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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

2018-2019 Amurrioko eta bertako administrazio-batzarretako etxe, baserri eta auzoen izenen 
toponimoak berreskuratzeko ikerketa-beka emateko oinarri arautzailearen onarpena

Amurrioko Udalak, Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko abenduaren 13an hartutako erabakia-
ren bidez, 2018-2019 Amurrioko eta bertako administrazio-batzarretako etxe, baserri eta auzoen 
izenen toponimoak berreskuratzeko ikerketa-beka emateko oinarri arautzailearen onartu zuen, 
ondoko ezaugarrien arabera.

1. Xedea

Ikerketa-arloa honako hau izango da: Amurrio eta bertako administrazio-batzarretako etxe, 
baserri eta auzoetako izenen toponimoak jasotzea.

2. Ikerketaren iraupena

Bekak sei hilabete iraungo ditu gehienez, bekaren esleipena argitaratu eta hurrengo egu-
netik aurrera zenbatzen hasita; dena dela, luzapen bat ezarri ahal izango da, epaimahaiak hala 
erabakitzen badu.

3. Pertsona edo erakunde onuraduna

Bekarako hautagaiak norbanakoak izango dira.

Beka eskuratu ahal izateko, ezinbestekoa honako tituluren bat izatea: lizentziatura, diploma-
tura edo erdi mailako LHko ikasketak. Lana bi hizkuntza ofizialetan aurkeztu behar da. Hauta-
gaiak EGA titulua edo baliokidea duela egiaztatu beharko du.

4. Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaera eta beharrezko agiriak Amurrioko udaletxeko erregistroan aurkeztu behar dira, edo 
Administrazio Prozedurari buruzko Legean ezarritako bideetako edozeinetatik.

5. Eskaerak aurkezteko epea

Dokumentazioa 15 eguneko epean aurkeztu beharko da, deialdi hau ALHAOn argitaratu eta 
hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Bekaren onuradun izateko proposatuz gero, eta bekaren emakidaren ebazpena egin baino 
lehen, curriculum vitaean xehatutako prestakuntza eta esperientzia egiaztatu beharko da. Ho-
rretarako, beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkeztu behar dira.

Eskatutako agirietakoren bat dagoeneko Amurrioko Udaleko organoren baten esku izanez 
gero. beka eskatzen duenak 39/2015 Legearen 53.1.d, 28.2 eta 28.3 artikuluetan ezarritakoari 
lotu dakioke; betiere, egiaztatzen bada agiriak zein datatan eta zer organo edo bulegori aurkeztu 
edo, hala badagokio, igorri zitzaizkion, eta prozedura bukatu zenetik bost (5) urte baino gehiago 
igaro ez badira.

Eskaerak edo eskariarekin batera aurkeztu beharreko agiriek akatsen bat izanez gero edo 
osorik egon ezean, hamar eguneko epea emango zaio interesdunari antzemandako akatsak 
konpontzeko (39/2015 Legearen 68.1 artikulua) epe hori igaro ondoren, zuzenketarik egiten 
ez bada, eskaerari uko egin diola ulertuko da, 39/2015 Legearen 21. artikuluan ezarritako 
baldintzetan emandako ebazpena egin ondoren.



2018ko abenduaren 28a, ostirala  •  149 zk. 

2/4

2018-04724

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

www.araba.eus

6. Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Eskaera-orria.

Curriculum Vitaea, eginiko ikasketak eta ikerketa zehaztuta.

Ikerketa proiektuaren memoria-proposamena. Bertan datu hauek adieraziko dira:

• Ikerketaren arloa.

• Ikerketa lanaren justifikazioa.

• Gaiaren aurrekariak eta egungo egoera.

• Ikerketaren helburuak.

• Metodologia.

• Lan-egitasmoa eta kronograma.

• Aurreikusitako emaitzak eta horien interes-maila.

Proiektuaren memoria euskaraz edo bi hizkuntza ofizialetan egingo da.

7. Bekaren zenbatekoa

Deialdi honetako beka bi mila (2.000) eurokoa da. Gastu hori partida honi dagokio: 33592.480.

Zenbateko hori bidezkoak diren atxikipenei lotuta egongo da, PFEZ erregulatzen duen arau-
dian ezarritakoarekin eta dagozkion gainerako zergekin bat etorrita.

Ikerketaren ondorioz sor daitezkeen gastu guztiak esleipendunak ordainduko ditu.

8. Ordaintzeko modua

Bekaren sortzapena honela ordainduko da:

• Beka onartzean, guztiaren ehuneko 40.

• Beka eman eta hiru hilabetera aurrerapenei buruzko memoria txiki bat aurkeztuko da eta 
epaimahaiak ebaluatu ondoren, eta oniritzia jasotakoan, ehuneko 20aren ordainketa jasoko da.

• Gainerako ehuneko 40a ikerketa entregatu eta epaimahaiak ezarritako helburuak bete direla 
baloratu ostean ordainduko da.

9. Esleitzeko prozedura

Epaimahai batek ebaluatuko eta aukeratuko ditu proiektuak. Epaimahaia honako hauek 
osatuko dute: Zerbitzu soziokulturalen ataleko ordezkari politiko batek, Zerbitzu soziokulturale-
tako koordinatzaileak, administrazio batzarren ordezkari batek, Aztarna erakundearen ordezkari 
batek, Euskara Informazio Batzordeko ordezkari ez politiko batek eta Euskaltzaindiako ordezkari 
batek.

Honako balorazio-irizpide hauek izango dira kontuan:

• Proposatutako proiektuaren interesa eta zuzentasuna: gehienez 30 puntu.

• Proiektuaren argitasuna eta bideragarritasuna, metodologia eta kronograma barne. Ge-
hienez 30 puntu.

• Eskatzaileen curriculuma: gehienez 20 puntu.

• Amurrio udalerriaren ezagutza, proiektuan adierazita. Gehienez 5 puntu.

• Hautagaiaren ibilbidea, esperientzia eta prestaketa, toponimian, onomastikan eta 
hizkuntza-normalizazioan: gehienez 15 puntu.
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Hautaketa-epaimahaiak esleipen-proposamen bat egingo du, eginiko balorazioa oinarri 
hartuta. Proposamen horretan, adieraziko da zein pertsona aukeratu den, bai eta erreserbako es-
kaeren zerrenda bat ere. Zerrenda horretara jo ahal izango da pertsona onuradunak hautagaitza 
atzera botatzen badu. Halaber, onartu gabeko eskaeren zerrenda bat aurkeztuko du, eta onartu 
ez izanaren arrazoiak adieraziko ditu, edo, bidezkoa bada, deialdia esleitu gabe geratu izanaren 
arrazoiak.

Epaimahaiaren proposamena Tokiko Gobernu Batzordeari bidaliko zaio. Azken horrek igo-
rriko du bekaren emakidaren berariazko ebazpena, edo, bidezkoa bada, beka esleitu gabe geratu 
izana jasotzen duen ebazpena.

Ebazpena zuzenean jakinaraziko zaie eskatzaileei, 39/2015 Legearen 40. eta 46. artikuluetan 
ezarritakoari jarraituz, eta Udalaren web orrian eta iragarki-oholean argitaratuko da.

Deialdi honetan parte hartuz gero, erabat onartuko dira oinarri hauek eta aukeraketaren 
emaitza.

Aurkeztutako proiektuen memoriek ez badute aldeko baloraziorik jasotzen, beka esleitu 
gabe gera daiteke.

Bekarik lortu ez duten proiektuen memoriak Amurrioko Udalaren erregistroan jaso ahal 
izango ditu egileak berak, edo idatziz baimendutako pertsona batek, hamar eguneko epean, 
erabakia argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita.

Oinarrietan aurreikusi gabeko egoerak Epaimahaiak ebatziko ditu.

10. Onuradunaren betebeharrak

Deialdi honen atalen ondoriozko erabaki guztiak betetzea.

Esleitutako beka onartzen dela idatziz jakinaraztea hamar egun balioduneko epean, jakinara-
zpen ofiziala jasotzen denetik aurrera zenbatzen hasita. Bekaren zenbatekoa itzultzeko konpro-
misoa hartuko du, arrazoiren bat dela medio aurreikusitako lan-egitasmoa garatu ezin badu.

Aurreikusitako lan-egitasmoa garatzen jarraitzea, bekaren xedeari lotuta.

Ikerketa-lanak bat etorri beharko du esleitutako beka motarekin, eta bi hizkuntza ofizialetan 
(euskara edo gaztelania) egingo da, arestian aipatu den bezala, udalerriaren errealitate sozio-
linguistikoa aintzat hartuta eta ikerketak nahikoa estaldura duela bermatzeko.

Ale bat paperean eta beste bat euskarri informatikoan entregatuko zaizkio Amurrioko Uda-
lari, ezarritako epean. Baita ikerketa-lanean sortutako ikus-entzunezko materiala ere.

Argitalpenean eta eginiko lanaren publizitate guztietan Amurrioko Udalaren lankidetza 
jasotzea.

Lanaren jabetza Amurrioko Udalarena izango da eta honek eskubidea izango du ikerketa 
hein batean edo osorik argitaratzeko. Bekaren esleipendunak uko egingo die bere ustiapen 
eskubideei.

Lanak argitaragabea izan beharko du.

11. Jarraipena

Amurrioko Udalak hilabetero egingo dituen bileren bidez lanaren garapenari jarraipen 
iraunkorra egingo dio. Ebatzi beharreko edozein zalantzak Amurrioko Udalaren Euskara 
Zerbitzuaren aholkularitza izango du, eta noski, honek proiektuen ebaluazio eta hautaketarako 
epaimahaikideen aholkularitza ere izango du, horien artean Euskaltzaindiarena.

12. Ez betetzea eta itzultzeko prozedura

Aplikagarria zaion araudiaren ez betetzea dakarren egoeraren bat gertatuz gero, jasotako 
zenbatekoak eta dagozkion berandutza-interesak beka ordaindu zen unetik itzultze-data adostu 
artekoak itzultzeko eskatu ahal izango da Itzultze-prozedura Legeak ezarritakoaren arabera 
gauzatuko da.
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13. Araubide juridikoa

Oinarri hauetan ezarrita ez dagoen guztiari dagokionez, honako lege eta araudi hauek apli-
katuko dira:

39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa.

Oinarrizko 82/10 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena Arauzkotzekoari buruzkoa.

Amurrio, 2018ko abenduaren 19a

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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