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OLASO HILERRIKO PANTEOIEN EMAKIDAREN DEIALDIA

Informazio orria. Ikusi www.elgoibar.eus webgunean argitaratutako plegua.

Informazio orokorra

● Olaso hilerrian 7 panteoi emateko deialdia.

● Dirulaguntzaren xede diren panteoiak: 4, 8, 11, 36, 40, 110 eta 175 zenbakidunak.

● Emakidaren epea: 75 urte.

● Aurkezteko epea: 2022ko AZAROAREN 11ra arte.

● Aurkezteko lekua edo era: Herritarren Arreta Zerbitzuan (Santa Ana 2, behea) edo
egoitza elektronikoan (www.elgoibar.eus).

Eskatzaileen betebeharrak (pleguaren 5. baldintza)

● Pertsona fisiko bakarra izatea, edota ezkonduta egotea. Ezkondu gabeko elkarteak
ezkondutakoen parekotzat hartuko dira, baldin eta beharrezko erregistroetan jasota baldin
badaude.

● 18 urtetik gorakoa izatea. Ezkonduen edo ezkondu gabeko elkarteren bat osatzen bada,
nahikoa izango da ezkontideetako bat edo elkarrekin bizi diren pertsonetako bat 18 urtetik
gorakoa izatea.

● Kontratatzeko debeku batean ere sartuta ez egotea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzko
71. artikuluan zehaztutakoari jarraikiz.

● Elgoibarko Udalarekiko zergen eta zehapenen ordainketak egunean izatea, baita Gipuzkoako
Foru Aldundiarekiko zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.

Prozeduran parte hartzeko betebeharrak
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● 300 euroko zenbatekoa duen behin-behineko fidantza jarri beharko da, eskaeraren
seriotasuna bermatzeko. Fidantza hori jartzeko, dirua sartu edo zenbateko horri dagokion
transferentzia egin beharko da Udalak berariaz irekita duen konturen batean. Hona hemen
kontu horiek:

KUTXABANK - IBAN ES93 2095 5036 5210 6002 4899

LABORAL KUTXA - IBAN ES47 3035 0007 2200 7090 0004

 Emakidaren xede diren panteoiak eta baldintza ekonomikoak:
 

 4 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 4000€
8 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 4.000 €
11 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 4.000 €
36 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 3.000 €
40 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 2.000 €
110 ZENBAKIDUN PANTEOIA.: 2.000 €
175 ZENBAKIDUN PANTEOIA: 5.000 €

Arestiko panteoiak kartel baten bidez identifikatu dira hilerrian.

 Aurkeztu beharreko dokumentazioa

1) Betetako eta sinatutako eskaera (Eskaera ereduaren araberakoa).
 

2) Eskatzailearen NANa, eta Ezkonduen edo ezkondu gabeko bikoteen kasuan, biena.
 

3) 300 euroko zenbatekoa duen fidantza jarri izanaren justifikazioa.

4) Eskatzaileak ezkontideak edo ezkongabeen elkartea baldin badira, inguruabar hori
egiaztatzen duen agiriaren kopia aurkeztu beharko dute.

 Esleipendunen betebeharrak

● Esleitu eta hiru hilabeteko epean, panteoiaren egungo lauza aldatu beharko dute.

● Bestelako betebehar orokorrak.
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Esleitzeko prozedura

● Panteoi jakin batentzat eskaera bakarra egiten bada, emakida eskatzaileari esleituko zaio
zuzenean.

● Panteoi jakin batentzat eskaera bat baino gehiago baldin badago, zozketa egingo da
eskatzaileen artean.

● Panteoiak banaka zozkatuko dira. Hala, eskatzaileari lehentasunez eskatu duen panteoiaren
emakida esleituko zaio, eta hutsik geldituko dira eskatu dituen gainerako panteoiak.
Ondorioz, lerratu egingo dira esleipendunekiko txandak eskatzaileen artean.
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