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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

«Emakumeen ekarpena Getxoko historian» IV ikerketa bekaren oinarri erre-
gulatzaileak.

1.  Aurrekariak
Mendeetan, emakumeak baztertuak izan dira historia ofizialean. Egin dituzten ekar-

penak, bai eremu publikoan bai pribatuan, garrantzirik gabekotzat jo izan dira, edota, 
isilarazi egin dira.

Horregatik guztiagatik, Getxoko emakumeen historia, eta bizitza kultural, sozial, eko-
nomiko edota politikoan egin duten ekarpena berreskuratzea eta ezagutzera ematea 
nahi du Getxoko Udalak.

2.  Xedea
Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzuak ikerketa beka bat deitu du, Getxoko ema-

kumeek bete duten paperaz datu berriak argitaratzeko edo datu jakinetan sakontzeko.
Lanak aztertuko duen gaia emakumeek Getxoren historian izan duten paperari bu-

ruzko informazioa eskaintzen duen edozein ikerketa izango da.
Emakume batek modu indibidualean, emakume talde batek edo Getxoko emaku-

meek kolektibo gisa historian eginiko ekarpena izango da ikerketa honen helburua.
Edonola ere, Getxoren edota inguruaren historiari eginiko ekarpenak udalerri honen 

errealitate kultural, sozial, ekonomiko edo politikoa erakutsi behar du.

3.  Baldintzak
Beka norbanakoak edo taldeak eska dezakete. Ikuspegia historikoa, hezkuntzakoa, 

lanekoa, ekonomikoa, antropolgikoa…, izan daiteke; diziplina ugari bateratu ditzake ha-
laber.

Beka eskatu ahal izateko, parte hartzaileek lan proiektu bat aurkeztu behar dute, 
gehienez 15 foliotakoa Getxoko Udaleko Erregistro Nagusian. Hau jarri behar da: «Ema-
kumeen ekarpena Getxoren historian» ikerketa beka.

4.  Aurkeztu beharreko agiriak
Bi gutun-azal itxiak aurkeztuko dira:
1go gutun-azala: bertan bilduko dira proiektuaren izenburua, edukiak, aukeratutako 

gaiaren justifikazioa, helburuak, metodologia, informazioa eskuratzeko iturriak eta au-
rreikusitako emaitzak.

Epaimahairen aurrean anonimatua bermatzeko proiektuan ez da aipatuko eskaria 
egiten duen laguna edo lagunen izenik.

Proiektua identifikatzeko lelo batekin sinatuko da.
2. gutun-azala, kanpoaldean proiektuaren izenburua izango du eta barruan:
—  NANaren fotokopia/k.
—  Harremanetarako datuak (izen-abizenak, helbide elektronikoa eta telefono zenba-

kia).
—  Zerga betebehar eta gizarte segurantzarekiko betebehar guztiak ordaindu dituena-

ren agiria (taldea izatekotan, ikerketa taldearen kide guztiena).
—  Bekaren hautagaien kurriculuma.
Proiektuak eta lana Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozei-

netan aurkez daitezke. Makinatuta egon behar dira, espazioa bikoitzean, alde bakarrean 
idatzita.
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5.  Eskaerak aurkezteko epea eta lekua
Eskaerak Getxoko erregistro nagusian aurkeztu beharko dira, edo Herritarren Arre-

tatarako edozein bulegotan. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Komunari 
buruzko 39/2015 legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako edozein tokitan ere aurkeztu 
ahalko dira.

Informazioa udaleko webgunean egongo da eskuragarri (www.getxo.eus).
Aurkezteko epea hilabetekoa izango da, NDDB bidez, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 

deialdiaren laburpena argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.
Eskaerak adierazitako epetik kanpo aurkezten badira, ezetsiko dira eta izapide gehia-

gorik gabe artxibatuko dira.

6.  Epaimahaia
Proiektua aukeratzen duen epaimahaia ondoko hauek osatuko dute: Getxoko Udale-

ko Berdintasun Zerbitzuko zinegotziak (edo ordekatzen duena), Getxoko Udaleko Ber-
dintasun teknikariak, Berdintasun Kontseiluan parte hartzen duten Emakume Elkartee-
tako ordezkari batek; Nerea Aresti y Miren Llona, biak Historian doktoreak eta genero 
ikuspegidun ikerketetaren esparruan adituak.

7.  Balorazio irizpideak
Hurrengo balorazio irizpideak ezartzen dira:

Balorazio irizpideak Gehiengo puntuazioa: 20 puntu

1.  Proiektuaren interesa genero ikuspegitik 5 puntu arte

2.  Proiektua aurrera eramatea posible izatea 3 puntu arte

3.  Proposatutako helburu eta metodologiak artean koherentzia egotea 4 puntu arte

4.  Metodologia eta ikerketaren objektuaren azalpena argia eta zeha-
tza izatea 2 puntu arte

5.  Getxoko testuinguruari egokitzea 3 puntu arte

6.  Gaia ezagutzea 3 puntu arte

Berdinketa egonez gero, genero ikuspegidun ikerketen esparruan formzaioa eta es-
karmentua baloratuko dira.

8.  Bekaren zenbatekoa eta ordainketa
Bekaren zenbatekoa 10.000 eurokoa izango da.
Diru hori bi epetan ordainduko da: proiektua aukeratzen denean, %75 (proiektua 

aurrera eramateko finantziazioa beharrezkoa baita) eta gainerakoa, %25, behin betiko 
txostena ematean.

9.  Ebazpena
Instrukzio-organoa Getxoko Udaleko Berdintasun Zerbitzua izango da eta ebazteko 

organo eskuduna Getxoko Alkatetza izango da, instrukzio-organoak proposatuta.
Beka emateko proposamena kide anitzeko organo batek egingo dio beka emango 

duen organoari, hau da, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak xedatutakoaren 
arabera. Hauxe da organoaren osaera: Presidentea: Alkatea; Kideak: Hirigintza arloko 
zinegotzia, presidentetza arloko zinegotzia, gizarte zerbitzu eta komunitateko esku-har-
tze arloko zinegotzia. Idazkari nagusia eta udal kontu-hartzailea; Idazkaria: Idazkaritza 
nagusiko teknikaria.

Ebazpena emateko gehieneko epea bi hilabetekoa izango da, proiektuak aurkezteko 
ezarritako epea amaitzen denetik zenbatzen hasita.
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Ebazpenaren publizitatea Diru-laguntzen Datu-Base Nazionalaren bitartez egingo 
da, Diru-laguntzei buruzko lege orokorrak 20.8.b) artikuluan dioenarekin bat datorrela, 
udalaren web-orrian argitaratuko da eta bekaren eskuratzaileari jakinaraziko zaio.

10.  Hautatutako proiektuaren titularren betebeharrak
Aukeratutako proiektua lehiaketaren ondoko hileetan egin behar da. Ikerketaren 

behin betiko txostena 2019ko abenduaren 15a baino lehenago aurkeztu behar da halere.
Getxoko Udalak nahitaezko tutoretza ordu batzuk ezarriko ditu, ikerketaren jarraipe-

na egiteko. Horretarako, aditu baten laguntza jasoko da.
Lanak aurretik argitaratu gabe egon behar dira. Getxoko Udalak saritutako lana oso-

rik edo zati batez argitara dezake, edo beka hutsik utz dezake, baldin eta aurkeztutako 
proiektuak ez badira positiboki baloratzen.

11.  Justifikazioa
Bekaren zenbatekoa justifikatutzat joko da adostutako ikerketa lanaren aurkezpena 

epearen bitartez egindakoan.
Ez betetzekotan, epaimahaiak bekaren zenbatekoa edo honen zati baten itzulera 

erabaki lezake.

12.  Besteak
Beka jasotzen ez duten proiektuak egileak edo berak baimendutako pertsona batek 

eskura ditzake beka ebatzi ondoko hilabetean. Horretarako, Berdintasun Zerbitzuko bu-
legora joan behar da, Urgull kalea, z/g, 2. solairuan.

Beka honetara aurkezteak, oinarri hauek oso-osorik onartzen direla esan nahi du.
Oinarrietan aurreikusten ez diren egoeretan, epaimahaiak erabakiko du.
Getxon, 2018ko urriaren 16an.—Alkatea.
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