
2020ko azaroaren 30a, astelehena  •  136 zk. 

1/3

2020-03563

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARRAIA-MAEZTUKO UDALA

Behin betiko onespena ematea Arraia-Maeztuko udal laguntza gelan ematen diren laguntza 
eta egonaldi zerbitzuak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari

Igaro da Arraia-Maeztuko udal laguntza gelan ematen diren laguntza eta egonaldi zerbitzuak 
arautzen dituen ordenantza aldatzeko behin-behineko erabakiaren aurka erreklamazioak aur-
kezteko ezarri zen hogeita hamar eguneko epea. Erabaki hori Udalaren Osoko Bilkurak aho 
batez onartu zuen 2020ko urriaren 7an, eta erabaki horren berri eman zen ediktu taulan, bai 
eta webgunean eta 2020ko urriaren 19ko ALHAOn ere (118 zk.). Behin-behineko erabaki horren 
aurka erreklamaziorik aurkeztu ez denez, behin betikoa izango da, Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 22.2.d) artikuluan eta testu horren 49. artikuluan 
xedatutakoaren arabera.

Erabaki honek administrazio bidea amaitzen du, eta berorren aurka administrazioarekiko auzi 
errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko administra-
zioarekiko auzien salan, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik bi hilabete pasatu baino 
lehen, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioaren uztailaren 46 29/1998 Legeak 13. artikuluan 
xedatzen duenarekin bat etorriz.

Arraia-Maeztuko udal laguntza gelan ematen diren laguntza eta 
egonaldi zerbitzuak arautzen dituen ordenantzaren testu osoa

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. Arraia-Maeztuko udal laguntza gelan ematen diren laguntza eta egonaldi zerbitzuak 
arautzen dituen ordenantza. Ordenantza honen xedea da Arraia-Maeztuko udal laguntza ge-
lan ematen diren laguntza eta egonaldi zerbitzuak emateko araudia ezartzea, bai eta haren 
funtzionamendu araubidea arautzea ere.

2. Era berean, ordenantza honen bidez, ordenantza honetan jasotzen den zerbitzua ematea-
gatiko tasak ezartzen eta eskatzen ditu udal honek, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 4.1.a) artikuluan eta Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak 
arautzen dituen uztailaren 19ko 41/89 Foru Arauaren 20. eta 25. artikuluetan xedatutakoaren 
arabera.

II. ZERGA EGITATEA

Zergapeko egitatea da udalaren laguntza gelaren zerbitzua erabiltzea.

III. SUBJEKTU PASIBOA

Subjektu pasiboak dira, zergadun gisa, udal laguntza gelaren zerbitza eskatzen duten 
pertsona fisiko eta juridikoak.

IV. ZENBATEKOA

Tasaren zenbatekoa ordenantza honen I. eranskinean adierazitakoa da.

V. ZERBITZUAREN ANTOLAKETA

1. Ikasturte bakoitzean emango da zerbitzua, baldin eta ikasgelara joateko eskaerarik badago.

2. Horretarako, zerbitzua erabili nahi dutenek idatziz jakinaraziko diote udalari, ordenantza 
honekin batera II. eranskin gisa doan eskaera agiria betez. Agiri hori udal bulegoetan aurkeztu 
beharko dute aurreko ikasturteko ekainean, uztailean eta abuztuan (abuztuaren 15era arte edo 
hurrengo egun baliodunera arte).
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VI. ZERBITZUAREN DESKRIPZIOA

1. Zerbitzua Maeztuko ikastetxe publikoan matrikulatutako 2 urtetik aurrerako haurrentzat da.

2. Eskaintzen den hizkuntza eredua “D” da; hortaz, euskara da haurrekin komunikatzeko 
nagusiki erabiliko den hizkuntza.

3. Laguntza gelan eman beharreko zerbitzuak honako hauek dira:

· Egonaldian eta laguntza zerbitzua gelan.

· Hala dagokionean, gosari zerbitzua (gurasoek ekarriko dute gosaria).

4. Laguntza gela irekita egongo da urte bakoitzerako ezarritako eskola egutegiko eskola egu-
netan, astelehenetik ostiralera, 7: 30etik 9: 15era.. Aurrekoa gorabehera, ordutegian aldaketak 
egin ahal izango dira zerbitzuaren beharren arabera.

5. Laguntza gelako zerbitzua egunero, hamabostean behin edo hilean behin erabili ahal 
izango da.

VII. JARDUTEKO PROTOKOLOA

1. Laguntza gelako zerbitzuak erabili ahal izateko, beharrezkoa izango da:

Pertsona fisikoek baldintza hauek betetzea:

— Maeztuko ikastetxe publikoan matrikulatuta egotea.

— Gaixotasun infekzioso-kutsakorrik ez izatea.

— Osasun agintariek eskatutako txertaketa egutegia betetzea.

B) Zerbitzu ematearen kuoten ordainketak egunean izatea, erabiltzaileari dagozkionak.

C) Zerbitzua erabiltzeko eskaera, Ordenantza honekin batera II. eranskin gisa doana, beteta 
edukitzea.

Zerbitzua erabili behar duten eta aurretik (ekainean, uztailean eta abuztuaren 15era arte) 
dagokion eskaera formalizatu ez duten pertsonek eskaera bete eta laguntza gelan aurkeztuko 
dute. Eskaera orriak udal bulegoetan eta laguntza gelan egongo dira eskuragarri.

2. Laguntza gelako zerbitzua eskatzen dutenek banku helbideratuta ordainduko dituzte kuotak.

Zerbitzua ordaintzeko kuotak zehazte aldera, gelako monitoreak haurren bertaratze kontrola 
egingo du, eta, hilabetea amaitzean, dagokion informazioa bidaliko dio udalari, idatziz.

3. Bi hilekoren kuota ordaindu gabe utziz gero, zuzenean baja emango zaio haurrari laguntza 
gelan. Nolanahi ere, udalak, baja eman aurretik, entzunaldia eskainiko dio interesdunari.

4. Kuotak hurrengo hilean ordainduko dira, lehen hamabostaldian.

5. Kuotak egunerokoak, hamabostean behingoak edo hilean behingoak izango dira, eta 
zerbitzuaren benetako erabileraren arabera aplikatuko dira, kontuan hartuta hilean 5 eta 10 egun 
bitartean benetan erabiltzeak hamabostean behingo kuota aplikatzea ekarriko duela. Hilabete 
batean 10 eguneko erabilera gainditutakoan, hileko kuota aplikatuko da.

VIII. OSASUN ARAUDIA

Zerbitzua emateko erabiltzen den lokala Maeztuko ikastetxe publikoaren instalazioetan dago, 
eta ikastetxeei aplikatu beharreko osasun araudia bete beharko da.
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I. ERANSKINA

Interesdunak 50 euro ordaindu beharko ditu izena ematean. Ikasturtea bukatutakoan diru 
hori itzuli egingo zaio, erabiltzailea ikasturte osoan bertaratu bada.

Era berean, fidantza itzuli egingo da, gaixorik jarriz gero, lanean bajan egonez gero, lana 
galduz gero edo antzeko beste egoeraren batean egonez gero.

KUOTA ZENBATEKOA

Egunerokoa 6,00 euro
Hamabostean behingoa 30,00 euro
Hilean behingoa 55,00 euro

II. ERANSKINA

LAGUNTZA GELAKO ZERBITZUA ERABILTZEKO ESKAERA

......................................jaun/andrea (NAN/AIZ/Pasaporte zenbakia:.............................; helbidea, 
jakinarazpenetarako:........................., herria: …………………..; telefono zenbakia: …………)

Badut Arraia-Maeztuko Udalaren laguntza gelaren zerbitzua arautzen duten arauen berri eta 
onartu egiten ditut. Horrela, bada,

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN, HAU ADIERAZTEN DUT

Eskatzen den zerbitzua erabiliko duen haurra Maeztuko ikastetxe publikoan matrikulatuta 
dagoela datorren 201.... – 201 … ikasturterako eta betetzen direla zerbitzua eskuratu ahal izateko 
eskatzen diren baldintza guztiak, Arraia-Maeztuko udal laguntza gelan laguntza eta egonaldi 
zerbitzua ematea arautzen duen ordenantzaren VII.1 atalean ezarriak.

HAU ESKATZEN DUT

……................................……. haurrak (adierazi haurraren izena) zerbitzua erabili ahal izatea.

Maeztu (Araba), 20............(e) ko .....................aren .................(e)(a) n

Izpta.: ………………………………………..……

AZKEN XEDAPENA

Ordenantza hau indarrean hasiko da horren testua oso-osorik ALHAOn argitaratu ondoren 
eta apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 65.2 artikuluan araututako epea igaro ondoren, lege beraren 
70.2 artikuluan xedatutakoari lotuta, eta indarra izango du aldatzen edo berariaz indargabetzen 
den arte.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Maeztu, 2020ko azaroaren 19a

Alkatea
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA


		2020-11-30T06:42:34+0000




