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BESTELAKO XEDAPENAK
JAURLARITZAREN LEHENDAKARITZA

1850
EBAZPENA, 2012ko apirilaren 18koa, Lehendakaritzako idazkari nagusiarena, 2012rako Gobernu 

Irekia / Open Government arloan profesionalak espezializatzeko eta trebatzeko beken deialdia 
egiteko dena.

Uztailaren 26ko 173/2011 Dekretuak Gobernu Irekia/Open Government arloan profesionalak 
espezializatzeko bekak arautzen ditu.

Dekretu horren 2. artikuluak dioenez, beken deialdia aldian-aldian egingo da Lehendakaritzako 
idazkari nagusiaren ebazpen baten bidez; ebazpen horretan honako hauek ezarriko dira: deialdiaren 
helburua; beka kopurua; beken tokia, diru-kopurua eta ordainketa; baloraziorako azpi-irizpideak, 
horien haztapena eta, beharrezko bada, egin beharreko probak, baita eskaerak aurkezteko tokia 
eta epea eta eskabide-eredua ere.

Ondorioz, honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Ebazpen honen helburua da Gobernu Irekia / Open Government arloan profesionalak 
espezializatzeko eta trebatzeko beken deialdia egitea, 2012. urterako.

2. artikulua.– Deitutako bekak.

1.– Lau dira deitutako bekak.

2.– Hona hemen modalitatearen araberako beka kopurua:

– Beka bat, Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko Parte Hartzearen arloan.

– Beka bat, Kazetaritza Digitalaren arloan.

– 2 beka, Ikus-entzunezko Ekoizpenaren arloan.

3.– Bekek 24 hilabete iraungo dute, bekadunak bekaldia hasten duen egunetik hasita, eta 
lehiaketa-prozedura erabiliko da bekak esleitzeko.

4.– Beka horien onuradunak Lehendakaritzak Gasteizen dituen bulegoetan espezializatu eta 
trebatuko dira. Hala ere, eta trebakuntzan laguntzeko, bekadunek Irekia-ko lantaldeetako langileei 
lagunduko diete langile horiek egin beharreko joan etorrietan. Langile horiek Eusko Jaurlaritzaren 
Lehendakaritzari atxikita daude.

3. artikulua.– Diru-zenbatekoa eta ordainketa.

1.– Lau beka horietako bakoitzak 34.000 euroko diru-zenbatekoa izango du. Diru-kopuru horri 
dagokion atxikipen fiskala egingo zaio, egindako jardueraren arabera.
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2.– Honela egingo dira ordainketak:

– Zenbateko osoaren % 15 bekaldia hastean ordainduko da.

– Zenbateko osoaren % 25 2012ko abenduaren 31 baino lehenago ordainduko da.

– Zenbateko osoaren % 45 urtearen azken hiruhilekoan ordainduko da eta, nolanahi ere, 2013ko 
abenduaren 31 baino lehenago.

– Zenbateko osoaren gainontzeko % 15a, ordea, bekaldia amaitzean ordainduko da.

3.– Bekadunek zatikako txostenak egin beharko dituzte zati horiei dagozkien ordainketak jaso 
aurretik eta, beka aldia bukatu ondoren, amaierako txostena egin beharko dute azken ordainketa 
jaso baino lehen. Amaiera txostenean aztertutako gaiei buruz jardungo dira. Txosten horiek eskura 
eman daitezke edota bitarteko elektronikoen bitartez http://euskadi.net/niregestioak webgunetik.

4. artikulua.– Eskabideak bideratzea.

1.– Interesdunek aurrez aurreko bitartekoak edo bitarteko elektronikoak erabili ahal izango 
dituzte prozedura honen izapide guztiak eskatu, kontsultatu eta burutzeko.

2.– Aurrez aurreko baliabideak zein baliabide elektronikoak erabiliz, eskabideak, erantzukizunpeko 
adierazpenak eta gainontzeko ereduak izapidetzeko zehaztasunak honako egoitza elektronikoan 
(URL) daude eskuragarri:

– http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-comunica/eu/contenidos/noticia/becas_open_
government/eu_2012/becas_2012.html.

3.– Eskabidea bideratzeko eta dokumentazioa aurkezteko, bide bat erabili bada aurrez aurreko 
bitartekoak edo bitarteko elektronikoak erabili badira, alegia ez da ezinbestean bide bera erabil 
behar prozedurako hurrengo izapideak egiteko. Eskabidearen ondoko izapideak http://euskadi.
net/niregestioak web gunetik egingo dira, bitarteko elektronikoak erabili nahi izanez gero.

5. artikulua.– Eskabideak aurkezteko tokia, modua eta epea.

1.– Eskabideak Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzara zuzenduko 
dira —Lehendakaritzan (Nafarroa kalea, 2; 01007 Vitoria-Gasteiz, Araba) du egoitza zuzendaritza 
horrek— eta honako edozein bide erabiliz aurkeztuko dira:

a) Aurrez aurre, Eusko Jaurlaritzaren Herritarrei Laguntzeko bulegoetan edota Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 
30/1992 Legean adierazitako tokietan, eskabide normalizatuaren bidez. Eskabide horiek behar 
bezala bete beharko dira. Eskabide-eredua I. eranskinean jaso da eta eskuragarri izango da, baita 
ere, Euskadi.net-eko egoitza elektronikoan, aurreko artikuluan adierazitako URLn.

b) Baliabide elektronikoen bitartez, Euskadi.net-eko egoitza elektronikoa erabiliz, aurreko 
artikuluan adierazitako URLn.

2.– Deitutako beka mota batean baino gehiagotan interesa duten pertsonek interesa duten beka 
bakoitzeko eskabide bat aurkeztu beharko dute.

3.– Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratzen den egunetik aurrera.
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4.– Eskabideari honako agiriak erantsi beharko zaizkio:

a) NANaren fotokopia.

b) Administrazio egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea ziurtatzeko agiria.

c) Curriculum vitae-a, ikasketa-espedientea barne hartuaz.

d) Lortu nahi den bekarako garrantzi berezia duten ikasketa eta esperientzia praktikoa 
ziurtatzeko agiriak edo horien kopia konpultsatua. Egiaztatutako ikasketek izaera ofiziala eta balio 
akademikoa izan beharko dituzte, betiere. Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko 
Partaidetzaren arloko bekak badira, honako hauek ere erantsi beharko dira: egiaztatutako ikasketen 
azken 2 urteetako ikasketa-espedientea; eta lan-esperientzia egiaztatzen duen enpresaren idazki 
bat, nolako lanak eta noiz buru dituen adieraziz.

e) Beka eskatu duenak egindako lanen eta argitalpenen kopia.

f) Karnet neurriko argazki bat.

g) Zinpeko aitorpena, adierazten duena aurretik ez duela horrelako bekarik ez antzekorik 
eskuratu Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura.

h) Zinpeko aitorpena, adierazten duena ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak 
eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik, ezta horretarako gaitasuna kentzen dion 
legezko debekurik ere.

5.– Bekaren eskatzaileek berariaz eman dezakete baimena eskabidearen bitartez, aurreko 
paragrafoan aipatutako datu edota dokumenturen bat eskuratu eta egiazta dezan organo 
kudeatzaileak, hala aurrez aurreko baliabideak nola baliabide elektronikoak erabiltzen dituenean. 
Baimen horrek ez ditu ezertan eragotziko Administrazio Publikoaren egiaztatzeko, kontrolatzeko 
eta ikuskatzeko ahalmenak.

6. artikulua.– Eskabideetan egindako akatsak zuzentzea.

Eskabideak oso-osorik bete ez badira, edo eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharreko 
agiriak aurkeztu ez badira, eskatzaileari eskatuko zaio hamar egun baliodunetan akatsak zuzentzeko 
edo dokumentazioa osatzeko, eta azalduko zaio eskatutakoa egin ezean eskaera bertan behera 
utzi duela ulertuko dela horri buruzko ebazpena eman ondoren, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legeko 71.1 
eta artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

7. artikulua.– Onartutako eta baztertutakoen zerrenda argitaratzea.

1.– Onartutako eta baztertutako pertsonen zerrenda Lehendakaritzako iragarki oholean eta 
Irekian argitaratuko da. Zerrendan agertzen ez diren eskatzaileak hautaketa prozesutik baztertuta 
geratu direla ulertu beharko da. Baztertutako pertsonek hamar egun izango dituzte erreklamazioak 
aurkezteko.

2.– Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, zerrenda behin betikotzat joko da.

3.– Erreklamaziorik aurkezten bada, Lehendakaritzako idazkari nagusiak ebatzi beharko 
ditu horiek, kudeaketa-organoak txostena egin ondoren. Aurkeztutako erreklamazioen ondorioz 
zerrenda hori aldatzea ebazten bada, Lehendakaritzako iragarki oholean eta Irekian argitaratuko 
da behin betiko zerrenda.
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8. artikulua.– Hautaketa probak.

1.– Egin behar diren probak berdinak izango dira beka mota bakoitzera aurkeztutako hautagai 
guztientzat eta Lehendakaritzako iragarki oholean eta Irekian argitaratuko dira.

2.– Ahozko probak hautagaiak beka mota bakoitzerako eskatutako profilera egokitzen diren 
aztertzeko erabiliko dira, uztailaren 26ko 173/2011 Dekretuaren 10.5 artikuluan jasotakoaren 
arabera.

9. artikulua.– Hautaketa batzordea.

1.– Batzordeburua Nagore de los Rios, Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako 
zuzendaria, izango da. Kargu hori hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo 
legezko kausaren bat gertatzen bada, Silvia Colmenerok, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko 
Komunikaziorako Zuzendaritzako aholkulariak, ordezkatuko du.

2.– Honako hauek izango dira batzordekideak, hitza eta botoa dutelarik:

a) Kazetaritza Digitalaren arloko bekarako eta Ikus-entzunezko Ekoizpenaren arlokoetarako:

– Jorge Valiño Siota, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko teknologia berrietarako aholkularia. 
Kargu hori hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko kausaren bat gertatzen 
bada, Pau Blasi Ullibarrik, Partaidetzarako Idazkaritza Nagusiko aholkulariak, ordezkatuko du.

– Mikel Oteagi Ibarzabal, Eusko Jaurlaritzaren community manager. Kargu hori hutsik 
badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko kausaren bat gertatzen bada, Cristina 
Juesas Escuderok, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko Gobernu Irekirako eta Interneteko 
Komunikaziorako Zuzendaritzako komunikaziorako teknologia berrietarako aholkulariak, 
ordezkatuko du.

b) Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko Parte Hartzearen arloko bekarako:

– Jon Olaizola Azkarate jauna, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko Gobernu Irekirako eta 
Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzako komunikazio arduraduna. Kargu hori hutsik badago, 
bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko kausaren bat gertatzen bada, Jorge Valiño Siotak, 
Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko teknologia berrietarako aholkulariak, ordezkatuko du.

– Cristina Juesas andrea, Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzako 
komunikaziorako teknologia berrietarako aholkularia. Kargu hori hutsik badago, bertaratu ez 
bada, gaixorik badago edo legezko kausaren bat gertatzen bada, Mikel Otaegi Ibarzabalek, 
Eusko Jaurlaritzaren Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko Gobernu Irekirako eta Interneteko 
Komunikaziorako Zuzendaritzako community manager-ak, ordezkatuko du.

3.– Batzordeko idazkari lanak Jon Olaizola Azkaratek, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko 
Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzako komunikazio arduradunak, 
beteko ditu; hitza izango du, baina ez du botorik izango. Kargu hori hutsik badago, bertaratu ez bada, 
gaixorik badago edo legezko kausaren bat gertatzen bada, Concha Dorronsorok, Komunikaziorako 
Idazkaritza Nagusiko Komunikaziorako Zuzendaritzako teknikariak, ordezkatuko du.

4.– Hautaketa Batzordeari teknikari batek emango dizkio aholkuak honako beka modalitate 
honetarako –hitza bai baina botorik ez du izango teknikari horrek-:

– Amaya Díaz-Emparanza Almoguerak, Komunikaziorako Idazkaritza Nagusiko teknologia 
berrietarako aholkulariak, Ikus-entzunezko Ekoizpenaren arloko 2 beketarako.
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10. artikulua.– Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko Parte Hartzearen 
arloko beka: Baloraziorako azpi-irizpideak eta horiek betetzen direla egiaztatzea.

1.– Behar adina ezagutzea gizarte sareei, parte hartzeko prozesuei eta lankidetza lanerako 
lanabesei aplikatutako teknologia berriak (30 puntu gehienez).

Hori ebaluatzeko, gehienez ere ordu bete iraungo duen idatzizko proba teoriko bat egingo da; 
galdera-sorta bat izango da eta honela puntuatuko da:

a) Gizarte sareei buruzko ezagutza: 4 galderako sorta bat, galderako 3 puntukoa; gehienez ere 
12 puntuko balorazioa.

b) Parte hartzeko prozesuei buruzko ezagutza: 3 galderako sorta bat, galderako 3 puntukoa; 
gehienez ere 9 puntuko balorazioa.

c) Lankidetza lanerako lanabesei buruzko ezagutza: 3 galderako sorta bat, galderako 3 puntukoa; 
gehienez ere 9 puntuko balorazioa.

2.– Ingurune digitalen kudeaketa ezagutzea (15 puntu gehienez).

Hori ebaluatzeko, gehienez ere ordu bete iraungo duen ahozko proba teoriko bat egingo da; 
galdera-sorta bat izango da eta honela puntuatuko da:

a) Analitika eta web kudeaketari buruzko ezagutza: 5 galderako sorta bat, galderako puntu 
batekoa; gehienez ere 5 puntuko balorazioa.

b) Gobernu Irekiaren filosofiari buruzko ezagutza: 5 galderako sorta bat, galderako puntu 
batekoa; gehienez ere 5 puntuko balorazioa.

c) Gizarte sareen baliagarritasunari buruzko ezagutza: 5 galderako sorta bat, galderako puntu 
batekoa; gehienez ere 5 puntuko balorazioa.

3.– Pertsonaren ibilbide akademikoa eta profil akademikoa bekaren helburuari egokitzea (25 
puntu gehienez).

a) Ibilbide akademikoarengatik gehienez ere 10 puntu emango dira, unibertsitate ikasketen 
azken bi urteetako batezbesteko nota kontuan hartuta. Agirien bidez egiaztatu beharko da nota 
hori. Honela banatuko dira puntuok:

– 2 puntu, batezbesteko nota 5etik 5,99ra artean badago.

– 4 puntu, batezbesteko nota 6tik 6,99ra artean badago.

– 6 puntu, batezbesteko nota 7tik 7,99ra artean badago.

– 8 puntu, batezbesteko nota 8tik 8,99ra artean badago.

– 10 puntu, batezbesteko nota 9tik 10era artean badago.

b) Komunikazio digitalari, gizarte sareei edo antzekoei buruzko gradu-ondoko ikastaro edota 
masterrengatik gehienez ere 15 emango dira, honela banatuta:

– 5 puntu, gutxienez 400 orduko iraupena izan duen ikastaro bakoitzeko.

– 2 puntu, gutxienez 60 orduko iraupena izan duen ikastaro bakoitzeko.
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4.– Ibilbide profesionala eta talde-lanerako gaitasuna (20 puntu gehienez).

a) Ibilbide profesionalarengatik gehienez ere 10 puntu emango dira eta honela baloratuko da:

– Komunikazio digitalean, erredakzio digitalean, herritarren partaidetzan edo antzekoren batean 
lan egindako hilabete bakoitzeko: 0,5 puntu.

– Bekaren helburuko gaiarekin zerikusia duten bestelako arloetan lan egindako hilabete 
bakoitzeko: 0,1 puntu.

b) Lanerako gaitasunarengatik gehienez ere 10 puntu emango dira; hori baloratzeko, gehienez 
ere 40 minutu iraungo duen proba bat egingo da idatziz: 30 galdera izango dira eta Bai edo Ez 
erantzun beharko zaio galdera bakoitzari.

5.– Euskara ezagutzea (6 puntu gehienez).

Egiaztagiria aurkeztuz egiaztatuko da:

– B2: puntu 1.

– C1: 3 puntu.

– C2: 6 puntu.

6.– Ingelesa ezagutzea (4 puntu gehienez).

Egiaztagiria aurkeztuz egiaztatuko da:

– B1-B2: puntu 1.

– C1: 3 puntu.

– C2: 4 puntu.

11. artikulua.– Kazetaritza Digitalaren arloko beka: Baloraziorako azpi-irizpideak eta horiek 
betetzen direla egiaztatzea.

1.– Kazetaritzari buruzko eta Interneti eta gizarte sareei aplikatutako ikus-entzunezkoen 
grabazioari, edizioari eta ekoizpen ondokoari buruzko ezagutza izatea (75 puntu gehienez).

Ezagutza horiek bi probaren bitartez ebaluatuko dira: bat, teorikoa; eta bestea, praktikoa.

a) Proba teorikoak gehienez ere ordu bete iraungo du eta bertan bekadungaiari galdera-sorta 
bat (idatzizko eta ahozko galderak) aurkeztuko zaio kazetaritza ezagutza egiaztatzeko ondoko 
alorretan. Probari gehienez ere 40 puntu emango zaizkio, honela banatuta:

– Informazioaren egungo egoera (15 puntu gehienez): EAEko, Espainiako eta nazioarteko 
ekonomian, gizartean eta politikan gaurkotasuna duten gaiak behar bezala ezagutzea. Hori 
baloratzeko, 30 galderako proba idatzi bat egingo da; galdera bakoitzari 0,5 puntu emango zaio, 
eta horrela honako hauek lortuko dira:

– Gehienez ere 8 puntu, EAEko politikan, ekonomian, gizartean eta kulturan gaurkotasuna 
duten gaiak ezagutzeagatik.

– Gehienez ere 5 puntu, Espainiako politikan, ekonomian, gizartean eta kulturan gaurkotasuna 
duten gaiak ezagutzeagatik.
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– Gehienez ere 2 puntu, nazioarteko politikan, ekonomian eta gizartean gaurkotasuna duten 
gaiak ezagutzeagatik.

– Hautaketa, informazio bilketa eta tratamendua (15 puntu gehienez): informazio bat lantzeko 
kazetaritza irizpideak eta estiloak behar bezala ezagutzea. Hori baloratzeko, 5 galderako ahozko 
proba bat egingo da; galdera bakoitzari 3 puntu emango zaio, eta honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 6 puntu, edukien aukeraketarako ezagutza eta irizpideengatik.

– Gehienez ere 9 puntu, kazetaritza estiloen erabilpenerako ezagutza eta irizpideengatik.

– Interneti eta gizarte sareei buruz (10 puntu gehienez): lehengo elementu horiek behar bezala 
ezagutu eta erabiltzea gizarte sareen eta interneten eremuan. Hori baloratzeko, 10 galderako 
ahozko proba bat egingo da; galdera bakoitzari puntu 1 emango zaio, eta honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 5 puntu, interneten eremuko edukien aukeraketarako ezagutza eta irizpideengatik.

– Gehienez ere 5 puntu, interneten eremuko kazetaritza estiloen erabilpenerako ezagutza eta 
irizpideengatik.

b) Proba praktikoak (idatzizkoak edota ezagutza horiek bitarteko teknikoen bidez burutzekoak) 
gehienez ere ordu bete iraungo du eta bertan bekadungaiari galderak egingo zaizkio ondoko 
alor hauetan duen ezagutza egiaztatzeko: grabaketa, edizioa eta ikus-entzunezkoen ekoizpen 
ondokoa, Interneten eta gizarte sarean erabiltzeko. Probari gehienez ere 35 puntu emango zaizkio, 
honela banatuta:

– Idazketa eta lokuzioa (15 puntu gehienez): gai bakar bati buruzko bi kazetaritza-testu idatzi 
eta horien irakurketa grabatu. Honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 8 puntu, kazetaritza-testuak idazteagatik.

– Gehienez ere 7 puntu, kazetaritza-testuen lokuzioarengatik.

– Grabaketa, edizioa eta ekoizpen ondokoa (15 puntu gehienez): grabaketa, edizio eta ekoizpen 
ondoko digitalerako sistemak behar bezala ezagutzea. Honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 5 puntu, grabaketari buruzko ezagutzarengatik.

– Gehienez ere 5 puntu, edizioari buruzko ezagutzarengatik.

– Gehienez ere 5 puntu, ekoizpen ondokoari buruzko ezagutzarengatik.

– Ikus-entzunezko edukiak internet eta gizarte sareen bitartez banatzea (5 puntu gehienez): 
Interneten eta gizarte sareetan artxibategiak transferitzeko sistemak behar bezala ezagutzea. 
Honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 2 puntu, interneteko fitxategiak transferitzeko sistemen ezagutzarengatik.

– Gehienez ere 3 puntu, ikus-entzunezko edukiak internet eta gizarte sareen bitarteko 
banaketaren ezagutzarengatik.

2.– Teknologia berriei, Interneteko plataformetako gizarte sareei eta lankidetza lanerako eta 
parte hartzeko tresnei buruzko ezagutza izatea (20 puntu gehienez).

Ezagutza horiek bi probaren bitartez ebaluatuko dira: bat, teorikoa; eta bestea, praktikoa.
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a) Proba teorikoak gehienez ere ordu bete iraungo du eta bertan bekadungaiari galdera-sorta 
bat (idatzizko eta ahozko galderak) aurkeztuko zaio alor horiei buruzko ezagutza egiaztatzeko. 
Probari gehienez ere 15 puntu emango zaizkio, honela banatuta:

– Teknologia berriak eta gizarte sareak (10 puntu gehienez): informazioaren teknologia berriak 
eta interneten gizarte sareak erabiltzea behar bezala ezagutzea. Hori baloratzeko, 10 galderako 
proba idatzi bat egingo da; galdera bakoitzari puntu 1 emango zaio, eta honela ebaluatuko da:

– Gehienez ere 5 puntu, informazioaren teknologia berrien ezagutzarengatik.

– Gehienez ere 5 puntu, gizarte sareak behar bezala ezagutzeagatik.

– Lankidetzarako eta partaidetzarako lanabesak (5 puntu gehienez): interneten lankidetzan 
aritzeko eta partaidetza garatzeko lanabesak behar bezala ezagutzea. Hori baloratzeko, 10 
galderako ahozko proba bat egingo da; galdera bakoitzari 0,5 puntu emango zaio, eta honela 
ebaluatuko da:

– Gehienez ere 3 puntu, lankidetzarako lanabesak behar bezala ezagutzeagatik.

– Gehienez ere 2 puntu, partaidetzarako lanabesak behar bezala ezagutzeagatik.

b) Proba praktikoak gehienez ere ordu bete iraungo du eta bertan balizko egoera erreal bat 
aurkeztuko da ondoko ezagutzak garatzeko. Probari gehienez ere 5 puntu emango zaizkio, honela 
banatuta:

– Gehienez ere 2 puntu, gizarte sareak ezagutzeagatik.

– Gehienez ere 3 puntu, gizarte sareak erabiltzeko irizpideengatik.

3.– Euskara ezagutzea (5 puntu gehienez).

Egiaztagiria aurkeztuz egiaztatuko da:

– B2: puntu 1.

– C1: 3 puntu.

– C2: 5 puntu.

12. artikulua.– Ikus-entzunezko Ekoizpenaren arloko bekak: Baloraziorako azpi-irizpideak eta 
horiek betetzen direla egiaztatzea.

1.– Argazkilaritza, ekoizpen eta ekoizpen ondoko digitalari buruzko ezagutza akademiko edota 
profesionala izatea (30 puntu gehienez).

Hori ebaluatzeko, argazkilaritzari eta horren ondoko tratamendu digitalari buruzko proba bat 
egingo da:

a) Argazkilaritzari buruzko proba praktikoan zenbait argazki egin beharko dira kanpoan zein 
barruan argazki erreportaje baten moduan, objetibo desberdinekin eta argi egoera desberdinetan. 
Argazkiak egiteko aurreikusitako denbora 15etik 20 minutura bitartekoa izango da eta gehienez 
ere 10 punturekin baloratuko da.

b) Raw fitxategien ekoizpen ondoko digitalari buruzko proba praktikoan, lehen ateratako bi irudi 
eta emango zaizkien beste hiru tratatu beharko dira Photoshop eta Adobe CamaraRaw erabiliz. 
Bost argazkiak ukitzeko aurreikusitako denbora 20 minutukoa izango da eta gehienez ere 20 
punturekin baloratuko da.
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2.– Audioa eta bideoaren grabazio eta edizio digitalari buruzko ezagutza akademiko edota 
profesionala izatea (30 puntu gehienez).

Hori ebaluatzeko, ordenagailuan grabatu eta ekoizpen ondokoa egiteari buruzko proba praktiko 
bat egingo da.

a) Grabaketa proban, bideo ekipo baten bitartez irudiak hartu beharko dira (horretako ENG 
kamara bat emango da) eta 10 minutu inguruko tartean, kanpoko zein barruko baliabide irudiak 
grabatu beharko dira: 5 puntu gehienez.

b) Ekoizpen ondoko proban honako hau egin beharko da, gehienez ere 30 minutuko tartean, 
Final Cut eta diseinu grafikorako AffterEffects, Motion, erabiliz: hainbat irudi emango dira, horiek 
editatu eta tratatzeko Final Cut eta Motionen bitartez, eta datu batzuk emango dira, animazio txiki 
bat egiteko AfterEffects-en bitartez: 25 puntu gehienez.

3.– Behar adina ezagutzea teknologia berriak eta ikus-entzunezkoen aurrekoizpenerako, 
ekoizpenerako eta ekoizpen ondokorako formatuak eta joerak telebista, Internet eta telefonia 
mugikorrerako (30 puntu gehienez).

Proba teoriko baten bitartez ebaluatuko da:

a) Ikus-entzunezkoen arloko teknologia berriak, formatuak eta joerak ezagutzea: Hori 
baloratzeko, idatzizko eta test erako 15 galdera egingo dira eta horietako bakoitzari puntu bat 
emango zaio: 15 puntu gehienez.

b) Ikus-entzunezko ekipoak (bideo eta argazki kamerak), leiar motak, ikus-entzunezko hizkuntza, 
artxibategi motak, bideo konpresioa, argazki konpresioa, formatuak ezagutzea. Argazki edota ikus-
entzunezko lan bat planifikatzea. Hori baloratzeko, 5 galdera egingo dira idatziz erantzuteko eta 
horietako bakoitzari 3 puntu emango zaizkio: 15 puntu gehienez.

4.– Ikus-entzunezkoetan lan akademiko edota profesionalak egiaztatzea (5 puntu gehienez).

Egindako lanak baloratzeko, honako puntu hauek emango dira, atal honetako gehienezko 
puntuazioa lortu arte:

– 0,5 puntu lan bakoitzeko, 2,5 puntu gehienez ere.

– Gainontzeko puntuak, lan bakoitzaren balorazio kualitatiboa egin ondoren.

5.– Ingelesa ezagutzea (2,5 puntu gehienez).

Egiaztagiria aurkeztuz egiaztatuko da:

– B1-B2: 0,5 puntu.

– C1: 1,5 puntu.

– C2: 2,5 puntu.

6.– Euskara ezagutzea (2,5 puntu gehienez).

Egiaztagiria aurkeztuz egiaztatuko da:

– B1-B2: 0,5 puntu.

– C1: 1,5 puntu.
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– C2: 2,5 puntu.

13. artikulua.– Esleipena eta argitalpena.

1.– Lehendakaritzako idazkari nagusiaren ebazpen baten bitartez ebatziko da deialdia, 
Hautaketa Batzordeak proposatuta.

2.– Ebazpen horrek administrazio bidea amaituko du eta beken esleipendunen zerrenda jasoko 
I. eranskinean. Ebazpenaren berri emango zaie banan-banan eskatzaileei eta Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian eta www.euskadi.net web gunean argitaratuko da ebazpena, guztiek 
izan dezaten horren berri.

3.– Bekak esleitzeko ebazpenak, halaber, II. eranskina izango du eta esleitutako beka bakoitzeko 
bi ordezko izendatuko dira hor. Ordezko horiek, arlo bakoitza eta ordezkotza-hurrenkera kontuan 
hartuta, lehentasuna izango dute bekadun izateko, ukoren bat edo beste edozein gorabehera 
gertatzen denean.

4.– Ebazpen honen babesean egindako eskabideak ebazteko eta jakinarazteko epea sei 
hilabetekoa izango da, ebazpena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita. Epe 
horretan interesatuari ezelako ebazpenik jakinarazten ez bazaio, eskabidea ezetsi egin dela 
esan nahiko du horrek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Ebazpen honetan eta uztailaren 26ko 173/2011 Dekretuan aurreikusita ez 
dagoen guztian, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea aplikatuko da; urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu 
zuen 30/1992 Legea.

Bigarrena.– Deialdi honen aurka eta deialdi honek eragiten dituen ekintza guztien aurka egin 
dezakete interesdunek, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legean ezarrita dagoen moduan eta epean.

Hirugarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
biharamunean izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2012ko apirilaren 18a.

Lehendakaritzako idazkari nagusia,
JOSÉ MANUEL SALINERO FEIJOO.



I. ERANSKINA 

1. INPRIMAKIA

ESKABIDE ORRIA 

GOBERNU IREKIA / OPEN GOVERNMENT ARLOAN PROFESIONALAK ESPEZIALIZATZEKO ETA 
TREBATZEKO BEKAK  

Jaun/Andre hori.: 

Behean izenpetzen duen honek, (abizenak eta izena) 
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
NAN zk.: ......................., (urtea) .......(e)ko ......................aren ………..(e)an jaioa, helbidea duen 
herria:…………………………………………………, …………………………………………kalean, P.K.: 
.......................... Probintzia: ..........................................,  ………………………………………………………
………………………………….ikasketa titulazioa duenak,  
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren 2012ko .....................aren ........(e)ko ebazpenaz baliatuz 
(2012ko ………………aren ……eko EHAA,…... zenbakia), honako hau 

ADIERAZTEN DU: 

- Ez duela helburu bererako beste laguntzarik jasotzen Administrazio publikoetatik edo erakunde 
pribatuetatik. 

- Aurretik ez duela eskuratu horrelako bekarik ez antzekorik Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu 
Orokorren kontura. 

- Ez duela diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik 
edo penalik, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, berariaz aipatuta sexu-bereizkeriagatiko 
debekuak, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
seigarren azken xedapenean zehaztutakoarekin bat etorriz. 

- Egiazkoak direla eskabidean eta hari erantsitako dokumentazioan jasotako datuak. 

- Betetzen dituela diru-laguntza hauen onuraduna izateko indarrean dagoen araudiak ezarritako 
baldintzak. 

BAIMENA ematen dio deialdi honen organo kudeatzaileri baliabide elektronikoak edo hala badagokio 
eskuragarri dauden baliabideak erabiliz honako alderdi hauek egiazta edota ziurta ditzan (X batekin 
markatu): 

- Nortasun datuak. 

- Hirugarrenen alta 

- Unibertsitate titulazio ofizialaren akreditazioa edo, hala badagokio, espainiar Estatuak 
homolagatuarena. 

- Unibertsitatez kanpoko titulazio ofizialaren akreditazioa edo, hala badagokio, espainiar Estatuak 
homolagatuarena. 
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Deialdi honetan beka honetarako eman duen dokumentazioa: 

- Ikus-entzunezko ekoizpenaren arloko bekak.  

- Kazetaritza digitalaren arloko bekak. 

- Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko Parte Hartzearen arloko bekak. 

INFORMAZIOA JASO DU datu pertsonalak babesteari buruz honako baldintza hauetan: 

- Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan -DBLOn- 
ezarritakoa betetzeko, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako 
Zuzendaritzak jakinarazten dizu eskabide honetan adierazi dituzun datuak bere titulartasuneko Bekak 
izeneko fitxategian gordeko direla. Fitxategia beka espedienteak kudeatzeko erabiliko da, Datuak 
Babesteko Euskal Agentziari jakinarazi ondoren. Fitxategiak segurtasun-neurri egokiak dauzka datuen 
segurtasuna bermatzeko. Legezko kasuetan izan ezik, datuok ez zaizkie emango hirugarrenei.  

- Izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko arautegiaren arabera, datuak ikusteko, ezabatzeko, 
zuzentzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, berariaz onartuta baitago DBLOn, eta 
horretarako Eusko Jaurlaritzako Gobernu Irekirako eta Interneteko Komunikaziorako Zuzendaritzara jo 
behar duzu: Nafarroa kalea, 2, 01007 Vitoria-Gasteiz.  

- Administrazio publikoak aukera izango du emandako datuak erkatzeko eta egin beharreko 
egiaztatzeak egiteko diru-laguntzak behar bezala esleitze aldera. 

ESKATZEN DU: 

Jarraian aukeratutako arloan profesional espezializatzeko beka bat eman dakiola, idazki honekin 
batera doan eskabide orrian zehaztuko datuen arabera: 

- Gobernu Irekia, Gardentasuna eta Herritarren Interneteko Parte Hartzearen arloko beka. 

- Kazetaritza Digitalaren arloko beka. 

- Ikus-entzunezko Ekoizpenaren arloko beka. 

(Tokia) .........................................n, 2012ko ................................aren ...........(e)an. 

   Izpta.: _________________________________ 

GOBERNU IREKIRAKO ETA INTERNETEKO KOMUNIKAZIORAKO ZUZENDARITZA 
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2. INPRIMAKIA

CURRICULUM VITAE 

Abizenak: ..................................................................................................................................................... 
Izena: ................................................. NAN.: ................................... Jaioteguna:…………………………… 
Helbidea: ..................................................................................................................................................... 
Herria: ................…………..…………………. Probintzia: ………………………………….……………………
P.K.: .................... Telefonoa:………………………………………………………………………………………

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 

Lizentziaduna zertan (zehaztu)……………………………………………………………………………………. 
Zentroa: ...................................................................................................................................................... 
Ikasketak hasi eta bukatu zituen egunak: .................................................................................................. 
Ziurtagiri akademikoko kalifikazioa: ............................................................................................................ 

EGINDAKO GRADUONDOKO IKASKETAK ETA MASTERRAK komunikazio digitalari, gizarte 
sareei edo antzekoei buruz. Banan banan deskribatu egindako ikasketa eta masterrak, egin 
berrienetik hasita 

1.- Izenburua: 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Zentroa: ………………………………………………………………………………………………………………
Iraupena (ordutan):…………………………….….. Lortutako kalifikazioa……………………….…………….. 

2.- Izenburua: 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Zentroa: ………………………………………………………………………………………………………………
Iraupena (ordutan):…………………………….….. Lortutako kalifikazioa……………………….…………….. 

(Erantsi gehiago, beharrezkoa bada) 




ARGAZKIA 
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BESTELAKO IKASKETA EDO IKASTAROAK 
Banan banan deskribatu egindako ikasketa edo ikastaroak, egin berrienetik hasita 

1.- Izenburua: 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Zentroa: ………………………………………………………………………………………………………………
Iraupena (ordutan):…………………………….….. Lortutako kalifikazioa……………………….…………….. 

2.- Izenburua: 
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
Zentroa: ………………………………………………………………………………………………………………
Iraupena (ordutan):…………………………….….. Lortutako kalifikazioa……………………….…………….. 

LAN-ESPERIENTZIA  
Banan banan zehaztu egingako lan garrantzitsuak, berrienetik hasita 

1.- Komunikazio digitalean, gizarte sareetan edo antzeko gaietan lan egindako hilabeteak: .………..……

Hasiera eguna …………………………………………………………….. Amaiera eguna ……………………. 
Lanbidea eta bete den kargua: ……………………………………………………………………………….……
Eginkizun eta erantzukizun nagusiak: ……………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enpresaren edo enplegatzailearen izena: ……………………………………….………………………………
Enpresaren edo enplegatzailearen helbidea: ………………………………………..…………………………. 
Enpresa mota edo sektorea:……………………………………………………………..……………………….. 

2.- Gaiarekin zerikusia duten bestelako arloetan lan egindako hilabeteak:………………………………….. 

Hasiera eguna …………………………………………………………….. Amaiera eguna ……………………. 
Lanbidea eta bete den kargua: ……………………………………………………………………………….……
Eginkizun eta erantzukizun nagusiak: ……………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Enpresaren edo enplegatzailearen izena: ……………………………………….………………………………
Enpresaren edo enplegatzailearen helbidea: ………………………………………..…………………………. 
Enpresa mota edo sektorea:……………………………………………………………..……………………….. 

(Erantsi gehiago, beharrezkoa bada) 

EGINDAKO LAN ETA PROIEKTUAK  
Banan banan deskribatu egindako lanak/proiektuak, egin berrienetik hasita: 

1.- Izenburua: 
...................................................................................................................................................................... 
Non argiratua: ...........................................................................................Data: …………………………….. 
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2.- Izenburua:
...................................................................................................................................................................... 
Non argiratua: ...........................................................................................Data: …………………………….. 

(Erantsi gehiago, beharrezkoa bada) 

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZAK (A1, A2; B1, B2; C1, C2). 

IDIOMA      NIVEL

Euskara     ………………. 

Ingelesa     ………………. 

………………….   ………………. 

INFORMAZIO GEHIAGO 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
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