
 

 

 

BASAURIKO UDAL KULTUR ETXEAN JARDUEREN ZUZENDARI LANPOSTU 
BAT SORTZEKO LEHIAKETAREN OINARRI ARAUTZAILEAK 

 

Deialdi honen xedea da Basauriko Udal Kultur Etxean jardueren zuzendari lanpostu 
bat sortzea. Lanpostu hori behin-behinekoa izango da: titularrak erretiro partziala 
hartuko du eta, beraz, jardunaldi osoan aritzeko ordezko bat behar dugu, euskalduna, 
Basauriko Udal Kultur Etxeko jardueren zuzendari gisa aritzeko. 
Hautaprobak gainditzen dutenekin lan-poltsa eratuko da, etorkizuneko aldi baterako 
kontratazioetarako. 
 
Hautaketa, lehiaketa bidez egingo da. 
 
Pertsona horren lana izango da bere ardurapeko programak diseinatu, planifikatu eta 
aurrera eramatea, besteak beste: ludotekak, auzoetako kultur etxeak eta Arte 
Plastikoen Programa. Era berean, Ibaigane, San Migel, Basozelai eta Kareaga Kultur 
Etxeetako kultur ekipamenduak kontrolatu beharko ditu. Berarekin lanean eta bere 
ardurapean egongo dira auzoetako kultur etxeetako arduradun bi eta hiru monitore-
artista. 
 
 
Lehenengoa.- Zereginak: 
 

• Plangintzak egitea esleitutako kulturgune bakoitzerako. 
• Aurrekontua kontrolatzea. 
• Laguntzak eta diru-laguntzak prestatzea eta kontrolatzea. 
• Erabiltzaileengan antzemandako beharrizanei arreta ematea. 
• Bere ardurapeko kultura-egitarauetan beharrezko jotzen dituen aldaketak 

proposatzea. 
• Kultur jardueren programazioa egitea. 
• Bere ardurapeko giza baliabideak ikuskatzea, aurreikusitako helburuak hobeto 

gauzatzeko xedearekin. 
• Kultura- eta gizarte-ingurunearen baliabideak ezagutzea, eta kultura-proiektuak 

adostu eta programatzea. 
• Udalerriko erakundeak, kultura-taldeak, elkarteak... ezagutzea. 

 
 
 



 

 
Bigarrena.- Izangaiek bete beharreko baldintzak: 
 

Onartuak izateko eta, bere kasuan, lehiaketan parte hartu ahal izateko, hurrengo 
baldintza hauek bete beharko ditzute izangaiek: 

a) Europako Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea edo, bestela, 
Europako Batasunak egin eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko 
itunen aplikazioari jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen den 
estaturen bateko herritartasuna izatea. 

b) 18 urte beteta izatea. 

c) Lanpostuaren berezko eginkizunak behar bezala betetzea eragotziko 
lukeen gaixotasun nahiz akats psikiko edo fisikorik ez izatea. 

d) Herri-administrazioen zerbitzutik baztertua ez egotea diziplina-espediente 
bidez, eta funtzio publikoetan aritzeko gaitasungabetua ez egotea. 

e) .Lizentziaduna edo graduduna izatea. 

f) Euskarako 3. HE edo horren baliokidea den tituluaren jabe izatea. 
Hauexek dira hori egiaztatzeko bideak: 

• IVAP/HAEEren agiria, 3. HE edo goragoko maila batekoa egiaztatu dela 
jasotzen duena. 

• Euskararen Gaitasun Agiria (edota horren baliokide den egiaztagiri edo 
diploma). 

Diplomas equivalentes). 

• Hizkuntza Eskola Ofizialaren gaitasun maila gainditu izanaren 
egiaztagiria. 

• Irakaskuntzako 2. HE egiaztatu izanaren agiria. 

g) Lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea. 

h) Hautagaiek, onartuak izateko, oinarri hauetan adierazitako baldintza 
orokorrak bete beharko dituzte eskabideak aurkezteko epea amaitu 
aurretik. 



 

 
 
Hirugarrena.- Eskabideak: 
 

Lehiaketan onartua izateko eskabideak Basauriko Udal Kultur Etxeko lehendakariari 
zuzenduko zaizkio, eta honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Hautagaiek adierazi beharko dute deialdiaren oinarrietan eskatzen diren 
betekizun guzti-guztiak betetzen dituztela. 
b) Behar bezala egiaztatu beharko dituzte lehiaketan baloratu beharreko 
merituei buruzko datuak. Ez dira baloragarriak izango eskabideak aurkezteko 
epearen barruan egiaztatzen ez diren merituak. 

 

Eskabideak behar bezala bete, eta Basauriko Udal Kultur Etxeko bulegoetan aurkeztu 
beharko dira, 15 eguneko epearen barruan, iragarki hau prentsan zein Basauriko 
webgunean (www.basauri.net) argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen 
hasita. 
 
Era berean, eskabideak herri-administrazioen erregistroetan ere aurkeztu ahal izango 
dira, hain zuzen ere, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legeak 38.4 artikuluan 
adierazitako erregistroetan. 

 

Laugarrena.- Izangaiak onartzea: 

 

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Basauriko Udal Kultur Etxeko lehendakariak, 
onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda onetsi eta argitaratuko 
du, bai Kultur Etxeko iragarki-taulan, baita www.socialantzokia.com webgunean ere. 

Aipatu zerrendan bazter utzitako izangaiek, 10 egun balioduneko epea izango dute 
bazter uztea eragin zuten akats edota omisioak zuzentzeko, zerrenda iragarki-taulan 
argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita. 

Erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz, onartuen behin-behineko zerrenda behin betiko 
bihurtuko da, automatikoki. Erreklamaziorik egongo balitz, horiek onetsiak ala ezetsiak 
izango dira, ebazpen berri baten bidez, bost eguneko epe barruan. 

 



 

Bosgarrena.- Epaimahaia: 
 

Epaimahaia eratuko da uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 
31. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera. Epaimahai horretako erdiek, 
gutxienez, lan-poltsan sartzeko eskatutako ezagutza-arlo bereko titulazioa izan 
beharko dute, eta guztiek izan beharko dute ikasketa-maila bera edo goragokoa.  

 

Epaimahaia honako hauek osatuko dute: 

Epaimahaiburua:  Basauriko Udal Kultur Etxeko zuzendari-kudeatzailea. 

Epaimahaikideak: Basauriko Udal Kultur Etxeko langileen ordezkari bat. 

 Basauriko Udal Kultur Etxeko jardueren zuzendaria. 

Idazkaria: Basauriko Udal Kultur Etxeko zuzendari-kudeatzaileak 
eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen 
izendatutako langile bat. 

Epaimahaiaren osaera jendaurrean jarriko da Basauriko Udal Kultur Etxeko iragarki-
taulan eta www.socialantzokia.com webgunean, onartuen behin betiko zerrenda 
onesten duen ebazpenarekin batera. 

Epaimahaiak aholkulari espezialistak ekarri ahal izango ditu hautaketa-prozesuko 
probetan laguntzeko. Hala egiteko aukera aurreikusten du Euskal Funtzio Publikoaren 
6/1989 Legeak, 31.3 artikuluan. Epaimahaiak lehiaketa-prozesuan zehar sor 
daitezkeen zalantzei buruz ebazteko ahalmena izango du. 

Epaimahaia ezingo da eratu berau osatzen duten kideen erdiak baino gehiago 
presente ez badaude. Edozelan ere, lehendakaria eta idazkaria bertan egon beharko 
dute. Erabakiak boto-kopuruaren gehiengoz hartuko dira. Berdinketarik balego, 
lehendakaren botoak erabakiko du.  

Epaimahaiko kideen abstentzio edota errefusatzeari dagokionez, Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
Legearen 28. eta 29. artikuluetan xedatutakoa izango da aplikagarri. 

 

 

 



 

 

Seigarrena.- Lehiaketa: 
 

Epaimahaiak honako merezimendu hauek baloratuko ditu, baldin eta Oinarri 
hauetan ezarritako epe barruan aurkeztu eta behar bezala egiaztatuak izan 
badira: 

Lan-esperientzia (gehienez ere, 15 puntu) 

• Kultura-kudeatzaile edo kultura-jardueren zuzendari gisa administrazio 
publikoan lan egindako urte bakoitzeko:  3 puntu/urteko. 

•  Kultura-kudeatzaile edo kultura-jardueren zuzendari gisa enpresa 
pribatuan lan egindako urte bakoitzeko:  2 puntu/urteko.          

Prestakuntza (gehienez ere, 10 puntu) 

• Kultura-kudeaketari edo kultura-politikei buruzko graduondokoa, 
gehienez ere, 150 ordu:   3 puntu. 

• Kultura-kudeaketari edo kultura-politikei buruzko masterra. Gehienez ere, 
200 ordu:   4 puntu. 

• Kultura-kudeaketari lotutako ikastaroak: 

- 10-20 orduko ikastaroak: 0,10 puntu. 

- 20-50 orduko ikastaroak: 0,20 puntu. 

- 50 ordutik gorako ikastaroak: 0,30 puntu. 

Ikastaro hauen egiaztagirian, ordu-kopurua agertu beharko da. Horrela ez bada, 
ez dira baloratuko. 

Goian aipatutako merezimenduak konputatzeko, aintzat hartuko dira lan-
kontratupean (behin-behineko kontratuarekin edota langile finko gisa), zein 
administrazio-kontratupean (bitarteko funtzionari gisa zein lanpostuaren jabe 
gisa) aritutako denboraldiak, bai eta administrazio publikoari zerbitzu eman zion 
enpresa bateko bazkide gisa aritutako denbora ere. 

Egindako lana urtebetetik beherakoa balitz, hilabetekako proportzioa egingo 
litzateke. Konputu horretarako, ez dira kontuan hartuko hilabetetik beherako 
kontratuak. 

Lanegunari dagokionez ere, berdin. 



 

 

Egiaztagiriek, lanaldi osoa ala murriztua islatu beharko dute, derrigorrez. 

Epaimahaiak honako merezimendu hauek baloratuko ditu, baldin eta Oinarri hauetan 
ezarritako epe barruan aurkeztu, eta behar bezala egiaztatuak izan badira. 

 

Zazpigarrena.- Merezimenduen sailkapena eta balorazioa: 
 

Prozesuaren sailkapen-hurrenkera egingo da aurkeztutako merezimenduen 
balorazioan lortutako puntu-kopuru osoaren arabera, hau da, batu egingo dira lan-
eskarmentuari dagozkion puntuak eta prestakuntzaren alorrekoak. 

Merezimenduen sailkapena amaitutakoan, Epaimahaiak hautatze-prozesua gainditu 
duten izangaien zerrenda argitaratuko du iragarki-taulan, merezimenduen 
kalifikazioarekin batera, eta kontratatu egingo da puntu gehien lortu dituen izangaia, 
Basauriko Udal Kultur Etxeko jardueren zuzendariaren ordez aritzeko. 

 

Zortzigarrena.- Zerbitzuak eskaintzea: 

Hautatutako izangaia lan egiteko deitua izaten denean, Basauriko Udal Kultur Etxeak 
eskatu ahal izango dio alegatutako baldintza edo inguruabar pertsonalak egiaztatzeko. 

Zerbitzuak honako irizpide hauei jarraituta hitzartuko dira: 

a) Zerbitzuak unean-unean aplikagarri den arautegiari jarraiki hitzartuko dira. 
Beste alde batetik, zerbitzu horiek bakar-bakarrik kontratatuko dira aldi 
baterako langileak behar direnean eta, betiere, aldi baterako ordezkapenak 
direnean edota Basauriko Udal Kultur Etxeko zuzendariak ezin egin ditzakeen 
lanetarako direnean. 

 

b) Lan-eskaintzak iraungo du beharrizanak irauten duen bitartean, eta eraginik 
gabe geratuko da, automatikoki, beharrizana desagertu bezain pronto. 


