 Vitoria-Gasteizen:

(IGEren sinadura eta zigilua)

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. 
Zure datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren 
Arretarako Bulegora (Teodoro Dublang margolaria, 25-etxabea).

VITORIA-GASTEIZKO IKASTEETAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEETARAKO 

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZETARAKO ETA EKINTZA OSAGARRIETARAKO DIRU-

LAGUNTZA DEIALDIA
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 2. ERANSKINA

PARTE-HARTZAILEEN

EKINTZAK KOPURUAREN  MAILA EKINTZAREN ORDU 

AURREIKUSPENA HIZKUNTZA KOPURUA

           

         

jaunak/andreak

Ikastetxeko Ordezkaritza Organo

 Goreneko presidenteak  ziurtatzen du goian zerrendatutako kanpoko ekintzak eta ekintza 

osagarriak onartu egin direla.

Vitoria-Gasteizen, 

Zuzendaria 

(Sinadura eta zigilua)

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. Zure 

datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren Arretarako 

Bulegora (Teodoro Dublang, 25-etxabea).

VITORIA-GASTEIZKO IKASTEETAKO GURASOEN ELKARTEETARAKO ESKOLAZ 

KANPOKO EKINTZETARAKO ETA EKINTZA OSAGARRIETARAKO DIRU-LAGUNTZA 

DEIALDIA
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3. ERANSKINA 

ABIZENAK:   

IZENA:  NAN:  

IKASTETXEA:  

HELBIDEA:

IFZ: TELEFONOA :

HELBIDE  ELEKTRONIKOA: 

Erantzukizunez  ADIERAZTEN  DU,  eta  Vitoria-Gasteizko  ikastetxeetako  Gurasoen  Elkarteetarako

zuzendutako diru-laguntzen deialdirako, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei dagokienez 2017-

2018 ikasturtean hezkuntzako laguntzaile espezialisten arreta jaso izan duten eta opor  programan

parte hartzeko begirale laguntzaile espezifikoa behar izango dutenen kopurua.

HEZKUNTZA PREMIA DITUZTEN IKASLE KOPURUA

BEHAR DITUZTEN BEGIRALE ESPEZIFIKOA

 Vitoria-Gasteizen, 

Zuzendaria

(Sinadura eta zigilua) 

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. Zure datuak 
ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren Arretarako Bulegora (Teodoro 
Dublang margolaria, 25-etxabea).

VITORIA-GASTEIZKO IKASTEETAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEETARAKO ESKOLAZ 

KANPOKO EKINTZETARAKO ETA EKINTZA OSAGARRIETARAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA
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4.ERANSKINA

jaun/andreak

GE presidenteak

Ikastetxea

Telefonoa: IFZ:

Vitoria-Gasteizko udalak emandako     euroko diru-laguntza justifikatzen duen kontua

sinatzen du eta

Bere erantzukizunpean ADIERAZTEN DU:

Beherago  zerrendatzen  diren  gastuak  diruz  lagundutako  ekintzak  betetzeko  erabili  dira,  eta
ekintza horiek  emandako epeen barruan eta  aurreikusitako helburuak betetzeko gauzatu dira.
Jasotako  datuak  egiazkoak  dira,  eta  ordaintzeko  jatorrizko  dokumentuak  Vitoria-Gasteizko
Udalaren esku daude, egiaztatze eta kontrol-lanak egin ahal izateko, deialdiaren oinarrietan jasota
dagoen bezala.

EGINDAKO EKINTZEN MEMORIA:

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. Zure 

datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren Arretarako 

Bulegora (Teodoro Dublang margolaria, 25-etxabea).

VITORIA-GASTEIZKO IKASTEETAKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEETARAKO ESKOLAZ 

KANPOKO EKINTZETARAKO ETA EKINTZA OSAGARRIETARAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA
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EGINDAKO EKINTZEN GASTUEN ZERRENDA (jatorrizko fakturak erantsiko dira)

FAKTURA

ZBK

ORDAINKETAREN

DATA

HARTZAILEA

HORNITZAILEA
IFZ KONZTEPTUA

ZENBATEKOA

 (EUROTAN)

GUZTIRA

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. Zure 

datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren Arretarako 

Bulegora (Teodoro Dublang margolaria, 25-etxabea).
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HEZKUNTZA PREMIA BEREZIAK DITUZTEN ETA BEGIRALE LAGUNTZAILEA DUTEN UMEEN

ZERRENDA

HEZKUNTZA PREMIA

BEREZIAK DITUZTEN

NESKA-MUTIKOEN

ZERRENDA

 IKASTURTEAN PARTE HARTU DUEN

EKINTZAREN IZENA

DAGOKION BEGIRALE LAGUNTZAILEAREN

IZEN-ABIZENAK

 

Vitoria-Gasteizen  

(Sinadura eta  zigilua)

 Presidentea Zigilua Diruzaina

 

Zure datu pertsonalak “Diru-laguntza” izeneko fitxategian sartuko dira. Fitxategi horren helburua pertsonei eta erakundeei diru-laguntzak kudeatzea da. Zure 

datuak ikusteko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak baliatu ditzakezu. Horretarako, idazki bat igorri behar duzu Herritarren Arretarako 

Bulegora (Teodoro Dublang margolaria, 25-etxabea).
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