
 
BASAURIKO UDAL KULTUR ETXERAKO ZERAMIKAKO IRAKASLE ARTISTEN 
LAN-POLTSA ERATZEKO LEHIAKETAREN OINARRI ARAUTZAILEAK 
 
 
Lehenengoa.- Deialdiaren xedea: 
 
 Deialdi honen xedea da Basauriko Udal Kultur Etxerako irakasle artisten lan-
poltsa eratzea, bertan zeramika eskolak emateko irakasle titularra erretiro partzial 
egoeran dagoenean. 
 
 Hautaketa, lehiaketa bidez egingo da. 
 

Hautaketa-prozesua gainditzen duten izangaiekin eratutako zerrenda bost 
urtean zehar erabili ahal izango da. 

 
 

Bigarrena.- Izangaiek bete beharreko baldintzak: 
 
 Deialdian onartuak izan eta, hala badagokio, lehiaketan parte hartu ahal 
izateko, hurrengo baldintza hauek bete beharko dituzte izangaiek: 
 

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. 16 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 gaitasungabetuta ez egotea. 
e. Batxiler, LH 2 edo horien baliokidea den titulua 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. 
• EGA - Euskararen Gaitasun Agiria (edo horren ziurtagiri nahiz 
diploma baliokideren bat). 
• Hizkuntza Eskola Ofizialaren gaitasun maila gainditu izanaren 
egiaztagiria. 
• Irakaskuntzako 2. HE egiaztatu izanaren agiria. 

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

 
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 baloratuko eskabideak aurkezteko epearen barruan 
egiaztatzen ez diren merituak. 

 
Eskabideak behar bezala beteta aurkeztu beharko dira Basauriko Udal Kultur 

Etxeko bulegoetan, 15 eguneko epearen barruan, iragarki hau prentsan zein 
Basauriko Udalaren webgunean (www.basauri.eus) argitaratzen den egunaren 
biharamunetik zenbatzen hasita. 

 
Era berean, eskabideak azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 30/1992 Legearen 38.4 
artikuluan adierazitako herri-administrazioen erregistroetan aurkeztu ahal izango 
dira. 

 
 

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 Basauriko 
Udalaren webgunean ere (www.basauri.eus).  
 
 Aipatu zerrendan, kanpo utzitako izangaiek 10 egun balioduneko epea izango 
dute bazter uztea eragin duten akats edo omisioak zuzentzeko; epea zenbatzen 
hasiko da zerrenda iragarki-taulan edo Basauriko udalaren webgunean 
(www.basauri.eus) argitaratu osteko biharamunean. 
 
 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.- Epaimahaia: 
 

 Epaimahai Kalifikatzailea eratuko da indarreko legeekin bat etorrita, eta 
kideak hauexek izango dira: epaimahaiburua, idazkaria eta erakunde 
autonomoko lehendakariak zehazten dituen epaimahaikideak.  
 
Horrez gain, langileen ordezkari batek ere parte hartu ahalko du (sindikatuen 
ordezkaritzak izendatuta): hitz egiteko eskubidea izango du, baina botoa 
emateko eskubiderik ez.   
 
Epaimahai Kalifikatzailearen osaera argitaratuko da Basauriko Udal Kultur 
Etxearen iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean 
(www.basauri.eus). 

 
 



 Epaimahaia honako hauek osatuko dute: 
 
Epaimahaiburua:  Basauriko Udal Kultur Etxeko zuzendari-kudeatzailea. 
 
Epaimahaikideak: Basauriko Udal Kultur Etxeko irakasle artista bat 

(argazkigintzako irakasle artista). 
Langileen ordezkari bat, sindikatuen ordezkaritzak izendatua. 

 
Idazkaria: Basauriko Udal Kultur Etxeko jardueren zuzendaria; hitz egiteko 

eskubidea izango du, baina botoa emateko eskubiderik ez. 
 
 Epaimahaiaren osaera jendaurrean jarriko da Basauriko Udal Kultur Etxeko 
iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean (www.basauri.eus), onartuen 
behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenarekin batera. 

 
Epaimahaia ezingo da eratu berau osatzen duten kideen erdia 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. 

  
Epaimahaiak aholkulari espezializatuen laguntza eskatu ahal izango du, 

hautaketa-prozesuaren proba batzuetarako zein guztietarako, deialdiaren 
oinarrietan aurreikusitakoarekin bat eginda. Aditu horiek euren espezialitate 
teknikoen mugen barruan jardungo dute.  

 
Epaimahaiko kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango 
dute, idazkariak eta langileen ordezkariak izan ezik (haiek ez dute botoa 
emateko eskubiderik izango). 

 
 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 aurkeztuak izan badira, eta behar bezala egiaztatuta 
badaude: 
 
1.- Lan-eskarmentua. Gehienez ere, 20 puntu. 
  
a). 0,25 puntu erakunde publikoetan zeramika irakasten ibili izandako hilabete 
bakoitzeko: gehienez ere, 10 puntu. 
 
b). 0,15 puntu, a) atalean jasotzen ez diren beste zentro batzuetan zeramika irakasten 
ibili izandako hilabete bakoitzeko: gehienez ere, 6 puntu. 
 



c). 0,40 puntu arte-proiektuak egiteko jasotako beka edota diru-laguntza bakoitzeko: 
gehienez ere, 4 puntu. 
 
 
2.- Merezimendu akademikoak. Gehienez ere, 12 puntu. 
 
a). Artean graduatua edota Arte Ederren lizentziaduna izatea: 4 puntu.  
 
(Ikasketa-espedientea aurkeztu behar da, eta adierazi zeramika espezialitateko 
ikasgaien kopurua). (240 kreditu) 

 
b). Arte plastikoen arte-ikasketen goi-mailako graduatua, zeramika espezialitatea: 4 
puntu. (240 kreditu) 
 
 
c).- Beiragintza eta zeramikako goi-mailako gradua, edo arte plastikoen goi-mailako 
gradua: 2 puntu. (110 kreditu) 
 
d).  (60 kreditu) 
 
e). EHUk emandako zeramika MINORa izatea (30 kreditu): 0,5 puntu. 
 
f). Irakaskuntzarako Gaitasun Agiria edukitzea: 0,5 puntu. 

 
 
 
Zazpigarrena.- Merezimenduen sailkapena eta balorazioa: 
 

Merezimenduen sailkapena amaitutakoan, Epaimahai Kalifilatzaileak hautatze-
prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratuko du Udal Kultur Etxearen 
iragarki-taulan eta Basauriko Udalaren webgunean (www.basauri.eus), 
merezimenduen kalifikazioarekin batera. Izangai horiekin lan-poltsa osatuko da. 
 
 Prozesuaren sailkapen-hurrenkera, aurkeztutako merezimenduen balorazioaren 
ondorioz lortutako puntuen kopuru osoaren arabera zehaztuko da. Berdinketarik 
suertatuko balitz, erakunde publikoetan irakasle aritu izandako lan-ordu gehien 
egiaztatu dituen izangaiaren alde joko da; hori eginda ere berdinketak jarraituko balu, 
publikoak ez diren beste zentroetan emandako eskola-orduak eta gainerako lan-
eskarmentua hartuko da kontuan. 
 
 
 
Zortzigarrena.- Zerbitzuak eskaintzea: 
 
 Hautatutako izangaiak lan egiteko deituak izaten direnean, Basauriko Udal 
Kultur Etxeak eskatu ahal izango die alegatutako baldintza edo inguruabar pertsonalak 
egiaztatzeko. 
 



 Lan-eskaintza hautatutako izangaien puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo 
da, zorrotz-zorrotz. Zerrenda agortu eta gero berriro ere hasiko da, honako irizpide 
hauen arabera: 
 

• 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 irakasleek ezin egin ditzaketen lanetarako direnean. 

 
a. Eskaintzaren iraupena, hori eragin zuen arrazoia bere horretan dirauen bitarteko 

epealdirako izango da; eta ondoriorik gabe geratuko da, automatikoki, arrazoi hori 
desagertzen denean. Beste alde batetik, ordezkapen-kontratuek ezingo dute 365 
eguneko iraupena gainditu; horretarako, zerbitzuari eskainitako epealdi guztiak 
gehitu beharko dira, eta ez da zerrendaren azken postura pasako gehienezko egun 
kopurua bete arte. 

 
a. Izangai batek ez badio unean bertan erantzuten egindako lan-eskaintzari, ez du 

zerrendan duen tokia galduko, baldin eta ezezkoa behar bezala arrazoitzen badu. 
 


