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Irungo Udalak euskarazko ikerketa sustatzeko eta Jose Antonio Loidi jakintsua omentzeko, honen 

izena duen ikerketa-bekarako deia egiten du.  

Ikerketa esparruak Jose Antonio Loidik bere bizitzan zehar landutako hauek dira: antropologia, 

filologia, toponimia, literatura, osasun publikoa, hidrologia eta botanika.  

Deialdi hau oinarri hauen bidez norgehiagoka arautuko da, eta bertan jasotzen ez dena Subentzioak 

arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorra eta hura garatzen duen erregelamenduaren arabera.  

 

1. ARAUDI ERREGULATZAILEA 

Honako araudi honek erregulatzen du deialdi hau:   

      - Ordenantza Orokorra, Irungo Udalak deialdi bidezko diru-laguntzak emateko oinarriak arautzen 

dituena. (GAO 124.zk. 2017/06/29). 

    - Diru-laguntzak emateko azaroaren 17ko 38/2003 Legea, hura garatzeko Araudia eta bat datozen 

beste arautegiak. 

 

2. BEKAREN EZAUGARRIAK  

2.1.- Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz burutuko dira.  

2.2.- Bekaren iraupena gehienez 12 hilabetekoa izango da, beka adjudikatzen den egunetik hasita. 

2.3.- Beka honen diruzenbatekoa 9.000 eurokoa (gordina) izango da, 1.1010.480.99.335.30.2018  

aurrekontu-aplikazioaren bizkar. 

2.4.- Ikerketa-lanak originala eta argitaratu gabea izan behar du. 

 

3. ESKATZAILEAK/ONURADUNAK:  
3.1.- Beka, norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek jaso ahal izango dute. Bigarren kasu 

honetan, (nortasun juridikorik gabeko pertsona fisikoen taldeak) ikerlanaren zuzendari arduradun bat 

izendatu beharko da. 

3.2.- Beka jaso ahal izateko ezinbestekoa da unibertsitate gradua edo lizentziatura edukitzea. Taldeen 

kasuan, gutxienez erdiak bete beharko du baldintza hau. 

3.3.- Eskatzaileak bere euskarako gaitasuna frogatu beharko du EGA edo baliokide den titulu edo 

diploma bidez (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoa). Lantaldeen kasuan, denek frogatu 

beharko dute aipatutako gaitasuna.  

3.4.-Ez dute onuradun izaera izango Subentzioak arautzen dituen 38/2003 Lege Orokorraren 13. 

artikuluko 2. eta 3. ataletan aurreikusitakoak. 

 

4. ESKARIEN AURKEZPENA. 

Eskaera, beharreko datu eta dokumentazio osagarriarekin, www.irun.org/sac Irungo Udalaren Egoitza 

Elektronikoan  aurkeztuko da edo 39/2015 Legean, urriaren 1ekoa,  Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearenaren 16.4 artikuluan aipatzen diren bulegoetan aurkeztuko 

dituzte, behar den bezala sinatuta eta beteta, ondorengo agiri hauekin batera:  

 

 

   2018ko DEIALDIA 

      

JOSE ANTONIO LOIDI BEKA  
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4.1.- Espediente akademiko zehaztua eta osatua. Lantaldeen kasuan partaide guztienak.  

4.2.- Curriculum vitaea, oinarri hauetan emandako ereduaren arabera. Lantaldeen kasuan, partaide 

guztienak (A eranskina)  

4.3.- Lana nola burutuko luketen azaltzen duen proiektua, ahalik eta zehatzena (15 orrialdekoa 

gehienez), ondokoak azalduz: 

- Lanaren ikerketa esparrua. 

- Aurrekariak eta gaiaren gaur egungo egoera. 

-Ikertzailearen edo ikertaldearen aurreko esperientzia. 

- Helburuak. 

- Materialak eta lan metodologia. 

- Lanerako plana. 

- Aurreikusitako emaitzak eta horien interesa. 

- Beste finantzabideak, halakorik baleude.  

4.4.- Eskatzailearen edo eskatzaileen honako agirien fotokopia konpultsatuak: nortasun agiria, 

Unibertsitateko Gradu edo Lizentziatura titulazioa (espediente akademikoa barne) eta EGA edo 

baliokidea (Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren arabera). Gainerako baldintza edo 

merituen egiaztagiriak gero aurkeztuko ditu eskatzaileak, beka jasotzeko proposamena berari egiten 

bazaio.  

4.5.- Taldeak aurkezten badira, ondorengoa kontuan hartu beharko da:  

- taldeko kide bakoitzak beregain hartzen dituen konpromisoak jaso beharko dira eskarian, baita 

horietako bakoitzari aplikatuko zaion diru-laguntzaren zenbatekoa ere, horiek ere modu berean 

onuradun izaera edukiko baitute.  

- Taldeko ordezkari edo apoderatu bakar bat izendatu beharko da, taldeari onuradun gisa dagozkion 

obligazioak betetzeko ahalmen nahikoa edukiko duena. Baldintza hau ez da beharrezkoa eskarian 

jasotzea, baina bekaren onuradun proposatuko balitz, beka emateko ebazpena egin baino lehen bete 

beharko da.  

Bekaren onuradun proposatuz gero, eta beka emateko ebazpena egin baino lehen, ondorengo agiria 

aurkeztu beharko da: Zerga alorreko obligazioetan egunean dagoela egiaztatzen duen agiria. 

Horretarako, ardurapeko adierazpena aurkeztu beharko du. Dokumentu horretan egiaztapenak ofizioz 

egiteko baimena eman ahalko zaio Irungo Udalari. Irungo Udalari baimena ematen ez bazaio, 

inprimaki honekin batera dagozkion ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu eskatzaileak edota Diru-

laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 13.7 artikuluan xedaturiko beste edozein baliabide erabilita.  

4.6.- Eskaria modu telematikoan egin ezean soilik, gainera, zerga alorreko obligazioetan egunean 

dagoela egiaztatzen duen agiria ere aurkeztu beharko du. Horretarako, ardurapeko adierazpena osatu 

beharko du. Dokumentu horretan egiaztapenak ofizioz egiteko baimena eman ahalko zaio Irungo 

Udalari. Irungo Udalari baimena ematen ez bazaio, inprimaki honekin batera dagozkion ziurtagiriak 

aurkeztu beharko ditu eskatzaileak edota Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorrak 13.7 artikuluan 

xedaturiko beste edozein baliabide erabilita.  
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Harreman eta informaziorako helbideak: 

Helbide postala:IRUNGO UDALA-Euskara Arloa 

                                                                   JOSE ANTONIO LOIDI Beka 

                                                                   San Juan harria plaza, 1 

                                                                   20304 IRUN (Gipuzkoa) 

                                          Helbide elektronikoa: euskara@irun.org 

                                         Telefonoa: 943-505272 

                                         Web gunea:  http://www.irun.org/euskara 

 

5. DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO EPEA 

Eskariak eta gainerako agiriak aurkezteko epea GAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik 

2018ko urriaren 5era arte egongo da zabalik, biak barne. 

Eskatzaileak aurkezturiko dokumentazioa osatu gabe dagoela edo oinarri hauetan eskatutako 

baldintzak ez dituela betetzen ikusiz gero, hamar eguneko epean konpondu edo beharrezko agiriak 

ekar ditzala eskatuko zaio interesatuari. Bide batez, hala egingo ez balu eskaeran atzera egin duela 

ulertuko dela jakinaraziko zaio, 39/2015 Legean, urriaren 1ekoa,  Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen  68.1 artikuluan aurrikusitakoaren arabera. 

  

6. ADJUDIKAZIO PROZEDURA  
Beka hau Irungo Alkateak adjudikatuko du, epaimahaiaren proposamena jaso ondoren. Erabakia 

aurkeztu diren guztiei jakinaraziko zaie. 

Proposamen hori epaimahaiak epaitutako merezimendu lehiaketa baten emaitza oinarritzat hartuta 

burutuko da. 

Honako hauek osatuko dute epaimahaia:  

• Epaimahaiburua: Euskara Ordezkaria. 

• Epaimahaikideak: Jose Antonio Loidi jaunaren familiaren ordezkaria. 

• Luis de Uranzu Kultur Taldearen ordezkaria. 

• Euskara Ordezkariaren ebazpenez izendatutako aditu bat, prestigio eta esperientziaduna. 

• Idazkaria: -Euskara Arloko Zuzendaria. 

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

epaimahaiak. 

Eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, epaimahaiak informazio osagarria eskatu 

edo/eta hautagai batzuk proiektua defendatzera deitu ditzake. 

 

*Adjudikatzeko irizpideak: 

Honako alderdi hauek hartuko dira aukeraketarako irizpide nagusitzat: 

• Eskatzaileen espediente akademikoa eta bere curriculuma (0-10 puntu). 

• Ikerketa proiektuaren interesa, zuzentasun eta balio zientifikoa, originaltasuna eta bideragarritasuna 

(0-30 puntu). 

• Irungo Udal Artxiboaren fondoen erabilpena suposatzen duen gaia izatea edo/eta Bidasoa Beherea 

eskualdearekin harreman zuzena duena izatea. (0-10 puntu). 
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 *Puntuaketa: 

- Eskatzailearen puntuazioa, epaimahaikide bakoitzaren puntuak gehitu eta bataz bestekoa izango da. 

- Puntu gehien duen eskatzailea proposatuko da beka jasotzeko eta honek onartuko ez balu edo 

adierazitako merituak egiaztatuko ez balitu, hurrengoa proposatuko da. Hala ere, epaimahaiak 

bekarik ez emateko proposamena egin dezake, lanen kalitatea nahikoa ez dela uste badu. 

  

7. BEKADUNEN BETEBEHARRAK 

Hauek dira bekadunen betebeharrak: 

7.1.- Beka eman baino lehen adierazitako merituak egiaztatzea, 3.4,  3.5 (2. paragrafoa), eta 3.6 

puntuetan aipatzen den dokumentazioa aurkeztea, Diru-laguntza esleipena jakinarazten den egunean 

hasi eta ondorengo hamar egun balioduneko epean diru-laguntzaren eskatzaileak berariaz eta idatziz 

uko egin ezean, diru-laguntza onartutzat emango da.  

7.2.- Bekaren lehen sei hilabeteak igarotzean, lanaren garapenari buruz (egindakoa eta egiteko 

dagoena), aurkeztutako proiekturen araberako txosten bat bidaltzea.  

7.3.- Irungo Udalaren esku jartzea egindako lanen ohar, zirriborro, aurrerapen eta emaitzak.  

7.4.- Aurrikusitako planaren edo ikertaldearen osaketaren aldaketen berri ematea. Halakorik ezin 

izango da burutu Irungo Udalaren baimenik gabe.  

7.5.- Bekaren bukaeran ikerlanaren azken erredakzioa aurkeztea euskarri informatikoan.  

7.6 Ikerlana entregatzeko azken epea betetzen ez bada, justifikazio edo gainditu ezinezko arrazoirik 

gabe, penalizatu ahal izango da. Irungo udalak erabakiko du emandako arrazoiak nahikoak diren ala 

ez. Bekaren %8ko murrizketa egin ahal izango da, hil bakoitzeko atzerapenagatik. 

7.7 Lanaren luzerak DIN A4 tamainako 100 eta 300 orrialde artekoa izan beharko du, Times New 

Roman, 12ko letra motarekin. Testua ez den elementu oro orrialdeetan zehar edo tokirik ez balego 

lanaren bukaeran, eranskin gisa, erantsiko da. Horrelako elementu bakoitzak behean bere azalpentxoa 

izan beharko du. Nolanahi ere, lanak gutxienez testuko 100 orrialderen baliokidea izan behar du. 

Eranskinetako orrialdeak ez dira kontuan hartuko puntu honetan zehaztutako gutxienekoak betetzeko. 

7.8 Egileak 30 lerro inguruko laburpena eta edukiaren berri ematen dituen deskribatzaileak 

erantsiko ditu euskaraz gain, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez, aurreko paragrafoan  zehaztutako 

letra tamainan. 

 

8. ORDAINKETAK 

Ordainketa modu honetan egingo da, izapide administratiboak burutu ondoren:  

- Kopuru osoaren %40, beka ematen den une berean, aurreordainketa moduan.  

 

-Kopuru osoaren %40, beka ematen zaionetik sei hilabetera, horretarako egindako lanaren eta egingo 

duenaren azalpen-txostena aurkeztu ondoren, 7.2. oinarriaren arabera. 

-Gainerako %20, bekaren bukaeran, lana aurkeztu ondoren. 

Lana bukatuko ez balitz bekadunak emandako diru guztia itzuli beharko lioke Udalari, sortutako kalte 

eta galerengatik Udalak eska dezakeen indemnizazioaren kaltetan gabe. Ikerlanak sor ditzakeen 

gastuak bekadunaren kontura joango dira. 

  

 9. LANEN JABETZA 
Lanen jabea Irungo Udala izango da. Udalak berarentzat gordetzen du ikerketak osoki edota partzialki 

erreproduzitu, argitaratu eta plazaratzeko eskubidea, bere kabuz edo beste erakunderen baten 

hitzarmenez, egoki deritzonean. Beti ere lanaren egileak aipatu beharko ditu.  
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Sortutako materiala aurkeztu eta lau urteko epean Udalak argitaratu ez badu, egileek material hori 

erabili ahal izango dute egokien iruditzen zaien moduaren bidez plazaratzeko. Egileek orduan 

jasotako bekaren aipamena egin beharko du (bekaren eta beka eman duen erakundearen izenak jarriz) 

eta udalari argitaratutako lanaren 20 ale eman beharko dizkio.  

Aurreko paragrafoetan adierazitakoa Euskara Ordezkariaren Erabakiaren bidez onartuko eta arautuko 

da.  

  

10. GORABEHERAK 

  Organo-eskuduna den Alkateak, Euskara Ordezkaria fakultatzen du oinarri hauetatik kanpora suerta 

litezkeen zalantza egoera guztien aurrean erabakitzeko, baita une jakin batean beharreko erabakiak 

hartzeko ere, diru-laguntzen esleipenerako prozesua behar bezalakoa izan dadin. Era berean, beka 

indarrik gabe utzi ahal izango du onuradunak oinarri hauetako eginbeharrak beteko ez balitu. 

  Deialdi honetan parte hartzeak oinarri hauek onartzea dakar.  

 

11.- PUBLIZITATEA 

Deialdi hau, oinarri arautzaileak eta horien babesean emandako diru-laguntzak argitaratuko dira 

www.irun.org udal weborrian, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean Diru-laguntzei buruzko 38/2003 

Lege Orokorraren 9. artikuluaren arabera eta Diru-Laguntzen Datu-Base Nazionalean (DDN), 

aipatutako Legearen 18. eta 20. Artikuluen arabera. 

  

 

 

 


