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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, uztailak 13. Astelehena132. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren 
5205/2020 FORU AGINDUA, uztailaren 6koa. Honen bidez, 2020-2021 ikastur-
tean Europar Batasunarekin zerikusia duten gaietan espezializatzeko bekak 
ematen dira.

Bizkaiko Foru Aldundiak dituen helburuen artean Europako gaietan adituak izateko 
profesionalak prestatzea dago, eta helburu hori Bizkaia Erakargune Bihurtzeko Zuzen-
daritza Nagusiaren bitartez egingo da. 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 politikak ezagutu ditzaten.

Bizkaiko Foru Aldundiaren otsaiaren 4ko 9/2020 Foru Dekretuak bidez, oinarri arau-
tzaileak eta deialdia onetsi ziren unibertsitateko lizentziadunek 2020-2021 ikasturtean 
Europar Batasunarekin zerikusia duten gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko.

Martxoaren 16ko 2930/2020 Foru Aginduaren bidez batzordea eratu eta bekak ema-
teko proposamen bat eratu zen, aurkeztutako dokumentazioa eta aurrez aurreko elka-
rrizketak oinarri hartuta. Bada, batzorde horren proposamenaren ondoren, bekak adju-
dikatzeko ebazpena eman da (9/2020 Foru Dekretuaren 7. Oinarrian ezartzen denaren 
arabera); beraz, honako hau,

XEDATZEN DUT:

Otsailaren 4/2020 Foru Dekretuan zehazten diren bekak adjudikatzea, Batzordeak 
egindako hautaketaren eta hark proposatutako hurrenkeraren arabera. Honako hau da 
hurrenkera:

—  Xabier Azpiazu Romero jauna hamabi mila (12.000) euro.
—  Alexandru Soroiu jauna hamabi mila (12.000) euro.
—  Ane Corrales Rodriguez andrea hamabi mila (12.000) euro.
—  Estibaliz Molas Olalde andrea hamabi mila (12.000) euro.
Lau pertsona horien artean baten batek uko egiten badio bekari, erreserba bat egiten 

da Gonzalo Saiz Erausquin jaunaren izenean.
Foru Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta horren aurka inte-

resatuak Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Er-
kidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen bidez arautzen den aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa jarri ahal dio, hil bateko (1) epean, ebazpena jakinarazten den egunaren 
biharamunetik zenbatuta. Edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
du, administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, bi (2) hileko epearen barruan, ebazpena 
eman duen foru aginduaren jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik zen-
batuta edo horren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa, halakorik jarri bada, ebatzi 
duen foru aginduaren jakinarazpenaren dataren biharamunetik zenbatuta, hain zuzen 
ere, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautu duen uztailaren 13ko 29/1998 Le-
gean ezarritakoaren arabera.

Bilbon, 2020ko uztailaren 6an.
Herri Administraziorako 

eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua,
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA
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