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Ordizian, 2021eko apirilaren 15ean, udaletxe
honetako batzar-aretoan bildu da TOKIKO
GOBERNU
BATZORDEA,
Ohiko
bilkuran,
honakoak bertaratu direlarik:

En Ordizia, siendo el día 15 de abril de 2021 se
reúne en el Salón de Plenos la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL en Sesión ordinaria con la
asistencia de las siguientes personas:

BERTARATUAK:
LEHENDAKARIA
Adur Ezenarro Agirre
BERTAN DAUDEN ZINEGOTZIAK
Maitane Alvarez Garziandia
Bittor Bolinaga Alzelai
Iñaki Dubreuil Churruca

EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU)
EAJ/PNV
PSE-EE (PSOE)

BERTARATU EZ DIREN ZINEGOTZIAK:
Jon Ander Caballero Zubelzu EUSKAL HERRIA BILDU (EH BILDU)
IDAZKARIA:
Ainhoa Esnaola Zubeldia
BESTELAKO BERTARATZEAK ETA FALTA DIRENAK:
Miren Alazne Sukia Galparsoro Anderea ELKARREKIN PODEMOS ORDIZIA ORAIN (Podemos, Ezker
Anitza/IU, EQUO Berdeak) gai-zerrendako lehenengo puntua aztertzen ari ginela sartu da.
AZTERTUTAKO GAIAK

ASUNTOS TRATADOS

EGUNEKO GAI-ZERRENDAKO GAIAK:

ASUNTOS EN EL ORDEN DEL DÍA:

1.- Egutera Bideko 6an 17 etxebizitza eraikitzeko
Oinarrizko
Proiekturako
hirigintza
lizentzia
(2021OBMH0007).
2.- L.C.D. bitarteko funtzionario izendatzea,
udaltzaina ordezkatzeko. (2021SNFI0010).

4.- Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia,
2021ekoa.

1.- Licencia Urbanística del Proyecto Básico para
la edificación de 17viviendas en Egutera bidea
6.(2021OBMH0007.
2.- Nombrar a L.C.D funcionaria interina para
sustituir a Agente de la Policía Local.
(2021SNFI0010).
3.- Nombrar a M.S.Z. funcionario interino para
sustituir a Agente de la Policía Local.
(2020SNFI0033).
4.- Convocatoria de subvenciones en materia de
euskera para el año 2021.

5.- Zenbait txosten eta eskaera.
.- Delegazioetako akta.

5.- Informes y solicitudes varias.
.- Actas de delegaciones.

3.- M.S.Z. bitarteko funtzionario izendatzea,
udaltzaina ordezkatzeko. (2020SNFI0033).

PRESAZKO IZAERAZ SARTUTAKO GAIAK:
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GALDE-ERREGUETAN AZTERTUTAKO GAIAK:
1-. Osasuneko Aholkularitza Batzordea sortzeko proposamena.
2.- Hegaztien gripearen gaia zertan den galdetu du.
3.- Txertaketa kanpaina indartu beharra dagoela azaldu du, antolakuntza falta dagoela
ORDUTEGIA
HASIERA ORDUA: 13:00etan

AMAIERA ORDUA: 13:47an
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Jarraian, Alkate jaunak gai-zerrendako lehenengo puntuaren berri eman du:
1.- Eguterabidea 6an 17 etxebizitza eraikitzeko
oinarrizko proiektuaren hirigintza lizentzia.

1.- Licencia Urbanística del Proyecto Básico
para la edificación de 17viviendas en Egutera
bidea 6.

Proposamena
Propuesta
RAMON
AGIRREZABALA,
AGIOLA
ERAIKUNTZAK
SLren
izenean
eta
hura
ordezkatuz, Ordiziako Eguterabidea kalea 6an 17
etxebizitza, lokala eta garajeak dituen eraikin bat
eraikitzeko hirigintza-lizentzia eskatu zuen. “17
etxebizitza, lokala eta garajeen eraikin baten
oinarrizko proiektua" aurkeztu zuen.

La
solicitud
realizada
por
RAMON
AGIRREZABALA, en nombre y representación
de AGIOLA ERAIKUNTZAK S.L de licencia
urbanística para la construcción de un edificio de
17 viviendas y garajes en Eguterabidea 6 de
Ordizia, presentando para ello “Proyecto Básico
de un edificio de 17 viviendas, locales y garajes”

Udal arkitektoaren txosten teknikoa, 2021eko
apirilaren 14koa.

El informe técnico del Arquitecto Municipal de
fecha 14 de abril de 2021.

Hori guztia ikusita, eta Obra eta Hirigintza
Delegaritzaren 2021eko apirilaren 14ko aldeko
erabakiarekin, honako hau proposatzen da:

A la vista de todo ello y con el acuerdo favorable de la
Delegación de Obras y Urbanismo de fecha 14 de abril
de 2021, se propone el siguiente:

AKORDIO-PROIEKTUA:

PROYECTO DE ACUERDO:

AGIOLA
ERAIKUNTZAK
SLri
Ordiziako
Eguterabidea 6an
17 etxebizitza, lokal
eta
garajeak dituen eraikina eraikitzeko hirigintza
baimena ematea, aurkeztutako proiektuaren
arabera
eta
alderdi
hauek
betetzeko
baldintzarekin:

Conceder a AGIOLA ERAINKUNTZAK S.L
licencia urbanística para construcción de edifcio
de 17 viviendas, locales y garajes en la calle
Eguterabidea 6 de Ordizia, conforme al proyecto
presentado y condicionada al cumplimiento de los
siguientes extremos:

 Nahitaezko jarduera-lizentzia izapidetu
beharko da garajeetarako aldez aurreko
jakinarazpenaren prozeduraren bidez.


Deberá tramitarse la preceptiva licencia
de actividad mediante el procedimiento
establecido de comunicación previa para los
garajes.

 Eraikuntzaeta
eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituen
ekainaren 26ko 112/2012 Dekretua betetzea.


Cumplimiento de decreto 112/2012, de
26 de junio, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Hondakinak kendu eta kudeatzeko, otsailaren
1eko 105/2008 Errege Dekretuan (eraikuntzaeta
eraispen-hondakinen
ekoizpena
eta
kudeaketa arautzen dituena) ezarritakoari
jarraituko zaio.

La retirada y gestión de los residuos se realizará
de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula
la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición.

Eusko Jaurlaritzaren ekainaren 26ko 112/2012
Dekretuan eskatutako fidantzaren zenbatekoa
13.508,56 eurokoa da. Fidantza hori obrak hasi
aurretik jarri beharko da. Itzulketa egiteko,
beharrezkoa den pertsonak eskaera egin
beharko du, eta agiri bidez egiaztatu beharko du
obran sortutako hondakinak behar bezala

El importe de la fianza requerida en el
Decreto112//2012 de 26 de junio del Gobierno
Vasco, es de 13.508,56 €. Dicha fianza deberá
ser depositada con carácter previo al inicio de las
obras. La devolución se producirá previa solicitud
de la persona obligada y tras la acreditación
documental de la correcta gestión de los residuos
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generados en la obra de acuerdo con lo
establecido en el art. 6 del Decreto.

Lizentziak baldintza hauek bete beharko ditu:

La licencia se condicionará a:

-

33.894,45
€
ordaintzea
Ordiziako
"GARAGARZA 3" HIE-ko
EUari dagokion
hirigintza-ekintzak
sortutako
gainbalioetan
komunitateak duen partaidetzagatik.

El abono de 33.894,45€, en concepto de
la pparticipación de la comunidad en las
plusvalías generadas por la acción urbanística
correspondiente a la U.E.
AIU. “3
GARAGARZA” de Ordizia.

- 13.508,56 €ko fidantza aurkeztea, Eraikuntzaeta
eraispen-hondakinen
ekoizpena
eta
kudeaketa arautzen duen ekainaren 26ko
112/2012 Dekretuak eskatutakoaren ondorioz.

La presentación de la fianza de
13.508,56€ , resultante de lo requerido por el
Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que
se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

- 16.000 €ko fidantza aurkeztu beharko da, ondoko
urbanizazioari egin dakizkiokeen balizko kalteei
aurre egiteko.

La presentación de la fianza de 16.000 €,
para garantizar posibles daños a la
urbanización colindante.

Obra-baimena lortzeko, honako hauek aurkeztu
beharko dira:

Para proceder a la autorización de obra
deberá presentar:

- Eraikin berria eraikitzeko gauzatze proiektua,
aurreko atalean egindako gogoetak jasoko
dituena.

- Proyecto de ejecución del nuevo edificio, que
recoja las consideraciones efectuadas en el
apartado anterior.

- Kalitatea kontrolatzeko programa.

- Programa de Control de Calidad.

- Telekomunikazioen Azpiegitura Bateratuaren
proiektua.

- Proyecto de Infraestructura
Telecomunicaciones.

- Garajeen jarduera-proiektua.

- Proyecto de actividad de garajes.

Común

de

Eztabaida
Alkate jauna:

Sr. Alcalde:

Alkate jaunak gai-zerrendako lehenengo puntua
azaldu du, gaineratuz, deialdiarekin batera
igorritako arkitektoaren txostenean akatsa zegoela
eraikigarritasun haztatuaren balioa kalkulatzean
baina jada zuzendu dela.

El Sr. Alcalde expone el primer punto del orden
del día, añadiendo que en el informe del arquitecto
remitido junto con la convocatoria había un error
en el cálculo del valor de la edificabilidad
ponderada, que ya ha sido corregido.

Dubreuil jauna:

Sr. Dubreuil:

Dubreuil jaunak galdetu du ea balio hori formula
objektibo bidez kalkulatzen den.

El Sr. Dubreuil pregunta si este valor se calcula
mediante fórmula objetiva.

Alkate jauna:

Sr. Alcalde:

Alkateak baietz erantzun dio.

El Sr. Alcalde responde que sí.
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Jarraian, bozketari ekin zaio.
Bozketa
Bozketa egin eta gero, ondorengo emaitzak izan dira
Aldekoak: 5 (EH-BILDU ORDIZIA 2, EAJ/PNV 1, ELKARREKIN PODEMOS ORDIZIA ORAIN
(Podemos, Ezker Anitza/IU, EQUO Berdeak) 1, PSE-EE (PSOE) 1)
Aurkakoak: 0
Abstentzioak:0
Beraz Alkate jaunak proposamena aho batez onartutzat jo du.

Jarraian, Alkate jaunak gai-zerrendaren hurrengo puntuaren berri eman du:
2.- L.C.D. bitarteko funtzionario izendatzea,
udaltzain bat ordezkatzeko.

2.- Nombrar a L.C.D funcionaria interina para
sustituir a Agente de la Policía Local..

2021/0433. DEKRETUA

DECRETO Nº 2021/0433

HONAKO HAU IKUSITA:

A LA VISTA DE :

- I.U.R.ren izendapena, 2020ko urriaren 16tik
aurrerako
ondorioekin,
zerbitzu-eginkizunetan
hutsik dagoen udaltzainburuaren lanpostuaren
eginkizunak betetzeko, gehienez 3 urtez.

- La designación, con efectos de 16 de octubre de
2020, de I.U.R., en comisión de servicios para la
realización de las funciones del puesto, vacante,
de Jefe de Policía Municipal, por un período
máximo de 3 años.

- Udalaren beraren 2021eko lan-poltsa, udaltzainen
aldi baterako beharrak estaltzeko sortua.

- La bolsa del propio ayuntamiento de 2021,
creada para la cubrición de necesidades
temporales de los agentes de policía local.

- Hautaketa-prozesuaren behin betiko emaitzak.
L.C.D. izangaiaren lanpostua onartzea.

- Los resultados definitivos del proceso selectivo.
La admisión del puesto de la aspirante L.C.D.

- Zerbitzua behar bezala ematen dela bermatzeko,
zerbitzu-eginkizunetan dagoen I.U.R.ren plaza hori
bete behar da.

- Que para garantizar la correcta prestación del
Servicio se precisa cubrir la citada plaza durante
la comisión de servicios de I.U.R.

- Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege
Dekretuaren 10.1 b) artikulua (5/2015 Legegintzako
Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen
duena); premiazkoak eta beharrezkoak diren
arrazoiengatik bitarteko funtzionarioen izendapena
jasotzen du titularrak aldi baterako ordezteko.

- El artículo 10.1 b) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del
Empleado
Público,
que
establece
nombramiento de funcionarios interinos por
razones de urgencia y necesidad, para sustituir
transitoriamente a los titulares.

- 2020/0623 Dekretua, 2020ko ekainaren 30ekoa,
alkatearen eskumenak tokiko gobernu-batzarrari
eskuordetzen dizkiona. Hala ere, premiazko
kasuetan, alkateak eskuordetutako eskumenei
buruzko erabakiak hartu ahal izango ditu, eta
horren berri emango dio egiten den hurrengo tokiko
gobernu-batzarrari.

- El Decreto Nº 2020/0623, de 30 de junio de
2020, por el que se delegan atribuciones del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, que
establece no obstante, que en casos de urgencia,
el Alcalde podrá adoptar acuerdos sobre
competencias delegadas, dando cuenta de ello en
la siguiente Junta de Gobierno Local que se
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celebre.
HONAKO HAU ERABAKI DUT:

TENGO A BIEN :

- L.C.D. bitarteko funtzionario izendatzea, I.U.R.
ordezkatzeko Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako
Agente plazan, titularra zerbitzu-eginkizunetan
dagoen bitartean. Izendapen horrek 2021eko
apirilaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

- Nombrar a L.C.D., con efectos de 1 de abril de
2021, funcionaria interina para sustituir a I.U.R.,
en la plaza de Agente de la Escala Básica de
Policía Local, durante el tiempo en el que su
titular se encuentre en comisión de servicios.

- Izendapena eragin zuen arrazoia amaitzen
denean, izendapena bertan behera geratuko da
beti.

- Este nombramiento cesará en todo caso cuando
finalice la causa que dio lugar al mismo.

- Tokiko Gobernu Batzarraren hurrengo bileran
ebazpen honen berri ematea.

- Dar cuenta de la siguiente resolución en la
siguiente Junta de Gobierno Local.

* Dekretu hau doakionari jakinaraztea.

* Notifíquese el presente Decreto al interesado.
Eztabaida

Alkate jaunak esku-hartzeko txandak irekita, ondoren labur-labur zerrendatzen direnak izan dira.
Alkate Jauna:

Sr. Alcalde:

Behin-behinekotasunak betetzeko aurretiaz zegoen
lan-poltsara jo dela azaldu du eta kontu ematea
ekarri du.

Explica que se ha recurrido a la bolsa de trabajo
preexistente para cubrir las eventualidades y que
se da cuenta de ello.

Alvarez andrea:

Sra. Alvarez:

A.T.O., L.Gak eta Udaltzainburua I.U. 2021ean
egin zen lan-poltsatik datozen hautagaiei
elkarrizketak egin zaizkiela gehitu du eta oso
gustura gelditu zirela egindako elkarrizketekin

Añade que la T.A.G, LG y el Cabo de la Policía
Municipal, I.U. han realizado entrevistas a
candidatos procedentes de la bolsa de trabajo
que se han realizado en 2021 y que quedaron
muy satisfechos con las entrevistas realizadas

Dubreuil jauna

Sr. Dubreuil

Galdetu du ea udaleko ordezkari sindikalek parte
hartu duten elkarrizketa horietan

Pregunta si los representantes sindicales del
Ayuntamiento han participado en estas
entrevistas.

Alvarez andrea:
Sra. Alvarez:
Erantzun dio lan-poltsa bera berme juridiko
guztiekin egin zela aurrez, eta elkarrizketa
hautazkoa dela.

Le contesta que la propia bolsa de trabajo se hizo
previamente con todas las garantías jurídicas y
que la entrevista es opcional.

Idazkaria
Secretaria
Elkarrizketa hautazkoa dela berretsi du.
Confirma que la entrevista es opcional.
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Tokiko Gobernu Batzarra jakinaren gainean geratu da.

Jarraian, Alkate jaunak gai-zerrendaren hurrengo puntuaren berri eman du:
3.- M.S.Z. bitarteko funtzionario izendatzea,
udaltzain bat ordezkatzeko.

3.- Nombrar a M.S.Z. funcionario interino para
sustituir a Agente de la Policía Local.

2021/0428. DEKRETUA

DECRETO Nº 2021/0428

HONAKO HAU IKUSITA:

A LA VISTA DE :

- I.O.M karrerako funtzionarioaren kargu uztea,
Ertzaintzaren kidegoan praktikaldia egiteko.

- El cese del cargo del funcionario de carrera
I.O.M, para realizar el periodo de prácticas en el
cuerpo de la Ertzaintza.

2021/0180
Dekretua,
I.O.M.
interes
partikularragatiko borondatezko eszedentzian
deklaratzen duena praktikaldian dagoen bitartean
eta borondatezko eszedentzian praktikaldia
gainditu ondoren.

- Decreto 2021/0180 por el que declara a I.O.M.
en situación de excedencia voluntaria por interés
particular durante el período de prácticas y en
situación de excedencia voluntaria tras superar el
período de prácticas.

- 2021eko udalaren beraren lanpoltsa, udaltzainen
aldi baterako beharrak estaltzeko sortua.

- La bolsa del propio ayuntamiento del 2021,
creada para la cubrición de necesidades
temporales de los agentes de policía local.

- Hautaketa-prozesuaren behin betiko emaitzak,
lehenengo izangaia M.S.Z.izanik.
- Zerbitzua behar bezala ematen dela bermatzeko
plaza hori bete behar da.
- Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
Legearen testu bategina onartzen duen urriaren
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren
10.1 a) artikulua. Artikulu horrek bitarteko
funtzionarioak izendatzen ditu lanpostu hutsak
betetzeko, karrerako funtzionarioek bete ezin
dituztenean.
- 2020/0623 Dekretua, 2020ko ekainaren 30ekoa,
alkatearen eskumenak tokiko gobernu-batzarrari
eskuordetzen dizkiona. Hala ere, premiazko
kasuetan, alkateak eskuordetutako eskumenei
buruzko erabakiak hartu ahal izango ditu, eta
horren berri emango dio egiten den hurrengo
Tokiko Gobernu Batzarrari.

- Los resultados definitivos del proceso selectivo,
siendo el primer aspirante M.S.Z..
- Que para garantizar la correcta prestación del
servicio se precisa cubrir la citada plaza.
- El artículo 10.1 a) del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, que establece nombramiento
de funcionarios interinos por la existencia de
plazas vacantes cuando no sea posible su
cobertura por funcionarios de carrera.
- El Decreto Nº 2020/0623, de 30 de junio de
2020, por el que se delegan atribuciones del
Alcalde en la Junta de Gobierno Local, que
establece no obstante, que en casos de urgencia,
el Alcalde podrá adoptar acuerdos sobre
competencias delegadas, dando cuenta de ello en
la siguiente Junta de Gobierno Local que se
celebre.

HONAKO HAU ERABAKI DUT:
TENGO A BIEN :
- M.S.Z. bitarteko funtzionario izendatzea,
2021eko apirilaren 1etik aurrerako ondorioekin,

- Nombrar a M.S.Z.con efectos de 1 de abril de
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2021, funcionario interino para cubrir la plaza
vacante cesado por I.O.M., en la plaza de Agente
de la Escala Básica de Policía Local, hasta su
cubrición por funcionarios de carrera.

- Izendapen hori eten egingo da ezinbestean, hura
eragin zuen kausa amaitzen denean.

- Este nombramiento cesará en todo caso, cuando
finalice la causa que dio lugar al mismo.

- Tokiko Gobernu Batzarraren hurrengo bileran
ebazpen honen berri ematea.

- Dar cuenta de la siguiente resolución en la
siguiente Junta de Gobierno Local.

* Dekretu hau doakionari jakinaraztea.

* Notifíquese el presente Decreto al interesado.
Eztabaida

Alkate jaunak esku-hartzeko txandak irekita adierazi du kontu ematea izan dela eta inork ez du hitza
eskatu.
Tokiko Gobernu Batzarra jakinaren gainean geratu da.

Jarraian, Alkate jaunak gai-zerrendaren hurrengo puntuaren berri eman du:
4.- Euskara arloko dirulaguntzak emateko
deialdia, 2021ekoa.

4.- Convocatoria de subvenciones en materia
de euskera para el año 2021.

ORDIZIAKO UDALA
Euskara arloko dirulaguntzak emateko deialdia, 2021ekoa.
Iragarkia
2021eko martxoaren xko Alkatetzaren xxx zk.ko Dekretu bidez erabaki zen Euskara arloan 2021ean
emango diren dirulaguntzen deialdia egitea. Ondoren, deialdi hau argitaratzen da jendeak jakin dezan
eta dagozkion ondorioak izan ditzan.
Ordiziako

udalerrian

euskara

sustatzeko

jardueretarako

dirulaguntzak

emateko

oinarriak.

Oinarrien xedea:
Oinarri hauen xedea da Ordiziako Udaleko Euskararen Delegazioak kudeatzen dituen hainbat
programaren kontura ematen diren dirulaguntzak emateko oinarriak arautzea. Dirulaguntza horiek
ondoren zehazten direnak izango dira.
-Euskara ikasten edo hobetzen dihardutenei dirulaguntzak.
-Udako euskarazko ikastaroetara joateko dirulaguntzak (UEU, EHU, Hik hasi…)
-Merkataritza, ostalaritza eta enpresa alorrean euskarazko errotuluak, irudi korporatiboa eta webguneak
euskaraz jartzeagatik eta udalerriko elkarteek webguneak euskaraz jartzeagatik dirulaguntzak.
-Aisialdiko begirale eta zuzendari ikastaroa egiteko herritarrei dirulaguntzak ematea eta kirol arloko
hezitzaileei berariazko prestakuntza euskaraz jasotzeko dirulaguntzak ematea.
-Udalerriko kirol elkarteei euskarazko formazioa emateagatik dirulaguntzak ematea.
Dirulaguntza hauen oinarriak I., II., III., IV. eta V. eranskinen bitartez arautzen dira, hurrenez hurren.
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/76/AAAAC7H28.CSla
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I. ERANSKINA
Euskara ikasten edo hobetzen dihardutenei dirulaguntzak.
I. XEDEA
1. artikulua.

Laguntzen helburua.

Euskara ikasten edo hobetzen dihardutenei dirulaguntza publikoak ematea da oinarri hauen xedea.
2. artikulua.

Eskumena duen organoa.

Deialdia Ordiziako Udalak onartuko du eta deialdiaren zabalpena eta argitalpena bermatuko du.
3. artikulua.

Araudia.

Laguntzen emakidak nahiz dirulaguntza emailearen eta onuradunen arteko lege harremanak oinarri
hauen arabera eta dirulaguntzak ematerakoan indarrean dagoen araudiaren arabera xedatuko dira.
Oinarri hauetan aurreikusi gabeko gaietarako Ordiziako Udaleko Dirulaguntzak arautzeko
Ordenantza (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala. 2014-1-14, 8. zk.) eta azaroaren 17ko Dirulaguntzen
38/2003 Legea (Estatuko Aldizkari Ofiziala. 2003-11-18) hartuko dira oinarri.
II. ESKATZAILEAK
4. artikulua.Eskatzaileak.
Dirulaguntza hauen eskatzaileek honako baldintzaren bat bete beharko dute:
— 16 urtetik gora izatea, diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa amaitzen den datarako eta Ordizian
erroldatuta egotea.
— Egoitza soziala Ordizian duen eta euskara plana duen enpresa batean lan egitea; euskara
sustatzeko Udalarekin hitzarmena sinatu duen Ordiziako merkatal-establezimendu batean lan egitea;
edota Udalarekin euskara sustatzeko hitzarmena sinatu duen Ordiziako kirol-talde bateko begiralea edo
entrenatzailea izatea.
Dirulaguntza honetatik kanpo geratzen dira, xede berbererako beste erakunde pribatutik edo
publikotik, HABEtik izan ezik, dirulaguntza jaso duten ikasleak.
5. artikulua.

Lagundu daitezkeen ikastaroak.

HABEk homologatutako euskaltegiek eta zentroek emandako euskalduntzeko eta alfabetatzeko
ikastaroak lagundu ahal izango dira, 2020ko irailetik 2021eko irailera bitartean antolatutakoak.
a) HABEk homologatutako ikastaroak.
— Modulazio ezberdineko ikastaroak
— Barnetegiak. Ez da laguntzarik emango egoitza gastuetarako.
— Auto-ikaskuntza.
— Udako ikastaroak.
b) Ikastaro ez homologatuak: Modulazio txikikoak, baina beti ere ikasturtean zehar urrats bat
gainditzen bada.
6. artikulua.

Dirulaguntza jasotzeko baldintzak.

— Eskabidea behar bezala beteta eta derrigorrezko dokumentazioa dagozkien epeen barruan
aurkeztea.
— Eskatzaileek Ordizian erroldatuta egon behar dute diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa
amaitzen den datarako (azken eguna barne).
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/76/AAAAC7H28.CSla
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— Erroldatu gabeko eskatzaileen kasuan, gutxienez sei hilabetez egon behar dute lanean Ordiziako
enpresa, merkatal establezimendu edota kirol-talde batean, diruz laguntzea eskatzen den ikastaroa
amaitzen den datarako.
Oharra: Ikasleak, erroldatuta dagoen Udalaren dirulaguntza jasotzen badu, ezingo dio eskaerarik
egin Ordiziako Udalari.
— Euskarazko ikastaroan gutxienez %80tik gorako asistentzia egiaztatzea; horretarako, ikastaroaren
hasiera- eta amaiera-data hartuko dira kontuan. Covid19ak eragindako konfinamendu edo isolatze
egoerak onartuko dira, behar bezala egiaztatzen badira. Gainerakoan, epe horren barruko asistentzian
egindako huts egiteak zuritzeko gaixotasun agiriak bakarrik onartuko dira.
III. DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA
7. artikulua.

Dirulaguntzak

1.-Dirulaguntza eskatzeko baldintzak betetzen dituzten Ordiziako herritarrei (Ordizian erroldatuta
daudenak), matrikula kostuaren %100 itzuliko zaie; ezarritako gutxieneko ordu kopurua baino gutxiago
eginez gero, %60.
2.-Dirulaguntza Ordizian dauden eta euskara plana duten enpresetako arduradun eta enplegatuei;
euskara hitzarmena sinatu duten Ordiziako merkatal establezimenduetako arduradun eta enplegatuei;
eta euskara sustatzeko hitzarmena sinatu duten Ordiziako kirol-taldeetako kirol-begirale eta
entrenatzaileei. Ordizian erroldatu gabe egonik eta atal honetako dirulaguntza eskatzeko baldintzak
betetzen dituztenei, matrikularen %85 itzuliko zaie; ezarritako gutxieneko ordu kopurua baino gutxiago
eginez gero, %40.
Edozein kasutan, urteko gehienez ere 500€ko (barnetegien kasuan 650€) dirulaguntza jasoko du
eskatzaile bakoitzak.
8. artikulua.
Curriculum berriaren araberako A1A0/ A1A1/ A2A1/ A2A2/ B1A2/ B1B1 azpimailei behin bakarrik
aplikatuko zaizkie aurreko artikuluko laguntzen zenbatekoak. Bestalde, azpimaila hauetan lehendik
diruz lagundu den azpimaila bigarren urtez errepikatzen dutenei, murriztu egingo zaizkie dirulaguntzak:
— Ordizian erroldatutako herritarrei: %70.
— Ordiziatik kanpo erroldatuta egonik oinarri hauetako 7. artikuluko 2. ataleko baldintzak betetzen
dituztenei: %50
Aldiz, B2B1/B2B2/C1B2/C1C1 azpimailetan, errepikatuz gero, bigarren aldiz aurreko artikuluko
laguntzen ehuneko berberak jasotzeko aukera eskainiko da.
Horretarako, ikaslearen azken bost ikasturteetako ikas-prozesua hartuko da kontuan. Ikas-prozesua
jarraitua denean, aurreko ikasturtean diruz lagundutako azpimaila baino baxuagorik ez da lagunduko.
Dirulaguntzen ondorioetarako C2C1 eta C2C2 azpimailak azpimaila bakartzat hartuko dira eta behin
bakarrik lagunduko dira.
Ez dute banakako dirulaguntzarik jasotzeko aukera izango jadanik Udalak diruz laguntzen dituen
berariazko ikastaroetan parte hartzen dutenek.
IV. ESKABIDEAK
9. artikulua.

Eskabideak egiteko epeak.

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/76/AAAAC7H28.CSla
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Eskatzaileak ikastaroa amaitu ondoren egin beharko du dirulaguntza eskaera. Herritarren Arretarako
Udal Bulegoan (Kale Nagusia, 26-behea), 8:00etatik 13:30era bitartean, edo era telematikoan
www.ordizia.eus atariko dirulaguntzen atalaren bidez, ondoren zehazten denaren arabera:
a) Neguko ikastaroak (urria-ekaina).
— urrian hasten diren ikastaroak: 2021eko ekainaren 23tik uztailaren 7ra.
— Otsailean hasten diren ikastaroak: 2021eko ekainaren 23tik uztailaren 7ra.
— Barnetegiak eta xede berezietako ikastaroak: Ikastaroa amaitu eta bi asteren barruan.
b) Udako ikastaroak (uztaila-urria).
— Ikastaroak amaitu eta bi asteren barruan.
10. artikulua. Ordainketa aurrerakina.
Dirulaguntzaren aurrerakina lortu ahal izateko, eta eskatzaileek aurretik matrikularik ordaindu behar
ez izateko, interesatuak eskaera motibatua egin beharko du eta Ordiziako Udalaren gizarte zerbitzuek
bere programaren baitan aldeko txostena egin beharko dute. Erabakia alkate dekretuz ebatziko da,
eskaera jaso eta ahalik eta epe motzenean. Ordainketa zuzenean euskaltegiari edo barnetegiari egingo
zaio interesatuaren izenean.
11. artikulua.

Eskabide orriarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

— Eskaera-orria, behar bezala beteta.
— NAren fotokopia.
— Matrikularen kutxako ordainagiria(k).
_ Euskaltegiak egindako ziurtagiria. Bertan honako hauek adierazko dira: Matrikularen ordainketari
buruzko informazioa, ikastaroaren hasiera eta amaiera datak, ordutegia, ikasleak jasotako ordu
kopurua, egindako maila edo azpimailak, gainditu diren ala ez, aprobetxamendua eta asistentziari
buruzko informazioa.
- Erroldatu gabeko ikasleen kasuan,
o
Lan egiten duten Ordiziako zerbitzu enpresa edo entitatearen agiria eta ikastaro horrengatik
beste dirulaguntzarik jasotzen ez dutela dioen ziurtagiria.
11. artikulua.
Aurkeztutako dokumentazioak akatsen bat baldin badu edo osatu gabe baldin badago, interesatuei
egutegiko hamar eguneko epea emango zaie, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hutsak konpon
ditzaten. Zerrendak (www.ordizia.eus webgunean) ezagutzera emateko epeak honakoak izango dira:
— Neguko ikastaroetakoak: 2021eko uztailak 12. Akatsak zuzentzeko epea: 2021eko uztailaren
13tik 23ra.
Epea amaitu eta akatsak konpondu edota dokumentazioa osatu ez badituzte, eskaera bertan behera
utzi dutela joko da, eta prozedura artxibatu egingo da.
V. PROZEDURA
12. artikulua.

Izapidetzea, proposamena eta ebazpena

1.- Eskaerak ezarritako epean jasoko dira.
2.- Euskara Zerbitzuko teknikariek eskariak ebaluatu ondoren, txostena egin eta Euskara
Delegaziora eramango dute, honek txostena kontuan izanda bere irizpena eman dezan.
3.- Jarraian, www.ordizia.eus webgunean argitaratuko dira eta interesatuak 10 eguneko epea izango
du alegazioak aurkezteko eta akatsak zuzentzeko.
4.- Behin betiko ebazpena eskaera aurkeztu zenetik gehienez ere hiru hilabeteko epean emango da
Alkatetza Dekretu bidez.
https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/76/AAAAC7H28.CSla
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13. artikulua. Beste dirulaguntzekin bateragarritasuna.
Oinarrien arabera emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira soilik Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta HABE erakundeak ematen dituen dirulaguntzekin, baldin eta gainfinantziaziorik gertatzen
ez bada. Horrelakoetan, dagozkion kenketak egingo dira, aldea ez ordainduz edo dagokion kopurua
itzultzeko eskatuz. Halaber, HABEk osotasunean finantzatzen dituen ikastaroen kasuan, Udalak ez du
dirulaguntzarik emango.
14. artikulua.

Dirulaguntzen finantzaketa.

Oinarri hauen xede diren dirulaguntzetarako Udalaren 2021eko aurrekontuan finkatutako kopurua
erabiliko da. Aipatu diru kopurua dirulaguntza jasotzeko baldintzak betetzen dituzten ikasle guztien
artean banatuko da.
Dirulaguntzak partida agortu artekoak izango dira. Partida horretan jasotako diru kopurua baino
handiagoa balitz eskaera, laguntzak eskatzaile guztien artean proportzionalki banatuko dira.
Guztiarekin ere, dirulaguntzen zenbatekoa ezin izango da egindako ikastaroen matrikula-kostua
baino handiagoa izan.
15. artikulua.

Dirulaguntza ordaintzea.

Ikastaroa amaituta, dirulaguntzen behin betiko ebazpena emanda, dirulaguntza ordainketa
bakarrean kitatuko da banku transferentzia bidez. Beti ere, ez badu ikastaro beragatik dirulaguntzarik
jasotzen beste erakunde batetik.
16. artikulua.

Onuradunaren betebeharrak.

— Dirulaguntza emateak eskatzen dituen baldintza eta betebeharrak interesatuak betetzen dituela
egiaztatzea.
— Ordiziako Udalak egin beharreko egiaztatze-lanak onartzea eta laguntza eskaintzea, eta era
berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere
laguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutako informazio guztia emango da.
— Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz
nazioartekoa) jasotako dirulaguntzak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada.
—
Emakidaren ebazpena idatzi baino lehen, Udalaren zerga ordainkizunetan egunean egotea.
Baldintza hori Udalak berak egiaztatuko du.
VI. ARGITARA EMATEA
17. artikulua.
Emandako dirulaguntzen, onuradunen eta zenbatekoen zerrendak, Ordiziako Udalaren webgunean
(www.ordizia.eus) argitaratuko dira.
II. ERANSKINA
Udako euskarazko ikastaroetara joateko dirulaguntzak (UEU, EHU, Hik Hasi…)
1. artikulua.

Laguntzen helburua

Dirulaguntza honen xedea da Ordiziako bizilagunak, euskal hizkuntzaren eta kulturaren arloko ezagutza
zabaltzeko euskarazko ikastaroetan parte hartzera bultzatzea. Horrela bada, Ordiziako Udalak
dirulaguntza emango du, Udako Euskal Unibertsitateak (UEUk), EHU-UPVk (euskaraz) eta Hik Hasik
antolatzen dituen ikastaroen matrikula ordaindu ahal izateko.
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2. artikulua. Jasotzaileak eta bete beharreko baldintzak
-Ikastaroak euskaraz izatea
-Ordizian erroldatuta egotea eta Udalarekin zorretan ez egotea.
-Ikaslea edo erretiratua izatea nahiz langabezian egotea.
-Gutxienez %85eko asistentzia ziurtatzea.
3. artikulua. Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak.
-Eskaera-orria, behar bezala beteta.
-NAren fotokopia.
-Ikasle, langabetu edo erretiratu, egoera hori ziurtatzen duen agiria.
-Matrikularen kutxako ordainagiria(k).
-Ikastaroa antolatu duen erakundeak egindako ziurtagiria, eskatzaileak ikastaroa egin duela eta %85eko
gutxieneko asistentzia ziurtatzen duen agiria.
4. artikulua. Epeak
Eskaerak aurkezteko epea 2021eko urriaren 8an amaituko da.
Dokumentazioa eta informazioa lortzeko eta eskabideak aurkezteko lekua: Herritarren Arretarako Udal
Bulegoan (Kale Nagusia, 26-behea), 8:00etatik 13:30era bitartean edo telematikoki www.ordizia.eus
helbidean.
5. artikulua. Dirulaguntzen zenbatekoa eta ordainketa.
Baldintzak betez gero, matrikula kostuaren %50 itzuliko dio Udalak eskatzaileari, gehienez ere 250 €.
Laguntzatik kanpo geratuko dira garraio eta ostatu gastuak.
Udako ikastaroetarako dirulaguntzak emateko partida berezia dauka Ordiziako Udalak. Beraz,
dirulaguntzak partida agortu artekoak izango dira. Partida horretan jasotako diru kopurua baino
handiagoa balitz eskaera, laguntzak eskatzaile guztien artean proportzionalki banatuko dira.
Dirulaguntzak ezingo du inola ere eskatzaileak egingo duen jardueraren gastua baino handiagoa izan,
ez bere horretan, ez beste Administrazio Publiko edo bestelako erakunde publiko nahiz pribatuk
emandako dirulaguntzekin batera.
6. artikulua. Ebazpena eta jakinarazpena.
Dirulaguntza eskabideei buruzko erabakia hartzeko eskumena Euskara Saileko delegatuak izango du
eta berak erabakiko du oinarri hauen interpretazioari buruz sor daitekeen edozein zalantza.
Ebazpenak eman eta jakinarazteko epea 2 hilabetekoa izango da gehienez ere, dokumentazioa
aurkezteko epea amaitu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Kasu guztietan (dirulaguntza onartu
ala ez) ebazpenaren berri emango zaio eskatzaileari.
7. artikulua.

Onuradunaren betebeharrak.

— Dirulaguntza emateak eskatzen dituen baldintza eta betebeharrak interesatuak betetzen dituela
egiaztatzea.
— Ordiziako Udalak egin beharreko egiaztatze-lanak onartzea eta laguntza eskaintzea, eta era
berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere
laguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutako informazio guztia emango da.
— Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz
nazioartekoa) jasotako dirulaguntzak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada.
Emakidaren ebazpena idatzi baino lehen, Udalaren zerga ordainkizunetan egunean egotea. Baldintza
hori Udalak berak egiaztatuko du.
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III. ERANSKINA
Merkataritza, ostalaritza eta enpresa alorrean euskarazko errotuluak, irudi korporatiboa eta
webguneak euskaraz jartzeagatik eta udalerriko merkatariei, enpresei eta elkarteei webguneak
euskaraz jartzeagatik dirulaguntzak.
1. artikulua.Laguntzen helburua.
Deialdi honen xedea da errotuluak, irudi korporatiboa eta webguneak euskalduntzeagatik entitateei
dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea.
2. artikulua. Jasotzaileak.
Oinarri hauen bidez arautzen diren dirulaguntzak eska ditzakete helbide fiskala Ordizian daukaten
pertsona físiko edo juridikoek, bai eta bere jarduera ekonomikoa Ordiziako udalerrian dauden lokaletan
egiten dutenek ere.
3. artikulua. Bete beharreko baldintzak.
-Testua zuzen idatzita egon beharko da; Euskara Zerbitzuak ontzat eman beharko du errotuluan eta
gainontzeko elementuetan jarri beharreko testua, beti ere inprimatu baino lehen.
Webguneen kasuan, Euskara Zerbitzuak, ez du bere gain hartuko webguneetako edukiak euskaratzeko
ardura. Nolanahi ere, euskara mailaren kalitatea bermatu behar denez, Euskara Zerbitzuak zenbait
itzulpen zerbitzuren telefonoak eskainiko ditu lan hori errazteko.
-Izen propioa bakarrik agertzen bada ez da inolako dirulaguntzarik emango. Dendariak ez du
dirulaguntzarik jasoko errotulu berrian izen berezia soilik agertzen bada; adibidez,
“Arantxa” edo “Tximeleta”. Aldiz, jasoko du dirulaguntza izen generikoa ere agertzen bada,
esaterako, “Arantxa oinetakoak” edo “Tximeleta belar-denda”.
-Aipatutako elementu bakoitzeko (errotulu, irudi korporatibo, webgune) behin bakarrik eskatu ahal
izango da dirulaguntza.
-Izaera ez ofizialeko entitateek bakarrik jaso ahal izango dituzte dirulaguntza hauek.
-Bateraezinak izango dira kontzeptu honetan Udalak eman lezakeen dirulaguntza eta publizitatearen
izenean errotulu beragatik enpresa batek eman lezakeena.
4. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak
Eskatzaileek dirulaguntzak eskatzeko honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
-Dirulaguntzaren inprimakia behar bezala betea.
-Ateratako materialaren ale bat.
-Xehatutako fakturaren kopia.
-Zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela egiaztatzen duten agiriak.
Agiri horien ordez, interesatuek adierapen bat izenpetu dezakete eta bertan baimena eman ziurtagiri
horiek egin behar dituzten entitateek behar diren datuak Ordiziako Udalaren esku utz ditzaten.
Eskaerak, telematikoki aurkeztu behar dira www.ordizia.eus atariko dirulaguntzen atariaren bidez.
Halaber, urriaren 1eko Administrazio Publikoetako Prozedura Arrunta arautzen duen 39/2015 Legearen
16. Artikuluan ezartzen duen eran aurkeztu ahal izango dira.
5. artikulua. Eskabideak aurkezteko epea.
2021 urtean burututako ekintzen eskabideak abenduaren 31 baino lehen aurkeztu behar dira. Hala ere,
dirulaguntzaren xedea dena azaroaren 1etik abenduaren 31ra bitartean egiten denean epea bi
hilabetetan luzatuko da, 2022ko otsailaren 28ra arte.
6. artikulua. Eskabideak baloratzeko irizpideak eta dirulaguntzaren zenbatekoa.
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Eman beharreko dirulaguntzak kalkulatzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan, edozein kasutan
entitate bakoitzari kontzeptu bakoitzeko behin bakarrik emango zaio dirulaguntza:
6.1. Errotuluen kasuan.
Kanpoko errotulua (eta eguzki-oihalak errotulu funtzioa egiten badu) euskara hutsez jarriz gero,
kostuaren %50 ordainduko du Udalak. Dirulaguntza gehienez ere 300 eurokoa izango da.
6.2. Irudi korporatiboaren kasuan.
Ordiziako Udalak honako hauek hartzen ditu, besteak beste, irudi korporatiboaren elementutzat:
a) Eskaparateetako errotulazioa
b) Establezimenduaren barruko errotulazioa
c) Ibilgailuen errotulazioa
d) Kartazalak
e) Paperetako menbretea
f) Bisita-txartelak
g) Identifikazio-zigilua
h) Produktuak biltzeko papera
i) Poltsak
j) Inprimakiak (albaranak, fakturak…)
Elementu hauetako testua euskara hutsez jarriz gero, kostuaren %50 ordainduko du Udalak.
Dirulaguntza gehienez ere 120 eurokoa izango da.
6.3. Webguneen kasuan.
Udalerriko aisialdi, kultur eta kirol elkarteek ere eskatu ahal izango dute dirulaguntza mota hau.
a) Euskara hutsezko webguneak. Kostuaren %50 ordainduko du Udalak; gehienez ere 500 euro.
b) Webgune nagusia beti euskaraz irekitzen da eta erabiltzaileari aldiro, hala nahi badu, hizkuntzaz
aldatzeko aukera ematen dio. Kostuaren %50 ordainduko du Udalak; gehienez ere 350 euro.
c) Hizkuntza aukeratzea sarbide duten webguneak. Kostuaren %50 ordainduko du Udalak; gehienez
ere 150 euro.
7. artikulua. Ebazpena, jakinarazpena eta ordainketa.
Dirulaguntza eskabideei buruzko erabakia hartzeko eskumena Euskara Saileko delegatuak izango du
eta berak erabakiko du oinarri hauen interpretazioari buruz sor daitekeen edozein zalantza.
Ebazpenak eman eta jakinarazteko epea 2 hilabetekoa izango da gehienez ere, dokumentazioa
aurkeztu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita. Kasu guztietan (dirulaguntza onartu ala ez)
ebazpenaren berri emango zaio eskatzaileari.
Dirulaguntzak ordainketa bakar baten bidez emango da, behin dirulaguntza ematea erabaki eta gero.
8. artikulua. Onuradunaren betebeharrak.
— Dirulaguntza emateak eskatzen dituen baldintza eta betebeharrak interesatuak betetzen dituela
egiaztatzea.
— Ordiziako Udalak egin beharreko egiaztatze-lanak onartea eta laguntza eskaintzea, eta era
berean, kontrol-organoek egin beharreko beste egiaztatze eta finantzen kontrolerako jardueretan ere
laguntzea; aipatu jarduerak egiteko eskatutako informazio guztia emango da.
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— Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz
nazioartekoa) jasotako dirulaguntzak organo emaileari jakinaraztea, halakorik jaso bada.
- Emakidaren ebazpena idatzi baino lehen, zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren
aurrean egunean dagoela egiaztatzea.
IV. ERANSKINA
Aisialdiko begirale eta zuzendari ikastaroa egiteko herritarrei dirulaguntzak ematea eta kirol
arloko hezitzaileei berariazko prestakuntza euskaraz jasotzeko dirulaguntzak ematea.
1. Xedea.
Deialdi honen xedea da 2020-21 ikasturtean aisialdiko begirale edo zuzendari ikastaroa bukatu duten
herritarrentzako dirulaguntzak emateko eta kirol arloan diharduten hezitzaileei berariazko euskarazko
prestakuntza jasotzeko baldintzak arautzea.
2. Jasotzaileak.
-Aisialdiko begirale eta zuzendari ikastaroa egin dutenen kasuan, Ordiziako udalerrian erroldaturik
dauden pertsona fisikoek eskatu ditzakete oinarri hauen bidez arautzen diren dirulaguntzak.
-Kirol arloko euskarazko formakuntza egin dutenen kasuan, Ordiziako kirol elkarte bateko hezitzaile edo
entrenatzailea izatea.
3. Onuradunek bete beharreko baldintzak.
Dirulaguntzak jasotzeko, baldintza hauek bete beharko dira:
-Ordizian erroldaturik egotea aisialdiko begirale edo zuzendari titulua lortzen ari direnen kasuan edo
kirol arloko euskarazko formakuntza jasotzen ari direnen kasuan, Ordiziako kirol elkarte bateko kide
izatea.
-Ikastaroak euskaraz izan behar du eta Eusko Jaurlaritzak homologatua.
-Begirale edo zuzendari ikastaroa egiten dutenen kasuan, ikastaroaren alderdi teorikoa zein praktikoa
gainditzea.
-Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz
nazioartekoa) dirulaguntzarik jaso bada, organo emaileari jakinaraztea.
-Zerga ordainkizunetan egunean dagoela egiaztatzea. Baldintza hori Udalak berak egiaztatuko du.
4. Aurkeztu beharreko agiriak.
Eskabide ereduarekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko ditu eskatzaileak:
a) NAren fotokopia.
b) Kirol hezitzaile edo entrenatzaileen kasuan, elkartearen ziurtagiria, Ordiziako kirol elkarteren bateko
hezitzailea dela egiaztatzen duena.
c) Ikastegiaren ziurtagiria, matrikularen zenbatekoa eta ikastaroaren homologazioa eta hizkuntzari
buruzko xehetasunak ziurtatuko dituena. Aisialdiko hezitzaileen kasuan, horrez gain, eskatzaileak
alderdi teorikoa eta praktikoa gainditu duela dioen ziurtagiria aurkeztu beharko dute.
5. Eskabideak aurkezteko epea eta lekua.
Urtero, aurreko urteko irailaren 1a eta urte horretako irailaren 30a bitartean hasi eta bukatutako
ikastaroak lagunduko dira.
Dagokion ikastaroa bukatu eta hurrengo 30 egunen barruan aurkeztu beharko du interesatuak eskaera.
Beranduenez azaroaren 15ean.

https://uzt.gipuzkoa.eus/PortalV/r/0/76/AAAAC7H28.CSla
Kale Nagusia, 24 - 20240 ORDIZIA - Telf. 943 88 58 50 - arretabulegoa@ordizia.eus www.ordizia.eus

16

2021ITGB0007
Eskaerak aurrez aurre aurkez daitezke Herritarren Arretarako Udal Bulegoan (Kale Nagusia, 26-behea),
8:00etatik 13:30etara bitartean, edota Internet bidez www.ordizia.eus webguneko zerbitzu telematikoen
bidez.
6. Dirulaguntzaren zenbatekoa eta aurrekontua.
Hauek izango dira banatuko diren dirulaguntzak:
-Begirale ikastaroa: matrikularen %30a, gehienez ere 150 euro.
-Zuzendari ikastaroa: matrikularen %30a, gehienez ere 150 euro.
-Kirol arloko hezitzaile edo entrenatzaileentzako euskarazko ikastaroak: %30a, gehienez ere
150 euro.
Programa honetara bideratutako dirulaguntzen zebatekoa gehienez 2.000,00 € da eta 480.01.335.00
diru-partidatik bideratuko da.
Eskaera guztiak jaso ondoren, eskatzaileei dagokien dirulaguntzaren %100 ordainduz, horretara iristeko
adinako krediturik ez balego, dagoen diru-kopurua hainbanatu egingo da.
7. Prozedura eta dirulaguntza ordaintzea.
1.- Eskaerak ezarritako epean jasoko dira.
2.- Euskara Zerbitzuko teknikariek, eskariak ebaluatu ondoren, ebazpen proposamen bat egingo
dute eta Euskara Delegazioak irizpena emango du.
3.- Jarraian, ebazpen proposamena interesatuari jakinaraziko zaio eta 10 eguneko epea izango du
alegazioak aurkezteko.
4.- Ondoren, alkateak eskuordetuta, Euskara Saileko delegatuak ebatziko du.
Ikastaroa amaituta, dirulaguntzen behin betiko ebazpena emanda, dirulaguntza ordainketa
bakarrean kitatuko da banku transferentzia bidez. Beti ere, ez badu ikastaro beragatik dirulaguntzarik
jasotzen beste erakunde batetik.
V. ERANSKINA
Udalerriko kirol elkarteei euskarazko formazioa emateagatik dirulaguntzak ematea.
1. Xedea.
Deialdi honen xedea da kirol eremuan euskararen presentzia areagotzea, eta horretarako, Ordiziako
kirol elkarteei dirulaguntza ematea beraien arloko prestakuntza edo formakuntza euskaraz izan dadin.
2. Jasotzaileak.
-Ordiziako kirol elkarteak, Udalarekin euskara sustatzeko hitzarmena sinatuta dutenak.
3. Onuradunek bete beharreko baldintzak.
-Ordizian kirol arloan euskara sustatzeko Ordiziako Udalarekin hitzarmena sinatuta izatea.
-Elkarteak antolatutako ikastaroa euskaraz izatea.
-Beste edozein administrazio edo erakundetatik (publiko nahiz pribatua, nazio mailako nahiz
nazioartekoa) dirulaguntzarik ez jasotzea; eta halakorik jaso bada, organo emaileari jakinaraztea.
-Emakidaren ebazpena idatzi baino lehen, zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren aurrean
egunean dagoela egiaztatzea.
4. Aurkeztu beharreko agiriak.
-Eskaera inprimakia.
-Arduradunaren edo erakunde eskatzailearen ordezkariaren NA.
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-Euskaraz eman duten formakuntzaren deskribapen zehatza, ordu kopurua, parte hartzaile kopurua,
landutako edukiak.
-Formazioaren gastua jasotzen duen faktura edo ordainagiria.
-Zerga ordainkizunetan eta Gizarte Segurantzaren aurrean egunean dagoela egiaztatzen duten agiriak.
Agiri horien ordez, interesatuek adierapen bat izenpetu dezakete eta bertan baimena eman ziurtagiri
horiek egin behar dituzten entitateek behar diren datuak Ordiziako Udalaren esku utz ditzaten.
5. Eskaerak aurkezteko epeak eta tokia.
2020ko urritik 2021eko irailera bitartean egindako ikastaroetarako eskaerak 2021eko irailaren 28tik
urriaren 23ra aurkeztuko dira.
Eskaerak www.ordizia.eus webguneko zerbitzu telematikoen bidez aurkeztu behar dira. Halaber,
urriaren 1eko Administrazio Publikoetako Prozedura Arrunta arautzen duen 39/2015 Legearen 16.
artikuluan ezartzen duen eran aurkeztu ahal izango dira.
6. Dirulaguntzaren zenbatekoa eta aurrekontua.
Udalak formazio saioaren gastuaren %50a finantzatuko du goiko aldean zehaztutako baldintzak
betetzen badira, eta kirol-elkarte bakoitzak gehienez ere 750 €ko dirulaguntza jasoko du kontzeptu
honengatik.
Programa honetara bideratutako dirulaguntzen zenbatekoa gehienez 2.000,00 € da eta 481.01.335.00
diru-partidatik bideratuko da.
Eskaera guztiak jaso ondoren, eskatzaileei dagokien dirulaguntzaren %100 ordainduz, horretara iristeko
adinako krediturik ez balego, dagoen diru-kopurua hainbanatu egingo da.
Erabaki honen aurka, Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Euskal Autonomi Elkarateko
Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzitarako Sailean, Bilbon, honako hau Gipuzkoako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita bi hilabeteko epean.
Horrez gain, agindu horretan adierazitakoari jarraiki, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu
aurretik berraztertzeko errekurtsoa jartzeko eskubidea izango dute doakienek nahi izanez gero, Udal
Batzarrean, aipatu erabakiak eta ordenantza Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta
hurrengo lanegunetik hasita hilabeteko epean.
Bozketa
Bozketa egin eta gero, ondorengo emaitzak izan dira
Aldekoak: 5 (EH-BILDU ORDIZIA 2, EAJ/PNV 1, ELKARREKIN PODEMOS ORDIZIA ORAIN
(Podemos, Ezker Anitza/IU, EQUO Berdeak) 1, PSE-EE (PSOE) 1)
Aurkakoak: 0
Abstentzioak:0
Beraz Alkate jaunak proposamena aho batez onartutzat jo du.

Jarraian, Alkate jaunak gai-zerrendaren hurrengo puntuaren berri eman du:
5.- Zenbait txosten eta eskaera

5.- Informes y solicitudes varias.

Gai-zerrendako 5. puntua irekita, Iñaki zinegotziak

Abierto el punto 5 del orden del día, el concejal
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zenbait eskaera egin ditu:

Iñaki realiza varias peticiones:

1-. Osasuneko Aholkularitza Batzordea sortzeko
proposamena.

1- Propuesta de creación del Consejo Asesor de
Salud.

2. Hegaztien gripearen gaia zertan den galdetu du.

2- Pregunta sobre el tema de la gripe aviar.

3-. Txertaketa kanpaina indartu beharra dagoela
azaldu du, antolakuntza falta dagoela.

3- Explica la necesidad de reforzar la campaña de
vacunación, que existe falta de organización.

Alkate Jaunari egindako eskaera hauen aurrean,
Adurrek puntu bakoitzari dagokion erantzuna
eman dio.

Tras realizer las oportunas solicitudes al sr.
Alcalde, Adur da la respuesta correspondiente a
cada punto.

Aztergai gehiago ez dagoenez, Lehendakariak
bilera amaitutzat eman du, eta honako akta jaso
da; hori, nik, Idazkariak egiaztatzen dut.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde
levanta la sesión, de la que se extiende la presente, de
todo lo cual, yo la Secretaria, certifico.
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