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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARAMAIOKO UDALA

Argazki historikoak jasotzeko proiektuen lehiaketa deialdia

Aramaioko Udalbatzak 2021eko maiatzaren 27an erabaki zuen, argazki historikoak jasotzeko 
proiektuan lehiaketa deialdia egitea, ondoren adierazten diren oinarrien arabera.

Aramaion, 2021eko ekainaren 3an

Alkatea
LIERNI ALTUNA UGARTE

OINARRIAK

IZENBURUA: “Argazki historikoak jasotzeko proiektuen lehiaketa deialdia”

1. Xede-gaia

Aramaioko argazki historikoak, 1960 urtea baino lehenagokoak biltzea, aukeratzea, kata-
logatzea eta digitalizatzea. Aurreko fase batean jasotako argazkiekin artxibo bat osatu zen eta 
orain jasoko direnekin jarraituko da osatzen. Aurretik jaso ez ziren auzoak lehenetsiko dira. 
Modu berean, interes berezia izan dezaketen geroztikako argazkiak ere artxiboan sartuko dira.

Aramaioko Udalaleko kultura eta euskara teknikariekin adostuko dira proiektua exekutatzeko 
faseak.

2. Hautagaitzak

Proiektuaren egileak Aramaioko kultur ondarea ezagutu beharko du: historia, ondare artis-
tikoa, etnografia,....

Lana euskaraz egingo da, beraz, euskara menderatu beharko du, ahoz zein idatziz. Zentzu 
honetan, C1 titulua edo baliokidea izatea baloratuko da; edo batxilergoa/gradua euskaraz burutu 
izana.

Argazkigintzarekiko ezagutza eta formazioa baloratuko da.

Bakarka nahiz taldeka aurkeztu daitezke hautagaiak. Taldeka aurkezten direnean zuzendari 
bat izendatu beharko da.

3. Metodologia

Landa eta artxibo lana egin beharko da. Hau da, argazkiak bildu etxez-etxe, digitalizatu eta 
artxibatu.

Argazkiak biltzeko orduan, jabearekin adostuko da erabilera (erabilpen baimenarekin).

Aramaioko Udalak ezarriko duen fitxa eredutzat hartuta katalogatu beharko dira argazkiak.

Udalak interesgarri jotzen dituen argazkiak baloratu eta aukeratuko dira ondoren digitali-
zatzeko.

Udalak ezarritako irizpideei jarraiki burutuko da lana.

Udalak eskaner bat utziko dio bekadunari lanak irauten duen bitartean.



2021eko ekainaren 11, ostirala  •  64 zk. 

2/4

2021-02086

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

www.araba.eus

4. Iraupena

Proiektu irabazlea aukeratzen den momentutik aurrera, 4 hilabeteko epea izango da lana 
amaitzeko.

5. Zuzkidura

Zenbateko gordina: Bi mila euro (2.000 euro).

Diru-kopuru horietan zergak barne daude, eta —hala badagokio— PFEZaren atxikipena 
egingo da.

6. Ordainketa

Ordainketa bi epetan egingo da, izapide administratiboak burutu ondoren: lehenengoa 
(%40a), lana hasterakoan, aurreordainketa moduan eta bigarrena (%60a), dagokion lana 
entregatzerakoan, betiere jatorrizko txostenean agerturiko premisa metodologikoak eta proie-
ktukoak betetzen dituela egiaztatuz gero.

7. Dokumentazioa

Eskaera, xedaturiko inprimakietan aurkeztu beharko da eta espresuki, gutxienez, ondoko 
puntuak jaso beharko ditu:

a) Hautagaiaren/hautagaien eskabidea, NANaren fotokopiarekin batera, 1 zenbakidun Inpri-
makian.

b) Eskatzailearen/eskatzaileen Curriculum vitae.

c) Egin beharreko lanaren txosten zehatza 2 zenbakidun inprimakian, honako hauek adieraziz:

— erabili beharreko metodologia.

— proiektuaren laburpena, helburuak, gaiaren aurrekoak eta egungo egoera eta lan egi-
tasmoa.

d) Zerga alorreko obligazioetan egunean dagoela egiaztatzen duen agiria.

e) Honez gain, informazio gehigarria aurkeztu daiteke, gehienez ere 10 orriko informazio 
osagarria gehitu daiteke.

Inprimaki hauek Aramaioko Udalaren bulegoan jaso daitezke edo bestela honako web horri 
honen bidez eskura daitezke: www.aramaio.eus.

8. Dokumentazioa aurkezteko epea

2021eko uztailaren 16a baino lehen entregatu beharko da aurreko atalean aurreikusiriko 
dokumentazio guztia Aramaioko Udalaren bulegoan edo tramitazio elektronikoaren bidez.

9. Adjudikazio prozedura

Deialdi hau Aramaioko Alkateak esleituko du, epaimahaiaren proposamena jaso ondoren. 
Eta dagokion erabakia aurkeztu diren guztiei jakinaraziko zaie.

Proposamen hori epaimahaiak epaitutako merezimendu lehiaketa baten emaitza oinarritzat 
hartuta burutuko da.

Honako hauek osatuko dute epaimahaia:

• Epaimahaiburua: Aramaioko Alkatea.

• Epaimahaikideak:

— Kultura batzordeko partaide bat.

— Euskara batzordeko partaide bat.

http://www.aramaio.eus


2021eko ekainaren 11, ostirala  •  64 zk. 

3/4

2021-02086

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

www.araba.eus

— Udaletxeko idazkaria.

— Euskara teknikaria.

• Idazkaria: Kultura Teknikaria.

Horietaz gain, aurkeztutako gaien inguruko pertsona adituen laguntza eta aholkularitza eska 
dezake epaimahaiak.

Eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, epaimahaiak informazio osaga-
rria eskatu edo/eta hautagai batzuk proiektua defendatzera deitu ditzake.

10. Adjudikazio irizpideak

Honako alderdi hauek hartuko dira aukeraketarako irizpide nagusitzat:

— Eskatzaileen espediente akademikoa eta bere kurrikuluma (0-20 puntu).

— Ikerketa proiektuaren interesa, zuzentasun eta bideragarritasuna (0-40 puntu).

— Eskatzaileen argazkilaritza eta erlazionatutako programa informatikoen ezagutza. (0-10 puntu).

Puntuazioa:

— Eskatzailearen puntuazioa, epaimahaikide bakoitzaren puntuak gehitu eta batez bestekoa 
izango da. Epaimahaikide guztiek dute hitz egiteko eta puntuazioa jartzeko eskubidea.

— Puntu gehien duen eskatzailea proposatuko da beka lantzeko eta honek onartuko ez balu 
edo adierazitako merituak egiaztatuko ez balitu, hurrengoa proposatuko da. Hala ere, epaima-
haiak lanen kalitatea nahikoa ez dela uste badu, bekarik ez emateko proposamena egin dezake.

Bi hautagaiek puntuazio bera lortuz gero lehentasuna izango du Aramaion erroldatuta da-
goenak.

11. Onuradunen betebeharrak

a) Lehiaketa esleitu aurretik, adierazitako merituak egiaztatzea, aipatzen den dokumentazioa 
aurkeztea eta bekaren onarpena sinatzea 10 eguneko epean, tramite hori eskatzen zaionetik 
aurrera eta ebazpena egin baino lehen.

b) Lanaren garapenari buruz (egindakoa eta egiteko dagoena), aurkeztutako proiektuaren 
araberako txosten bat bidaltzea bekaren lehen bi hilabeteak igarotzerakoan.

c) Aramaioko Udalaren esku edukitzea egindako lanen ohar, ziriborro, aurrerapen eta 
emaitzak.

d) Aurreikusitako planaren edo ikertaldearen osaketaren aldaketen berri ematea. Halakorik 
ezin izango da burutu Aramaioko Udalaren baimenik gabe.

e) Lanaren bukaeran memoria aurkeztea.

f) Lana entregatzeko azken epea betetzen ez bada, justifikazio edo gainditu ezinezko arra-
zoirik gabe, penalizatu ahal izango da. Aramaioko Udalak erabakiko du emandako arrazoiak 
nahikoak diren ala ez. Kopuru osoaren ehuneko 10eko murrizketa egin ahal izango da, hilabete 
bakoitzeko atzerapenagatik.

12. Dirua itzultzea

Dirulaguntza osoa edo zati bat eta dagokion berandutze-interesa itzuli beharko da ondo-
rengo kasuetan:

a) Lehiaketa, eskatutako baldintzak faltsutzeagatik edo hura ukatzera eraman dezaketen 
arrazoiak gordetzeagatik.

b) Lehiaketaren helburua partzialki edo osotasunean ez betetzeagatik, bekadunaren aldetik.
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c) Udalari informazioa emateari uko egiteagatik, informazioa gordetzeagatik, zintzotasunez 
ez jokatzeagatik edo Udalaren esanei kasurik ez egiteagatik.

13. Lanen jabetza

Emaitzen, azterlanen eta materialaren (adierazpen eran: bildumak, sortak, datu-baseak, 
multimedia, CD-ROM,CD-I, Internet,DVD eta etorkizuneko euskarri eta plataformak) jabetza, 
lehiaketarekin loturik eta zuzen edo zeharka horren emaitza direnetatik eta/edo harekin egin-
dakoetatik ondorioztatu edo eratorriko diren Jabetza Intelektual eta Industrialeko eskubideak, 
Aramaioko Udalaren alde besterendurik dagoela ulertuko da, LIZENTZIAn (7. Inprimakia) adie-
razitakoaren arabera.
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