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BASAURIKO UDALEKO «ETXE MAITIA» ADINEKOEN EGOITZAN 
ERIZAINENTZAKO LAN-POLTSA ERATZEKO LEHIAKETARAKO OI NARRI 
ARAUTZAILEAK, ALDI BATERAKO BEHARRIZANEI AURRE EGIT EKO. 
 

 
Lehena.- Deialdiaren xedea. 
 
 Deialdi honen xedea da erizainen lan-poltsa bat eratzea, «Etxe Maitia» 
adinekoen udal egoitzan aldi baterako beharrizanei aurre egiteko. «Etxe Maitia» 
erakunde autonomoa da, eta Basauriko Udalaren menpe dago. 
 
Lan-poltsa horren bidez kontratatuko dira erizainak, kategoria horretako lanpostuak 
jabetzan hartzeko prozesua egiten den bitartean. Erizainek, berriz, titularrak 
ordezkatuko dituzte, horiek baimenak edota oporrak dituztenean, aldi baterako 
ezintasunagatik bajan daudenean, lanaldi murriztua dutenean, erretiro partziala 
hartzen dutenean, edota antzeko egoerengatik lanean ez daudenean. Lan-poltsako 
erizainengana joko da, era berean, lan-pilaketei aurre egiteko. 
 
Deitutako hautatze-prozesuaren ostean sortzen den lan-poltsa, kategoria horretarako 
jada eratuta dagoen lan-poltsaren osagarria izango da. 
 
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, izena eman beharko da Basauriko 
Udaleko Erregistro Orokorrean, Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko Bulegoan 
(HIAB), horretarako epea ireki eta gero. Hautaketa, bestalde, lehiaketa-sistemaren 
bidez egingo da. Izangaiek aurkeztu eta egiaztatutako merezimenduak baino ez dira 
baloratuko.  
 

 
 

Bigarrena.- Izangaiek bete behar dituzten baldintza k. 
 
 Deialdian onartuak izateko eta, bere kasuan, lehiaketan parte hartu ahal 
izateko, hurrengo baldintza hauek bete beharko dituzte izangaiek: 
 

a) Espainiar nazionalitatea izatea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren 57. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe. 

b) 16 urte beteta izatea, eta, hala balitz, derrigorrezko erretirorako gehienezko 
adina ez gainditzea. 

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

d) Eginkizun publikoak betetzeko gaitasungabetua ez egotea, eta edozein 
herri-administraziotako zerbitzutik diziplina-espediente bidez bereizita ez 
egotea. 
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e) Erizaintzako graduaren, unibertsitateko erizaintza-diplomaturaren edota 
osasun-laguntzaile tekniko diplomaturaren jabe izatea. 

f) Izangaiek, onartuak izateko, oinarri hauetan adierazitako baldintza orokorrak 
eta baloratu beharreko merezimenduak bete beharko dituzte, eskabideak 
aurkezteko epea amaitu aurretik. Zehazkiago, administrazio publikoan sei 
(6) hilabeteko gutxieneko lan-eskarmentua izan beharko dute, adinekoen 
egoitzetan, eta antzeko zereginak dituzten lanpostuetan. 

 
 
 

Hirugarrena.- Izangaiak onartzea. 
 
 Hautaketa-prozesuan parte hartu nahi dutenek, Herritarrei Informazioa eta 
Arreta emateko Bulegora (HIAB) jo beharko dute (Basauriko udaletxean: Kareaga 
goikoa 52, 48970 Basauri). Bertan, eskabide normalizatu bidez eskatuko dute 
«Etxe Maitia» udal egoitzan erizainen kategoriako lan-poltsa osagarri bat eratzeko 
hautaketa-prozesuan onartuak izateko. 20 egun naturaleko epea izango dute 
aipatutako eskabidea aurkezteko, oinarri hauei buruzko iragarkia erakunde 
autonomoaren iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean 
(www.basauri.net) argitaratzen den dataren biharamunetik aurrera. 
 
Izangaiek, eskabidean, adierazi beharko dute deialdiaren bigarren oinarrian 
jasotako ezaugarri guzti-guztiak betetzen dituztela (eskabideak aurkezteko 
epearen amaiera-data irizpide hartuta, betiere). 
 
Era berean, eskabidean jaso beharko dituzte hautaketa-prozesuan zehar baloratu 
beharreko merezimenduei buruzko datuak:Horretarako, dagozkion agirien 
fotokopiak aurkeztu beharko dituzte. Ez dira baloratuko eskabidearekin batera 
aurkeztu edo egiaztatu ez diren merezimenduak, edota baloratuak izateko 
baldintzak betetzen ez dituztenak (egiaztagiria eman duen zentroak behar bezala 
identifikatuta egon behar du; egiaztagiriak, prestakuntzaren edukia eta ordu-
kopurua jaso beharko du; eta zentroa ofiziala dela edota organo eskudunak 
akreditatua dagoela jasotzen duen egiaztagiria). 
 
Jatorrizko dokumentuak eskatuko dira lanean hasteko deia egiten denean, hau da, 
dagokion izendapena edota dagokion lan-kontratua formalizatzeko. Une horretan 
ez balira jatorrizko dokumentuak aurkeztuko, konpultsa egiteko, izangaiak ez du 
eskubiderik izango izendatua izateko. 
 
Horrez gain, honako agiri hauen fotokopia bakuna ere (konpultsatu gabekoa) 
aurkeztu beharko dute: 

• Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluak, eta eskabidean adierazitako 
merezimenduak, baloratuak izateko. 

• NAren fotokopia. 
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Eskabideak behar bezala bete, eta Herritarrei Informazioa eta Arreta emateko 
Bulegoan (HIAB) aurkeztu beharko dira (Kareaga goikoa 52, 48970 Basauri). 
Horretarako, 20 eguneko epea egongo da, oinarri hauek erakunde autonomoko 
iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean (www.basauri.net) argitaratzen 
den egunaren biharamunetik aurrera. 
 
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. Eskabideak, bestalde, erakunde 
autonomoaren lehendakariari zuzenduta egongo dira, aurkezteko epearen barruko 
data izan beharko dute, eta sinatuta egon beharko dute. 

 
 
Laugarrena.- Deialdia. 

 
Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Basauriko «Etxe Maitia» adinekoen udal 
egoitzako lehendakariak onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko 
zerrenda onetsi, eta zerrenda hori argitaratu egingo du, erakunde autonomoaren 
iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean (www.basauri.net). 
 
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. 
 
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. 
 
 

Bosgarrena.- Epaimahai Kalifikatzailea. 
 

 Epaimahai Kalifikatzailea, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 60. artikuluan 
ezarrita dagoenaren arabera eratuko da, eta honako hauek osatuko dute: 
epaimahaiburua; idazkaria; eta hiru epaimahaikide. Espezialitate printzipioa 
betetzea zainduko da: kideen erdiek, gutxienez, lan-poltsan sartzeko eskatutako 
titulazioaren jabe izan beharko dute, eta kide guztiek izan beharko dute ikasketa-
maila berdina, ala goragokoa. Hala finkatzen du Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 
Legeak, uztailaren 6koak, bere 31.2 artikuluan. 

 
 
Lehendakariaren ebazpen bidez zehaztuko da Epaimahai Kalifikatzailearen 
izendapena ere, eta, horrekin batera, epaimahaia zein tokitan, datatan eta ordutan 
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eratuko den. Horri buruzko informazioa argitaratuko da erakunde autonomoaren 
iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren 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. 
 
Epaimahaia ezingo da eratu berau osatzen duten kideen erdia baino gehiago 
presente ez badaude. Edozelan ere, lehendakaria eta idazkaria bertan egon 
beharko dute. Erabakiak boto-kopuruaren gehiengoz hartuko dira. Berdinketarik 
balego, lehendakariaren botoak erabakiko du.  
 
Epaimahai Kalifikatzaileanparte hartzearen ondorioz, legalki aurreikusitako kalte-
ordainak jasoko dituzte, bai epaimahaikideek, bai haien aholkulari gisa 
dihardutenek. Hala aurreikusten du zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasotzeari 
buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuak. 
 
Epaimahaiko kideen abstentzio eta errefusatzeari dagokionez, aintzat hartuko da 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko Legearen 28. eta 29. artikuluetan xedatutakoa. 
 
 

Seigarrena.- Hautatze-prozesua. 
 

Izangaiak lehiaketa-sistemaren bidez hautatuko dira.  
Epaimahaiak honako merezimendu hauek baloratuko ditu, baldin eta oinarri hauetan 
ezarritako epe barruan aurkeztuak izan badira, eta behar bezala egiaztatuta badaude: 
 
1.- Lan-eskarmentua. Gehienez ere, 20 puntu. 
 
• Administrazio publikoan antzeko zereginak dituzten lanpostuetan aritu izanagatik: 

0,20 puntu hilabeteko, eta, gehienez ere, 10 puntu. 
 
• Adinekoen egoitzetan publikoan antzeko zereginak dituzten lanpostuetan aritu 

izanagatik: 0,20 puntu hilabeteko, eta, gehienez ere, 10 puntu. 
 

Administrazioan aritu izana egiaztatzeko, dagokion erakundeak lan egin 
izandako denborari buruz emandako agiria. Bertan kategoria, espezialitatea 
(hala balegokio), izendapen-mota eta lan egin izandako aldiak jasoko dira. 

Eremu pribatuan edo itunduan lan egin izandako denbora egiaztatzeko, 
berriz, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak emandako lan-bizitza eta 
kontratuen kopiak aurkeztu beharko dira. 
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2.- Ikasketa-merezimenduak. Gehienez ere, 20 puntu. 
 
• Erizaintza geriatrikoko espezialistaren tituluduna izatea, apirilaren 22ko 450/2005 

Errege Dekretuaren arabera: 10 puntu. 
 
• Geriatriaren edota zainketa aringarrien arloetako ikastaroak, lanpostuari 

lotutakoak, Epaimahai Kalifikatzailearen arabera. Ikastaro horiek zentro ofizialek 
edota organo eskudunak egiaztatutako zentroek emanak izan behar dute, eta 
azken 10 urteotan egindakoak izan behar dute. 20 ordu edo gehiagokoak izan 
behar dute. 0,05 puntu ikastaro bakoitzeko, 10 puntuko mugarekin. 

 

 

Ikastaroari buruzko egiaztagiria, berau eman zuen zentroak egin beharko 
du, eta eskabidearekin batera entregatu beharko da, baloratua izateko. 
Izenburuan bertan, edota egiaztagirian, berariaz jaso beharko da zentroa 
ofiziala dela, edota organo eskudunak egiaztatutako zentroa dela. 
 

3.- Euskararen jakintza-maila.  Gehienez ere, 4,5 puntu. 
 

Ez da derrigorrezkoa izango. Balorazioa egingo da euskararen ezagutza 
egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu, eta 
Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko dekretua 
aldatu zuen otsailaren 24ko 48/2009 Dekretuaren arabera. Eskala honen 
arabera egingo da: 
 
1) Administrazioaren 1. Hizkuntza Eskakizuna: 2 puntu. 
2) Administrazioaren 2. Hizkuntza Eskakizuna: 3 puntu.  
3) Administrazioaren 3. Hizkuntza Eskakizuna: 4,5 puntu.  
 

 

 
Zazpigarrena.- Merezimenduen sailkapena eta baloraz ioa. 
 

Merezimenduen sailkapena amaitutakoan, Epaimahaiak hautatze-
prozesua gainditu duten izangaien behin-behineko zerrenda argitaratuko du, 
non bakoitzaren merezimenduen kalifikazioa ere adieraziko duen. Izangai 
horiek osatuko dute lan-poltsa, eta berau erakunde autonomoaren iragarki-
taulan eta Basauriko Udalaren webgunean jarriko da ikusgai. 
 
Aurkeztutako merezimenduen puntu guztien kopuruak zehaztuko du prozesuan 
lortutako hurrenkera. 
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Berdinketarik balego, lehentasuna izango du lan-eskarmentuan puntu gehien 
lortu dituen izangaiak. Berdinketak jarraituko balu, lehentasuna izango du 
ikasketei dagozkien merezimenduetan puntu gehien lortu dituen izangaiak. 
Oraindik ere berdinketak jarraituko balu, lehentasuna izango du euskararen 
ezagutzan puntu gehien lortu dituen izangaiak. Hala eta guztiz ere berdinketak 
jarraituko balu, lehentasuna izango du izangai zaharrenak. 
 
Izangaiek 10 egun naturaleko epea izango dute kalifikazioei dagozkien 
erreklamazioak aurkezteko. Epe hori zenbatzen hasiko da behin-behineko 
zerrenda argitaratzen denean. 
 
Epaimahaiak, aurkeztutako erreklamazioei erantzun eta gero, lan-poltsa 
osatzen dutenen behin betiko zerrenda helaraziko dio erakunde autonomoko 
lehendakariari (lortutako puntuen araberako hurrenkerari jarraituta osatutakoa), 
onetsi dezan, eta erakunde autonomoko iragarki-taulan, zein Basauriko 
Udaleko webgunean argitaratu dezan. 
 
 
 
Zortzigarrena.- Zerbitzuak eskaintzea. 
 
Lana eskaintzeko, onartuak izan diren eta lan-poltsa eratzen duten izangaien 
hurrenkerari jarraituko zaio, zorrozki, baldin eta zentroko erizainen lan-poltsan 
ez badago inor lan egiteko moduan, eta, betiere, erakundeko aldi baterako lan-
poltsak kudeatzeko irizpideak aintzat hartuta.  
 
Hautatutako izangaiak, lan egiteko deituak izaten direnean, erakunde 
autonomoak eskatu ahal izango die egiaztatzeko aurkeztutako baldintzak 
betetzen dituztela. 


