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KULTUR BASAURI – Zentroko arduraduna den ANIMATZAIL E 

SOZIOKULTURAL LANPOSTUA BETETZEA aldi baterako erre tiroagatiko 

errelebo-kontratu bidez, lan-kontratudun titularrak  erretiro partziala hartuko 

duela eta 

 

Lehenengoa.- Deialdiaren xedea:  

Lan-kontratudunak erretiroa hartuko duela eta, zentroko arduradun gisa ariko 

den animatzaile soziokulturala hautatzeko prozesua arautzea da deialdi honen 

xedea. Hautatutako pertsona aldi baterako errelebo-kontratuarekin ariko da, 

jardunaldi osoan, gehienez ere lau urtez, erretiro partziala hartuko duen Kultur 

Basauriko 65 urtetik beherako langilearen ordez. 

 

Bigarrena.- Prozedura: 

LEHIAKETA bidezko hautatze-prozedura izango da. Izangaien Curriculum 

Vitaean behar bezala egiaztatutako merezimenduak balioetsiko dira. 

 

Merezimendu-lehiaketa gainditu, eta plazarik lortu ez duten eskabideekin lan-

poltsa eratuko da Kultur Basaurin, Animazio Atalean, lortutako puntuen 

araberako hurrenkeran, etorkizunean beharrezkoak diren aldi baterako 

kontratazioetarako. 

 

Hirugarrena.- Funtzioak: 

Honako hauek dira zentroko arduradun diren animatzaile soziokulturalek aurrera 

eraman beharreko zereginak: 

• Zentroaren ondarearen zaintza, kontserbazioa eta mantentze-lan 

orokorrak egitea, liburutegiko ondarearena salbu. Instalazioak egokiro 

erabiltzen direla zaintzea. 

• Zentroetako animazioa dinamizatzea, kudeatzea eta kontrolatzea, 

Zuzendaritzak finkatutako gidalerroak aintzat hartuta. 
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• Jendeari arreta ematea, zentroetako arduradun goren gisa. 

• Zentroetako jarduerak bultzatzea, planifikatzea, esleitutako 

aurrekontuaren arabera programatzea, kontrolatzea eta koordinatzea. 

• Langileekin, liburutegiarekin, jarduerekin, adiministrazioarekin eta 

prestakuntzarekin koordinatzea. 

• Esleitutako zentroko funtzionamendua zuzentzea, koordinatzea eta 

ikuskatzea. Zentroetako aretoen kudeaketa kontrolatzea eta koordinatzea 

(datak, lokalak eta jarduerak). 

• Gizarte-eragileen, kultur elkarteen, herritarren eta zentroen arteko 

informaziorako eta komunikaziorako bitartekaria izatea. 

• Elkarteekin eta erakunde publiko eta pribatuekin euskaraz eta gaztelaniaz 

aritzea. 

 

Laugarrena.- Baldintzak:  

Lan-eskaintza honetan izena eman eta, hala badagokio, lehiaketan parte hartu 

nahi duten izangaiek, honako baldintza hauek bete beharko dituzte nahitaez: 

a) Europar Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea; bestela, langileen 

zirkulazio askea aplikatzen den estaturen bateko herritartasuna izatea 

(Europar Batasunak egin, eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko 

itunen aplikazioari jarraiki). 

b) 18 urte beteta izatea. 

c) Lanpostuaren berezko eginkizunak behar bezala betetzea eragotziko lukeen 

gaixotasun nahiz gabezia psikiko edo fisikorik ez izatea. 

d) Estatu, Autonomia Erkidego zein Toki-Administrazioaren eginkizunetatik zigor-

espediente bidez baztertuta ez egotea, edo zeregin publikoak betetzeko 

gaitasuna galduta ez izatea. 

e) Batxilergoko tituluaren jabe izatea (fotokopia konpultsatu bidez egiaztatu 

behar da). 

f) HE3 edo horren baliokidearen jabe izatea. 2010eko azaroaren 15eko EHAAn 

argitaratutako 297/2010 Dekretuak aurreikusitakoaren arabera egiaztatuko da. 

g) Lan-eskatzaile gisa edo lan-baldintzak hobetzeko eskatzaile gisa izena 

emanda egotea (izena emanda egotearen egiaztagiria). 
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h) Izangaiek, onartuak izateko, epea amaitu aurretik bete beharko dituzte oinarri 

hauetan adierazitako baldintza orokorrak.  

 

Bosgarrena.- Eskabideak:  

Kultur Basauriren lehendakariari zuzenduko zaizkio lehiaketan onartua izateko 

eskabideak, eta honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Izangaiek adierazi beharko dute Oinarrietan eskatutako baldintza guztiak eta 

horietako bakoitza betetzen dituztela. 

b) Behar bezala egiaztatu beharko dituzte lehiaketan baloratu beharreko 

merezimenduei buruzko datuak (fotokopia konpultsatu bidez egiaztatuko da). 

Ez dira baloratuko eskabideak aurkezteko epe barruan egiaztatzen ez diren 

merezimenduak. 

 

Eskabideak behar bezala bete, eta Kultur Basauriren bulegoetan (Kale Nagusia 

2, 48970 Basauri) aurkeztu beharko dira, iragarki hau prentsan eta Basauriko 

udalaren webgunean (www.basauri.eus) argitaratzen den datatik 15 egun 

naturaleko epearen barruan. 

Era berean, eskabideak herri-administrazioen erregistroetan ere aurkeztu ahal 

izango dira, hain zuzen ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16. artikuluan adierazitakoetan. 

 

Seigarrena.- Izangaiak onartzea:  

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, onartutako eta baztertutako izangaien 

behin-behineko zerrenda onetsi eta argitaratuko du Kultur Basauriren 

lehendakariak, bai Kultur Basauriren iragarki-taulan, baita basauriko udalaren 

webgunean ere (www.basauri.eus). 

Aipatu zerrendan kanpo utzitakoen artean dauden izangaiek 10 egun 

balioduneko epea izango dute, zerrenda iragarki-taulan argitaratu osteko 

biharamunetik aurrera, bazter uztea eragin duten akats edo omisioak 

zuzentzeko. 
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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 epearen 

barruan. 

 

Zazpigarrena.- Epaimahai Kalifikatzailea: 

Kultur Basaurin zentro-arduradun eta animatzaile soziokultural gisa jardungu 

duen eta aldi baterako errelebo-kontratua izango duen pertsona hautatzeko 

batzordea izendatzea.  

Epaimahai Kalifikatzailea, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 

Legearen 31. artikuluko 2. atalean ezarritakoaren arabera eratuko da. 

Epaimahaikideen erdiek, gutxienez, sarrerako eskatzen den ezagutza-arlo 

bereko titulazioa izan beharko dute; eta epaimahaikide guztiek maila akademiko 

bera edo goragokoa izan beharko dute. 

Epaimahaia honelaxe eratuko da:  

• Epaimahaiburua: Kultur Basauriren zuzendari-kudeatzailea, edota hark 

eskuordetutako pertsona. 

• Epaimahaikidea: Kultur Basauriko langileen ordezkari bat  (titularra eta 

ordezkoa). 

• Epaimahaikidea: Kultur Basauriko animatzaile soziokultural bat. 

• Idazkaria: Kultur Basauriko edo Basauriko Udaleko langilea. Zuzendari-

kudeatzaileak izendatuko du, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino 

lehen (titularra eta ordezkoa). 

Epaimahaiaren osaera jendaurrean jarriko da Kultur Basauriren iragarki-taulan 

eta www.basauri.eus 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 eskumena 

izango du lehiaketa-prozesuan zehar sor daitezkeen zalantzei buruz ebazteko. 
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Epaimahaia ezingo da eratu berau osatzen duten kideen erdiak baino gehiago 

presente ez badaude. Edozelan ere, lehendakariak eta idazkariak bertan egon 

beharko dute. Erabakiak boto-kopuruaren gehiengoz hartuko dira. Berdinketarik 

balego, epaimahaiburuaren botoak erabakiko du. 

Epaimahaiko kideen abstentzioari eta errekusazioari dagokionez, aintzat hartuko 

da Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko Legearen 28. eta 29. artikuluetan xedatutakoa. 

 

Zortzigarrena.- MEREZIMENDUEN LEHIAKETA  

Epaimahaiak honako merezimendu hauek baloratuko ditu, baldin eta oinarri 

hauetan ezarritako epe barruan aurkeztuak izan badira, eta behar bezala 

egiaztatuta badaude:  Prestakuntza: gehienez ere, 8 puntu. Lan-eskarmentua: 

gehienez ere, 9 puntu. 

 

A) JASOTAKO PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA: gehienez, 3,50 puntu. 

Bete beharreko lanpostuari lotutako titulazioak. 

A.1. Animazio soziokulturaleko goi-mailako teknikari titulua: 2 puntu. 

A.2. Diplomatu edo graduatu titulua: 0,5 puntu. 

A.3. Lizentziadun titulua: puntu 1. 

 

A.2 eta A.3 kasuetan, izangaiak titulazio biak baditu, kategoria gorenekoa 

bakarrik hartuko da kontuan. 

 

B) JASOTAKO PRESTAKUNTZA EZ-AKADEMIKOA: gehienez, 2 puntu. 

Bete beharreko lanpostuaren eginkizunei lotutako prestakuntza ikastaroak, 

ikastaroak, mintegi espezifikoak edo jardunaldiak. Horiek guztiak, administrazio 

publiko batek, erakunde ofizial batek edo homologatutako ikasketa-zentro batek 

emanak izan behar dute. 

B.1. 20 ordura artekoak: gehienez ere, 0,05 puntu bakoitzeko.  

B.2. 21-39 ordu bitartekoak: 0,10 puntu bakoitzeko. 

B.3. 40-60 ordu bitartekoak: 0,20 puntu bakoitzeko. 
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B.4. 61-99 ordu bitartekoak: 0,30 puntu bakoitzeko. 

B.5. 100 ordu edo gehiagokoak: 0,50 puntu bakoitzeko. 

 

C) EMANDAKO PRESTAKUNTZA EZ-AKADEMIKOA ETA ARGITALPENAK: 

gehienez, 2,50 puntu. 

Atal honetan aintzat hartuko dira erakunde publikoek antolatutako ikastaroak, 

hitzaldiak, mintegiak, kongresuetan izandako parte-hartzeak, txostenak, eta 

abar; argitalpenak ere baloratuko dira.  

C.1. 0,50 puntu, prestakuntza-ordu bakoitzeko. 

C.2. Ikastaroetan, mintegietan edo jardunaldietan emandako hitzaldiak edo 

txostenak: 0,15 puntu. 

C.3. Komunikazio bakoitzeko: 0,10 puntu. 

C.4. Aldizkari espezializatuetan argitaratutako artikulu bakoitzeko: 0,40 puntu. 

C.5. Liburu-kapitulu bakoitzeko: 0,40 puntu/egile-kopurua. Gehienez ere, puntu 

1. 

C.6. Liburu bakoitzeko: puntu 1. 

 

A, B eta C ataletako merezimenduak egiaztatzeko, dagokion erakundeak (hau 

da, Administrazio Publikoaren erakundeek, horien prestakuntza-planetan parte 

hartzen dutenek edota ikasketa-zentro homologatuek) emandako egiaztagiri edo 

diplomaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko da. 

Titulu akademiko bat eskuratzeko ikasgai edo seminarioak ez dira prestakuntza-

ikastarotzat baloratuko. 

Ikastaroen egiaztagirian ordu-kopurua agertu beharko da. Horrela egin ezean, ez 

dira baloratuko. 

 

D) LAN-ESKARMENTUA: gehienez ere, 9 puntu. 

Animazio soziokulturalari edota administrazio publikoetan kultur-jarduerak 

(gehienbat) antolatzeari lotutako lan-eskarmentu frogagarria.  
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D.1. Administrazioan animatzaile soziokultural gisa jardun izandako denbora: 

gehienez ere, 7 puntu —0,20 puntu, lan-jardunaldi osoan lan egindako hilabete 

bakoitzeko; hortik beherako tarteak ez dira aintzat hartuko—. 

D2. Enpresa pribatuan egindako lana, hain zuzen ere, bete beharreko 

lanpostuaren zereginekin bat datorrena (animatzaile soziokulturala). Gehienez 

ere, 2 puntu —0,02 puntu, lan egindako hilabete bakoitzeko; hortik beherako 

tarteak ez dira aintzat hartuko—. 

Administrazio Publikoan lan egindako denborari dagokionez, dagokion 

administrazio publikoak emandako zerbitzuen ziurtagiri bidez eta Gizarte 

Segurantzaren Diruzaintza Orokorraren lan-bizitzaren ziurtagiri bidez egiaztatuko 

da.  

Enpresa pribatuan emandako zerbitzuen kasuan, berriz,  lan-kontratu bidez, 

Gizarte Segurantzak emandako lan-bizitzaren ziurtagiri bidez, eta dagokion 

enpresak emandako ziurtagiri bidez egiaztatuko da. Azken horretan agertu 

beharko dira lanpostuaren izendapena, lan-jardunaldia eta aurrera eramandako 

zereginak (horiek ez badaude lan-kontratuan adierazita).  

Goian aipatutako merezimenduak konputatzeko, aintzat hartuko dira lan-

kontratupean (behin-behineko kontratuarekin edota langile finko gisa), zein 

administrazio-kontratupean (bitarteko funtzionario gisa zein lanpostuaren jabe 

gisa) aritutako denboraldiak, bai administrazio publikoan, baita enpresa 

pribatuan ere.  

Hilabete osoak baino ez dira aintzat hartuko: kanpo geratuko dira hilabete baino 

gutxiagoko kontratuak. Beraz, ez dira konputatuko hilabetetik beherako 

iraupenarekin (30 egun natural) emandako zerbitzuak.  

Lan-jardunaldi osoan eman ez diren zerbitzuei dagokienez, asteko 40 orduren 

gaineko hainbanatzea egingo da. Egiaztagiriek lanaldi osoa ala murriztua islatu 

beharko dute, nahitaez. 

Epaimahaiak aipatutako merezimenduak baloratuko ditu, baldin eta Oinarri 

hauetan ezarritako epe barruan aurkeztuak izan badira, eta behar bezala 

egiaztatuta badaude. 
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Bederatzigarrena.- MEREZIMENDUAK BALORATZEA: 

Prozesuko sailkapen-hurrenkera finkatzeko, aintzat hartuko dira aurkeztutako 

merezimenduengatiko puntu guztiak (fase baztertzailea), gehi lan-eskarmentua 

eta prestakuntza (A + B + C + atalak). Gehienez ere, 17 puntu lortu ahal izango 

dira. 

Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta gero, izangaiek epe barruan aurkeztu, 

eta behar bezala egiaztatutako merezimenduak baloratuko ditu Epaimahaiak. 

Merezimenduen kalifikazioa amaituta, hautatze-prozesua gainditu dutenen 

zerrenda eta lortutako puntuazioa argitaratuko du Epaimahaiak, iragarki taulan. 

Zerrendan onartutako guztiek 3 egun izango dituzte beren merezimenduen 

baremazioari buruz egoki deritzen erreklamazioak aurkezteko. Epe hori igarota, 

organo hautatzaileak merezimenduen behin betiko balorazioaren zerrenda 

argitaratuko du, adostutako tokietan. 

 

Hamargarrena.- AZKEN SAILKAPENA 

Puntu gehien dituen izangaia kontratatuko da, errelebo-kontratu bidez eta aldi 

baterako, erretiro partziala hartuko duen zentroko arduraduna den animatzaile 

soziokulturalaren ordez aritzeko.   

Epaimahai Kalifikatzaileak, hautatze-prozeduran puntu gehien lortu dituen 

izangaiaren aldeko izendapen- edo kontratazio-proposamena helaraziko dio 

organo eskudunari, eta izendapen horrek izaera loteslea izango du. Horrekin 

batera, lan-poltsa eratuko duen behin betiko zerrenda argitaratuko du.  

 

Hamaikagarrena.- KONTRATAZIOA / Zerbitzuak ematea: 

Hautatutako izangaia lanerako deitzen dutenean, Kultur Basaurik eskatu ahalko 

dio alegatutako baldintza edo inguruabar pertsonalak egiaztatzeko. 

Zerbitzuak honako irizpide hauei jarraituta hitzartuko dira: 

 

a) Lan-poltsara joko da kontratatutako pertsona ordezkatzeko, hala xedatzen 

baitu Oinarri hauetako hamargarren atalak. 
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b) Lan-eskaintzak iraungo du beharrizanak irauten duen bitartean, eta eraginik 

gabe geratuko da, automatikoki, beharrizana desagertu bezain laster. 

 

 

 

 

Basaurin, 2017ko               ren   (e)(a)n. 


