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OHIKO ZALANTZAK
EPEA (2021/09/29TIK 2021/10/27RA)
Eskabideak aurkezteko eta azterketa-eskubideak ordaintzeko epea, deialdiaren laugarren
oinarriaren arabera: "Eskabide-orria 20 egun balioduneko epean aurkeztu behar da, tasak
ordaindu izanaren agiriarekin batera, deialdiaren iragarkia Estatuto Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita”.
Nahitaezkoa da eskabide-orria eranstea. Era berean, eskabidearekin batera aurkeztu beharko
dira, nahitaez, emandako zerbitzuak eta alegatutako merezimenduak justifikatzen dituzten
agiri guztiak, bai eta interesdunak udalari kontsultatzeko baimenik eman ez dion beste
dokumentu guztiak ere.
TASAK
Dagokion tasaren ordainketa Laudioko Udalaren zerbitzu publikoak emateagatiko eta
jarduerak egiteagatiko tasak arautzen dituen 7. ordenantza fiskaleko XIII. eranskinean
(Aztertzeko eskubideak) jasota dago. Horren arabera, azterketa egiteko ordaindu beharreko
kuota hogeita zortzi eurokoa da (28,00 €).
Azterketa-eskubideen tasa hau ordaintzetik salbuetsita egongo dira eskaera aurkezten den
egunean %33ko minusbaliotasuna edo handiagoa aitortuta duten pertsonak, baldin eta
minusbaliotasunen txandarako plaza-erreserbarik ez dagoen deialdietara aurkezten badira.
Tasa hori ordaintzeko hobaria emango zaie eskabidea aurkezten den egunean: a) Laneskatzaile gisa jarraitzen duten pertsonei, baldin eta aurreko tarifen %50eko murrizketa
aplikatuko zaie, gutxienez, probintziako aldizkari ofizialean (ALHAO) edo Laudioko Udaleko
iragarki-oholean hautaproben deialdia egin baino hilabete lehenago. Murrizketa hori
aplikatzeko, subjektu pasiboak aurreko zenbakian deskribatutako inguruabarrak egiaztatu
beharko

ditu,

Enpleguko

Zerbitzu

Publikoek

emandako

langabezia-ziurtagiriaren

aurkezpenarekin. b) Eskaera aurkezten den egunean kategoria orokorreko familia ugariko kide
direla aitortuta badute, tasa horren kuota %50 murrizteko eskubidea izango dute.
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Kontu honetan sartu beharko da: Laboral Kutxa ES07 3035 0045 2204 5003 7098.
Kontzeptu horretan, "Izen-abizenak" eta "Psikologo LEPa" adierazi beharko dira. Inskripzioeskaerarekin batera, Udalaren kontuan sartu izanaren egiaztagiria erantsi beharko da.

AZTERKETAREN DATA
Lehenengo ariketaren data Udalaren webgunean argitaratuko da, onarpen eta baztertzeei
buruzko Alkatetzaren Dekretua argitaratu baino bi (2) hilabete lehenago gutxienez, oinarri
orokorren zazpigarren oinarriaren 3. puntuaren e) letrarekin bat etorriz.

EUSKERA HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
Euskara titulua egiaztatzeko azken eguna deialdi bateratuko lehen proba egiten den eguna
izango da.

IZENA EMATEKO MODUA
Inprimakia eta dagokion dokumentazioa, hobe, administrazio-postaz helbide honetan: Herriko
plaza, z/g 01400 Laudio (Araba) edo egoitza elektronikoaren bidez bidaliko dira. Bestela,
HAZen (hitzordua eskatuta).

