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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ahaldun Nagusia

Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 22ko 71/2018 FORU DEKRETUA. Ho-
rren bitartez oinarri arautzaileak onartu ziren eta London School of Econo-
mics-en espezializazio-ikasketak egiteko beken deialdia egin zen.

Kanpo Ekintzako Zuzendaritza Nagusiaren helburuen artean Europako gaietan adi-
tuak diren profesionalak prestatzea dago. Eta horrela da, hain zuzen ere, erreferentziako 
marko juridiko eta sozio-ekonomikoa kontuan izanik, Aldundiak lehentasunezkotzat jo-
tzen duelako profesionalen trebakuntzari laguntzea, Europako unibertsitateak, erakun-
deak eta ekonomia ezagutu ditzaten.

Helburu hori duten ekintzen artean, beken deialdia egin da 2018ko urtean Europar 
Batasunarekin lotutako ikasketa programa espezifikoa egiteko, London School of Econo-
mics and Political Science zentroan.

Beka hauek 2015etik ateratzen dira, Bizkaiko Foru Aldundiak eta London School 
of Economics-ek lankidetza Hitzarmena martzoaren 17an sinatu zutenetik nazioartean 
ospe handiko erakunde batean lurraldeko profesionalen prestakuntza ahalbideratzeko

Foru Dekretu honek erregulazio onaren printzipioak betetzen ditu; printzipio horiek 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1eko 
39/2015 Legean aurrez ikusten dira eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko urtarrilaren 
17ko 2/2017 Foru-Dekretuaren 3. artikuluan jasotzen dira (dekretu horren bidez, Bizkai-
ko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da).

Halaber, genero-ikuspegia jaso da, bai hura prestatzeko orduan bai haren aplika-
zioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 
Legean adierazten den bezala. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2013ko azaroren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa. Izan ere, foru-dekretu 
horren bidez, generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezar-
tzen dira; ebaluazio hori Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 
18ko 4/2005 Legean dago aurrez ikusita.

Ildo horretan, tramitazioan, foru dekretu horren 2. artikuluan aipatzen den txostena 
sartu da, hau da, «generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena».

Hori dela bide, Ogasun eta Finantzen foru diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru Al-
dundiaren Gobernu Kontseiluak 2018ko maiatzaren 22ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi 
ondoren, honako hau

London School of Economics-en espezializazio-ikasketak egiteko beken dekretua 
onartzen da eta testua behean agertzen da.

Artikulu bakarra.—Xedea
Espezializazio-ikasketak egiteko beken deialdia egiten da unibertsitatean lizentziatu-

ta edo gradoko unibertsitate maila daudenentzat, London School of Economics-ek egin-
dako programa berezi baten barruan.

1. oinarria.—Beken kopurua
Zortzi beka izango dira.

2. oinarria.—Iraupena
Gehieneko ikasketa-aldia hiruhileko batekoa izango da, zehazki, 2018ko urritik aben-

dura artekoa. London School of Economics-ek egindako programa espezifikoari egoki-
tuko zaio.
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3. oinarria.—Zuzkidura
Bizkaiko Foru Aldundiak zuzenean ordainduko du urtero Enterprise LSE Ltd.-ri eza-

rritako zenbatekoa. Horrela, programan izena emateko gastuak eta trebakuntza-aldiko 
ostatu-gastuak ordainduko ditu.Beka bakoitzaren zenbatekoa, 2018ko ikasturterako, 
35.125 euroan ezarri da.

4. oinarria.—Betekizunak
Eskatzaileek honako betekizun hauek bete behar dituzte:
a) Europar Batasuneko estatu kide bateko naziotasuna edukitzea.
b)  Orain, eta gutxienez 2013ko uztailetik, administrazio auzotartasuna Bizkaiko Lu-

rralde Historikoko udalerriren batean dutela egiaztatzea. Ikasketa guztiak Bizkai-
ko Lurralde Historikoan dauden unibertsitate edo fakultate batean egin dituzte-
nen eskariak ere onartuko dira.

c) Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, gehienez 32 urte izatea.
d) Nahitaezkoa izango da ingeleseko goi maila egiaztatzea.
e) Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea.

5. oinarria.—Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da deialdi hau Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 14.2.a artikuluan xedatutakoarekin bat, dekretu honetan arautzen diren di-
ru-laguntzen eskatzaileak behartuta daude Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanak bi-
tarteko elektronikoen bidez izatera.

6. oinarria.—Hautapen sistema eta prozesua
Bekak emateko hautapen sistema norgehiagokarena izango da, Ogasun eta Finan-

tzen foru diputatuak horretarako eratzen duen Batzordeak egindako balorazioaren eta 
proposamenaren arabera.

Batzorde horren burua Kanpo Ekintzako Zuzendari Nagusia izango da, eta bost per-
tsonek osatuko dute, gehienez, Ogasun eta Finantza Saileko funtzionarioek eta beken 
xede den gaian adituak diren pertsonek, besteak beste. Programaren zuzendariaren eta/
edo LSE-ko ordezkariren baten laguntza ere eduki ahal izango da.

Ezarritako betekizunak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, Batzordeak hautagaien 
espediente akademikoak eta euren lan esperientzia baloratuko ditu.

Batzorde horrek hautagaiak elkarrizketatuko ditu euren trebakuntzari, lan ibilbideari 
eta ingeleseko ezagutzari buruzko informazioa osatzeko. Horretaz gain adituen aholku-
laritza ere eskatu ahal izango du.

Hautagaiak aukeratzeko prozesuan gardentasun gehiago izateko, honako pondera-
zio hau ezarri da:

— Ikasketen espedientea: %30.
— Lan-esperientzia %30.
— Elkarrizketa pertsonala: %40.
Horretarako, ikasketen espedientea irakasgai bakoitzean lortu diren kalifikazioen ara-

bera eta titulazioa lortu arte jakintza-arlo bakoitza gainditzeko erabili behar izan diren 
deialdien kopuruan oinarrituta aztertuko da.

Ingeleseko maila egiaztatzeko eta elkarrizketa pertsonala egiteko egunak eta tokia 
Ogasun eta Finantza Sailaren iragarki-oholean iragarkia jarrita adieraziko dira, probak 
egin baino gutxienez bi egun arinago.

Halaber, BFA-ren Europako Gaien web orrian argitaratuko dira.
Leku horretan argitaratuko dira jasotako, onartutako eta baztertutako eskabideak, 

probak egiteko orduak, eta aukeraketa-prozesuaren emaitzak.
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7. oinarria.—Beken adjudikazioa
Ebaluazio Batzordeak proposatu eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harrema-

netarako foru diputatuaren foru agindu baten bitartez emango dira beka hauek.
Ebazpena emateko epea lau hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea 

amaitzen den egunetik zenbatzen hasita.
Ebazpen hau jakinaraziko da eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.
Prozedura hau ebatzi duen foru agindu honek amaiera ematen dio  administrazio bi-

deari eta horren aurka interesatuak Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Ad-
ministrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen bidez arautzen den 
aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal dio, hil bateko (1) epean, ebazpena 
jakinarazten den egunaren biharamunetik zenbatuta. Edo, bestela,  administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal du, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan,  bi (2) hile-
ko epearen barruan, ebazpena eman duen foru aginduaren  jakinarazpena jasotzen den 
egunaren biharamunetik zenbatuta edo horren aurka jarritako berraztertzeko errekur-
tsoa, halakorik jarri bada, ebatzi duen foru aginduaren jakinarazpenaren dataren bihara-
munetik zenbatuta, hain zuzen ere Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen 
uztailaren 13ko 29/1998 Legean ezarritakoaren arabera.

Ebazpenean deialdia hutsik geratzea ere  erabaki liteke, eskatzen diren betekizunak 
eta merezimenduak dituen inor ez badago (edo gutxi badira).

8. oinarria.—Laguntzen bateraezintasuna
Foru Dekretu honetan arautzen diren bekak bateraezinak dira beste edozein admi-

nistrazio edo erakundetatik jasotako beka edo laguntzekin, baldin eta, edukiari eta hel-
buruari dagokienez, ezaugarri berberak edo antzekoak badituzte. Aipatutako bateraezin-
tasuna gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiak egiten duen Europako gaien espezializazioko 
beken deialdiari ere ezartzen zaio.

9. oinarria.—Marko juridikoa
Foru dekretu honetan aurreikusten ez diren kasuetan Foru Administrazioak ematen 

dituen diru-laguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duen 5/2005 Foru Arauaren ar-
tikulutan xedatutakoa beteko da eta Onestea Diru-laguntzen Erregelamendua 2010eko 
martxoaren 23an.

10. oinarria.—Organo eskuduna
Ahaldun nagusiaren kabinetearen burua izango da izango da dekretu honetan xeda-

tutakoa aplikatzearen ondorioz datozen egitateak egiteko eskuduna, zazpigarren artiku-
luak aipatzen duen Batzordeari beren beregi esleitu ez bazaizkio.

11. oinarria.—Onuradunen betebeharrak
a)  Eskola aldia hasi baino lehen, atxikitze-agiri bat sinatuko da, beka onartzeko eta 

oinarrietan ezartzen dena betetzeko konpromisoa formalizatzeko.
b)  Ezinbesteko baldintza da bekadun bakoitzak gaixotasun eta istripuetarako ase-

guru poliza bat harpidetzea. Deialdia egiten duen organoak ez du hartzen bere 
gain kontzeptu horiengatik sor daitezkeen arriskuen erantzukizunik.

c)  Arduraz betetzea bekaren xedea, harrera-erakundearen arauak errespetatuz.
d)  Beken deialdia egin duen organoak bekadunaren jarduerei buruzko txostena 

eska dezake ikasturtean zehar, edozein unetan. Txosten hori bekadunaren ikas-
keta-programaren arduradunei ere eskatu ahal izango zaie. Horren haritik, LSEk 
bekadunen ebaluazioak eta hitzaldi zein mintegien azken ebaluazioak prestatu 
eta deialdia egin duen organoari bidaliko dizkio, bai eta nahitaez landu beharreko 
gaiei buruzko saiakerak eta ikasle bakoitzak programak dirauen bitartean aur-
keztu beharreko lanak ere, zeinak nota bat jartzekoak izango baitira.

e)  Egunean izan beharko dituzte zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzareki-
koak.
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12. oinarria.—Diru-laguntzaren justifikazioa
BFAk eta LSEk sinaturiko hitzarmenaren arabera, bigarren erakunde horri dagokio 

behar den epean eta moduan justifikatzea deialdia egin duen organoari bekadun bakoi-
tzak nola bete dituen bere eginbeharrak eta aprobetxatu duen bere beka.

13. oinarria.—Ez-betetzeak
Ahaldun Nagusiaren Kabineteko buruak diru-laguntza itzultzeko eskatu ahal izango 

du, honako bi arrazoi hauetarikoren bat gertatuz gero:
1. Bekaren xedea edo jarduera oso-osorik edo partez ez betetzea, edo beka ema-

tea funtsatzen duen jokaera ez izatea.
2. Bekadunak berezko dituen zereginak alde batera uztea.
Bekadunak uko eginez gero, beka osorik edo haren parte bat itzultzea dagokion ala 

ez ebatziko du.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapena lehenengoa
Ahalmena eman zaio Ahaldun nagusiaren kabinetearen buruari dekretu honetan xe-

datutakoa garatzeko edo interpretatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak 
emateko.

Azken xedapena bigarrena
Dekretu honi aurre egiteko aurrekontu-esleipena berrehun eta laurogeita bat mila, 

(281.000) eurokoa da, eta aurrekontu-posizioa 0501 G/912104/46200/0000/ 2007/ 0271 da.
Bilbon, 2018ko maiatzaren 22an.

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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DOKUMENTAZIOARI BURUZKO INFORMATZIOA

Beken eskabidea egiterakoan aurkeztu beharreko dokumentazioa:
— Curriculum vitae gaurkotua, ingelesez
— Naziotartasuna egiaztatzen duen agiria
—  Administrazio auzotartasuna Bizkaiko Lurralde Historikoan duela egiaztatzen duen 

ziurtagiria.
— Dokumentazio akademiko guztia.
—  Atzerrian edo estatukoak ez diren zentro espezializatuetan egindako ikasketek ai-

tortuta egon behar dute, eta ondorio zibil osokoak izan beharko dira.
— Ingeles maila egiaztatzen duten dokumentuak.
— Egindako lan eta argitalpenen kopia.
— Eskabide-orriak, datu pertsonalekin, helbide elektroniko bat barne.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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