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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ELCIEGOKO UDALA

Lanpostu huts estrukturala betetzeko hautaketa-oinarriak eta deialdia, merezimendu-lehiake-
taren sistemaren bidez, iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko salbuespenezko 
deialdiaren esparruan

Aldi baterako iraupen luzeko enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren menpe dagoen 
enplegu publikoaren eskaintza onartu ondoren, Alkatetzaren abenduaren 7ko 182/2022 Dekre- 
tuaren bidez, I. eranskinean zehazten den lanpostua betetzeko deialdiaren oinarri arautzaile hauek 
onartu dira.

Oinarri eta deialdi hauek behin betikoak dira administrazio-bidean, eta, horien aurka, admi-
nistrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Vitoria-Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; edo, aldez 
aurretik eta aukeran, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango da alkatetzan, baina ezin 
izango dira bi errekurtsoak batera jarri.

Elciego, 2022ko abenduaren 9a

Alkatea
JUAN CARLOS URIBE RUEDA
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ELCIEGOKO UDALA 
 

Aldi baterako enplegua egonkortzeko hautaketa prozesua arautzen duten oinarriak, 
abenduaren 28ko 20/2021 legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritakoak 
 

1- Oinarrien xedea   

Oinarri hauen xedea da hautaketa-prozesua arautuko duten arauak ezartzea, abenduaren 
28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako aldi baterako enplegua 
egonkortzeko. Lege hori Elciegoko Udalean enplegu publikoaren behin-behinekotasuna 
murrizteko premiazko neurriei buruzkoa da.  

20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako 
enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiari honako araudi hau aplikatuko zaio: 

- Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina, urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. 
- 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzkoa. 
- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. 
- 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna 
murrizteko premiazko neurriei buruzkoa 
- 7/2021 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko 
kidego eta eskalena, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioei aplikagarri 
zaizkien guztian. 
- Osagarri gisa, martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onartutako Estatuko 
Administrazio Orokorraren zerbitzupeko langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio 
Orokorreko funtzionario zibilen lanpostuak hornitzeko eta lanbide-sustapena egiteko 
Araudi Orokorra. 
- 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilera 
Normalizatzekoa. 
- 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena. 
- 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzeko dena. 
- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena. 
- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. 
- 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 
Eraginkorrerakoa. 
- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa eta 
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzena. 
- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta 
eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. 
- 2/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta Dokumentuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzkoa. 
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa. 
- Toki-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina, 
apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua. 
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 
- Oinarri arautzaile hauek. 
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20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako 
enplegua egonkortzeko salbuespenezko deialdiaren prozesua lehiaketa-sistemaren arabera 
artikulatuko da. 
 

2- Parte hartzeko baldintza orokorrak 

Onartua izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozeduran parte hartzeko, baldintza hauek 
bete beharko dira: 

a) Europar Batasuneko estatu kideren bateko edo Europar Batasunak izenpetu eta 
Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera langileen joan-etorri askea 
aplikatzekoa den beste estaturen bateko nazionalitatea edo nazionalitate espainiarra izatea, 
Europako Erkidegoa eratzeko Itunean definituta dagoen moduan. 

b) Europar Batasuneko estatu kideetako herritarren ezkontideek ere parte hartu ahal izango 
dute, betiere Zuzenbidetik bananduta ez badaude, bai eta haien ondorengoek eta 
ezkontidearen ondorengoek ere, baldin eta bi ezkontideak Zuzenbidetik bananduta ez 
badaude, ondorengoak 21 urtetik beherakoak edo adin horretatik gorakoak badira eta beren 
kontura bizi badira (5/2015 LED, 57. artikulua). 

c) Aurretiazko eskaera egitea. 

d) Eskuratu nahi den eskalako edo lan-kategoriako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala 
izatea. 

e) Hamasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretirorako gehieneko adina 
ez gainditzea. 

f) Diziplina-espedientearen bidez Administrazio Publikoetako edo Autonomia Erkidegoetako 
Erakunde Konstituzional edo Estatutarioetako edozein zerbitzutik bereizita ez egotea, eta 
ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako, funtzionarioen kidego edo 
eskaletara edo lan-kontratuko langileen kategorietara iristeko desgaikuntza absolutu edo 
berezia ez izatea. 

g) Beste estatu bateko herritarra izanez gero, ezgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, 
eta bere estatuan, baldintza berberetan, enplegu publikora iristea eragozten duen diziplina-
zehapenik edo baliokiderik ez izatea. 

h) Eskatutako titulazioa izatea, edo titulazio hori jasotzeko eskubideak ordainduta izatea. 
Titulazio hori I. Eranskinean adierazten da. Atzerriko titulazioen kasuan, homologazioa 
egiaztatzen duen egiaztagiria eduki beharko da. 

i) Atzerrian lortutako titulazioa duten hautagaiek dagokion baliozkotzea edo homologazioa 
egiaztatzen duen egiaztagiria dutela egiaztatu beharko dute. 

j) Herri Administrazioen zerbitzura diharduten langileen bateraezintasunen arloan indarrean 
dagoen araudian aurreikusitako ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren 
batean sartuta ez egotea. Hargatik eragotzi gabe kargu publikoa edo jarduera pribatu 
bateraezina betetzen dutenek aipatutako lege-arauetan aipatzen den aukera-eskubideaz 
baliatzea. 

k) Elciegoko Udalean ez izatea karrerako funtzionarioak edo eskala, azpieskala edo 
kategoria bereko lan-kontratuko langile finkorik. 

l) Oinarri hauetan eskatzen den beste edozein betekizun. 
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Hautaketa-prozesu honetako hautagaiek berariaz onartu beharko dute beren datu 
pertsonalak oinarri hauetan adierazitako moduan eta adierazitako helbururako erabiltzea. 

2.1 – Baldintzak betetzeko datak. 

Plaza lortu nahi dutenek oinarri hauetan aurreikusitako baldintzak bete beharko dituzte 
eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik, euskaren ezagutza salbuespena izan ezik, eta 
horiek betetzen jarraitu beharko dute  plantillako lan-kontratuko langile finko gisa 
kontratatzen diren egunean. 
 

3- Hautatzeko baldintza orokorrak. 

Lanpostua betetzeko baldintzak ezarrita dituen lanpostuei lotutako plaza ezin izango ditu, 
inola ere, baldintzak betetzea  egiaztatu ez dutenek bete. Baldintza horiek deialdi honen I. 
eraskinean zehaztuta daude. 
 

4.- Lanpostuak esleitzeko baldintza orokorrak. 

Epaimahaiak ezin izango du proposatu jende gehiago sartzea, lan-kontratuko langile finko 
gisa deitutako plazetatik gora.  
 

5- Argitalpenak eta iragarki-taula. 

Hautaketa-prozesuaren deialdia Arabako Lurralde Historikoko aldizkari ofizialean, iragarki-
taulan eta Eltziegoko Udalaren webgunean argitaratuko da. 

Hautaketa-prozesuan zehar, haren garapenari buruzko informazio guztia Elciegoko Udalaren 
egoitza elektronikoan dagoen iragarki-taula fisiko eta elektronikoan argitaratuko da, 
jakinarazpen ondoreetarako. 
 

6- Eskabideak aurkeztea 

6.1- Prozesuan onartzea. 

Hautaketa-prozesu honetan onartua izateko eta, hala badagokio, parte hartzeko, honako 
baldintza hauek bete beharko dira: 1) eskabidea atal guztietan betetzea (II. Eraskinea), eta 
2) epearen barruan aurkeztea. 

Era berean, eskatutako baldintza guztiak eta alegatutako merezimenduak bete eta 
udaletxean aurkeztu beharko dira, adierazitako epea amaitu baino lehen. 

6.2. – Eskabideak aurkezteko era. 

Eskabideak oinarri hauen II. eranskineko ereduaren arabera egingo dira. Eredu hori udal-
bulegoetan eta egoitza elektronikoan egongo da eskuragarri. 

Aurrekoaz gain, eredu ofizial eta normalizatu bat ere egongo da, Udalaren webgunean 
eskuragarri egongo dena eskabideak aurkezteko epea irekitzen den unean. 
 

Parte hartzeko eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
 
- NANaren kopia, 
- Eskatutako titulazio akademiko ofizialaren kopia, eta 
- Alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten agirien kopia. 
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Dokumentazio hori konpultsatuta aurkeztu behar da. Konpultsa Elciegoko udaletxean edo 
fede-emaile publiko baten bidez egin ahal izango da. 
 

6.3.- Eskabideak aurkezteko modua. 

6.3.1 Eskabideak, eskatutako dokumentazioarekin batera, honako hauen bidez aurkeztu 
ahal izango dira: 

a) Eskaera elektronikoa egoitza elektronikoan: 

https://elciego.egoitzaelektronikoa.eus/board 

Aurkezpen elektronikoa aukeratuz gero, programak onartutako identifikaziorako eta 
sinadura elektronikorako bitarteko bat eduki beharko da. 

b) Aurrez aurreko eskaera:  

Udaleko erregistro eta herritarren arretarako bulegoan, Luis Aldazabal Plaza 
Nagusia, 1, Elciegon kokatuta. 
 

6.3.2. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 16.4 artikuluan zehaztutako edozein lekutan ere aurkeztu ahal izango dira. 

Udaleko Alkatetzara joko dute. 

Antzeman daitezkeen egitatezko akatsak edozein unetan zuzendu ahal izango dira, ofizioz 
edota interesdunak eskatuta. 

Hautagaiek eskabidean emandako informazio guztia tratamendu-jarduera batean sartuko da, 
eta hautaketa-prozesua kudeatzeko baino ez da erabiliko. Tratamendu-jarduera horren 
erabilera eta funtzionamendua Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak 
Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako 
Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 
otsailaren 25eko 2/2004 Legean aurreikusitakora egokituko dira.  
 

6.4.- Eskabideak aurkezteko epea. 

Deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hogei 
(20) egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira. 
 

6.5.- Eskabideen akatsak. 

Eskabidea garaiz eta behar bezala aurkezten ez bada, hautagaia kanpoan geratuko da. 
 

Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, eskabideetan akatsen bat egonez 
gero, interesdunari eskatuko zaio, udaletxeko iragarki-taulan, hamar egun balioduneko 
epean dokumentazio falta zuzen dezan, hautagaiak behar bezala sinatutako 
erantzukizunpeko adierazpenaren arabera. Era berean, jakinarazi egingo zaio, hala egin 
ezean eskaeran atzera egin duela ulertuko dela, horretarako ebazpena eman ondoren. 
 

7. – Betekizunak eta merezimenduak. Erreferentzia-datak, deskribapena, alegazioa eta 
egiaztapena. 
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7.1. – Merezimenduak betetzeko erreferentzia-datak eta parte hartzeko baldintzak. 
Alegatzen diren merezimenduak eta betekizunak edukitzeko erreferentzia-data eskabideak 
aurkezteko epea amaitzen den eguna izango da, euskararen ezagutza izan ezik. 
 

7.2. – Esperientzia eta antzinatasuna. 
Administrazio publikoetan emandako zerbitzuen esperientzia funtzionalki antzekoak diren 
plazei lotutako lanpostuak lortzeko baloratuko da. 

-  Deialdia egin duen Udalean egindako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, eta 
ofizioz zenbatuko dira. 

-  Gainerako herri-administrazioetan egindako zerbitzuak egiaztatzeko agiriaren kopia 
sinple batekin alegatu beharko dira. Dokumentu horrek, administrazio bakoitzak 
erabakitzen duen ereduan, lan egindako aldiak banakatu beharko ditu, eta plazari 
lotutako lanpostuaren taldea, kidegoa, aukera, eskala, azpieskala, mota edo 
kategoria eta izena zehaztu beharko ditu. 

Ondorio horietarako, honako hauek baloratuko dira: hautagaiak senitartekoak zaintzeko edo 
genero-indarkeriagatiko eszedentzia-egoeran egon diren denbora; lanaldi-murrizketei edo 
baimenei egotz dakiekeen denbora, amatasuna eta aitatasuna babestea edo bizitza 
pertsonala, familiakoa eta lanekoa modu erantzukidean uztartzea helburu duena, bai eta 
enplegatu publikoek genero-indarkeriagatiko baimenak baliatu dituzten denbora ere, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik 
gabeko bizitzarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluaren arabera (Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren aldiz aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 
Legeak aldatu zuen lege hori). 
 

7.3. – Hizkuntzak. 

Abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuan maila eta hizkuntza bakoitzerako jasotzen 
diren tituluak eta ziurtagiriak baino ez dira baloratuko. Errege-dekretu horrek, oinarrizko 
izaerarekin, hainbat ikasketa-planetan araututako araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen 
eta errege-dekretukoen arteko baliokidetasunak ezartzen ditu, betiere horiek lotura badute 
deitutako plazei lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin. 

- Hizkuntza Eskola Ofizialek emandako tituluak eta ziurtagiriak merezimenduak 
alegatzeko epean aurkeztu beharko dira. 
- Beste erakunde batzuek emandako tituluak eta ziurtagiriak. Aitorpenaz gain, 
egiaztagiriaren kopia soila ere aurkeztu beharko da. 
 

7.4 – Euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea. 

Euskara-azterketa borondatezkoa izango da, eta ez baztertzailea. 

Elciegoko Udalean hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute berriro egiaztatu 
beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien 
Erregistro Bateratuan egiaztatuta daudenean ere. Era berean, apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuan jasotako egiaztapen-salbuespenen kasuan, ez da beharrezkoa izango dagokion 
ziurtagiri akademikoa aurkeztea. Dekretu hori euskaraz egindako ikasketa ofizialak 
onartzeari eta euskara-titulu eta -ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteari buruzkoa da eta 
salbuespen hori Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan dagoeneko agertzen 
denean aplikatzen da. 
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan agertzen ez badira salbuespen 
horretatik kanpo daude eta dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko da, 47/2012 
Dekretuan jasotako egiaztapen-salbuespenen kasuei dagokienez.  

Nolanahi ere, edozein euskara-titulu edo -ziurtagiri egiaztatzeko gehienezko epea euskara-
ariketa egiten den eguna izango da. 

Dagozkion egiaztapenak egiteko, interesdunak berariaz emango dio baimena Elciegoko  
Udalari egiaztapena egiaztatzeko edo aipatutako erregistroan salbuesteko. 

Edonola ere, interesdunak Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan kontsulta 
ditzake bere datuak, honako esteka honen bidez: https://www.euskadi.eus/euskara-tituluen-
eta-ziurtagirien-erregistro-bateratua/web01-a2etzeb/eu/  

Hizkuntza-eskakizunen ziurtagiri eta titulu baliokideak honako hauetan zehazten dira: 
297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta 
ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin 
parekatzeko dena. Eta 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa 
ofizialak onartu eta euskarazko tituluekin eta ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteko dena. 
 

8- Hautagai-zerrendak onartzea 

8.1.- Eskabideak aurkezteko epea amaitu eta eskabideetako akatsak zuzentzeko izapidea 
amaitu ondoren, Alkatetzak ebazpena emango du behin betiko onarpen, baztertze eta atzera 
egiteen zerrendak onartzeko. Ebazpen hori Arabako Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean 
eta Udaleko iragarki-taulan. 

Zerrendetan honako hauek jasoko dira: hautagaien izena eta bi abizenak, Nortasun Agiri 
Nazionalaren zenbakia, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari 
buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarrian 
xedatutakoaren arabera, baita prozesutik kanpo geratzen diren pertsonak ez onartzeko 
arrazoia ere. 

8.2.- Onarpenen, bazterketen eta atzera egiteen zerrendak onartzen dituen Alkatetzaren 
ebazpenaren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
Alkatetza-Lehendakaritzari, hilabeteko (1) epean, Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
 

9. – Hautaketa-prozedura 

9.1.- Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da, 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen 
gehigarrietatik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko 
salbuespenezko deialdi honetan.  

Lehiaketa honetan, Epaimahai Kalifikatzaileak aztertu eta baloratuko ditu izangaiek 
alegatutako eta aurkeztutako merezimenduak, oinarri hauetan ezarritakoaren ildotik. 

Deialdiko euskara-azterketa egin arte egiaztatu ahal izango da lortutako hizkuntza-
eskakizuna. Eta eskabidean hala eskatu dutenek bakarrik aurkeztu ahal izango dute. 

9.2. – Lehiaketa-fasearen kalifikazioa. 
Deialdiko merezimenduen baremoaren arabera esleitutako puntuen baturak zehaztuko du 
lehiaketa-fasearen balorazioa, I.Erankinean ezarritakoa. 

9.3. – Lehentasun-klausula. 
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Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta emakumeen 
aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. 
artikuluan aurreikusitakoaren arabera, (martxoaren 3ko 1/2022 Legeak, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatu duena), trebakuntza-berdintasuna 
badago, emakumeei emango zaie lehentasuna emakumeen ordezkaritza % 40tik beherakoa 
den eskaletan, salbu eta beste hautagaiak sexuaren ziozko diskriminaziorik ez dakarten 
arrazoiak dituenean, neurri hori ez aplikatzea justifikatzen badute, hala nola enplegua 
lortzeko eta sustatzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea. 

Kasu horretan, emakumeen ordezkaritza % 40tik gorakoa denez, ez da aplikatzen klausula 
hori. 

9.4. – Berdinketa hausteko irizpideak. 

Aurreko atalean xedatutakoari kalterik egin gabe, gainera, berdinketak gertatzen badira, 
ordena ezartzeko kontuan hartuko da, lehenik eta behin, deialdia egin duen Udalean 
zerbitzu-denbora gehien eman duen hautagaiaren alde, deitzen den eskala, azpieskala 
edota kategoria berdinetan; bigarrenik, deialdia egin duen Udalean zerbitzu-denbora gehien 
eman duenaren alde; hirugarrenik, beste administrazio publiko batzuetan zerbitzu-denbora 
gehien eman duenaren alde, eta, azkenik, berdinketak jarraitzen badu, zozketaren sistemara 
joko da. 

9.5. – Prozedura. 

Merezimenduak baloratu ondoren, epaimahai kalifikatzaileak behin-behineko kalifikazioak 
argitaratzeko aginduko du, deitutako lanpostuen hizkuntza-eskakizuna kontuan hartuta. 

Argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 10 egun balioduneko epea izango 
dute, 6. oinarrian adierazitako lekuetan, egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. 
 
Erreklamazioak aurkezteko epea amaituta, eta aurkeztutakoak ebatzita, epaimahai 
kalifikatzaileak argitaratzeko agindua emango du, eta alkatetzara bidaliko ditu gainditutakoen 
azken kalifikazioak eta eskainitako lanpostuak. 
 

10- Dokumentuak aurkeztea. 

Proposatutako hautagaiak deialdiko Oinarrietan eskatzen diren hautaketa-prozesuan parte 
hartzeko baldintzen egiaztagiriak aurkeztu beharko ditu Udaleko Erregistroan, 20 egun 
balioduneko epean, gainditutakoen zerrenda argitaratzen denetik zenbatzen hasita: 

1. Kargu publikoak betetzeko ezgaituta ez dagoela eta diziplina-espediente bidez 
Administrazio Publikoaren zerbitzutik kendu ez dutela dioen adierazpena. 

2. Herri Administrazioen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 
53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasun-arrazoiren batean sartuta ez egotearen 
adierazpena. 

3. Korporazioak zehazten dituen zerbitzu medikoek emandako ziurtagiri medikoa, oinarri 
hauen arabera dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea eragozten duen gaixotasun 
edo akats fisiko edo psikikorik ez duela egiaztatzen duena. Ezgaitasuna duten hautagaiek 
organo eskudunaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, izaera hori eta lanpostuaren 
berezko eginkizunak betetzeko gaitasuna egiaztatzen dituena. 
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11. Kontratazioa edo izendapena, lanpostua atxikitzea eta lanpostuaz jabetzea. 

11.1. Epaimahaiak egindako proposamena eta hautagaiak aurkeztutako dokumentazioa 
ikusita, oinarri hauek xedatzen dutenarekin bat badatoz, Alkatetzak arrazoituta ebatziko du 
hautaketa-prozesua, gainditu duten hautagaiak kontratatuz.  Izenpetuko den lan-kontratuak 
probaldia izango du.  
 

12. Probaldia edo praktikaldia. 

12.1. Probaldia bat ezarriko da lan-kontratuko langileen plazetarako kasu honetan. Kasu 
horretan, eta aldi horrek irauten duen bitartean, kontratatutako pertsonak normaltasunez 
beteko ditu bere zereginak, eta ordainsariak jasotzeko eskubidea izango du, indarrean 
dauden negoziazio kolektiboko tresnetan ezarritako aurreikuspenen arabera. Praktikaldia 
egoitza korporatibo berean egingo da, pertsona baten tutoretzapean (edo batzorde 
ebaluatzaile baten tutoretzapean). Pertsona horrek karrerako funtzionario edo lan-kontratuko 
langile finkoa izan beharko du, Alkatetzak izendatua. 

12.2. Probaldiaren iraupena 3 hilabete  izango da. 

 

13. – Epaimahaia. 

13.1. – Osaera. 

Epaimahaia lehendakari batek, hiru batzarkidek eta Idazkariak eta horien ordezkoek osatuko 
dute. 
Epaimahaiaren osaera orekatua izan behar da trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza 
egokia duten emakumeen eta gizonen artean. Horrela ez osatzekotan behar bezala 
justifikatu beharko da. Ordezkaritza orekatutzat joko da lau kide baino gehiagoko organoetan 
sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza duenean, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako eta emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzarako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera (Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren aldiz aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 
Legeak aldatua). 

Epaimahaiak, egoki baderitzo, espezialisten aholkularitza izan dezake. Pertsona horiek, 
epaimahaiarekin lankidetzan, beren espezialitate teknikoei buruzko aholkularitza besterik ez 
dute emango. 

Epaimahaietako kidea norbere izenean izango da eta ezin izango da izan inoren ordezkari 
edo inoren kontura. 

13.2. – Izendapena. 

Alkatetzak/Lehendakaritzak izendatuko ditu epaimahaikideak. Izendapenak 6. oinarrian 
aurreikusitako moduan argitaratuko dira, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko 
zerrendarekin batera. 

13.3. – Abstentzioa eta errefusatzea. 

Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, alkatetzari/lehendakaritzari jakinarazita, Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan 
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aurreikusitako egoeretan, edo deialdia argitaratu aurreko bost urteetan hautaprobetan parte 
hartzeko hautagaiak prestatzeko lanak egin badituzte. 

Era berean, aurreko kausetako bat gertatzen denean, interesdunek edozein unetan 
errefusatu ahal izango dituzte epaimahaiko kideak, aipatutako lege-testuaren 24. artikuluan 
ezarritakoaren arabera. 

13.4. – Jarduteko arauak. 
Auzitegiak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 15. 
artikulutik 18. artikulura zehaztutako arauetara egokituko du bere jarduna.  

Nolanahi ere, baloizko eraketarako beharrezkoa izango da lehendakaria eta idazkaria, edo, 
hala badagokio, horien ordezkoak, eta kideen erdiak, gutxienez, bertaratzea. 
Epaimahaia osatzen dutenek hitza eta botoa izango dituzte, idazkari denak izan ezik, hitza 
izango baitu, baina botorik ez. 

Epaimahaiaren erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira. Berdinketak lehendakariaren 
kalitatezko botoaren bidez ebatziko dira. 

Kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo legezko beste arrazoiren bat 
badago, lehendakariaren eta haren ordezkoaren lekua antzinatasun eta adin handieneko 
batzordekideak hartuko du, hurrenkera honetan: Idazkariaren eta haren ordezkoaren 
ordezkapena, baldin eta kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, gaixorik badago edo 
eragiten dien legezko beste arrazoiren bat badago, epaimahaiak gehiengoz aukeratutako 
kideak beteko du. 

13.5. – Ahalmenak. 

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jardungo du, eta prozeduraren gardentasunaz eta 
objektibotasunaz, proben edukiaz eta konfidentzialtasunaz eta deialdiaren oinarriak zorrotz 
betetzeaz arduratuko da. 

Era berean, ordenamendu juridikoaren arabera, oinarri hauek eta oinarri espezifikoak 
aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu, eta deialdia behar bezala garatzeko 
beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu, horietan aurreikusi gabeko kasuei dagokienez 
hartu beharreko irizpideak ezarriz. 

13.6. – Egoitza. 

Epaimahaiari erreklamazioak elektronikoki egingo zaizkio, edo deialdia egin duen udalaren 
bulegoetara joan ahal izango dira (7. oinarrian adierazitakoak), edo Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 
adierazitako edozein bulegotan aurkeztu ahal izango dira. 

Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Luis Aldazabal plaza 
nagusia, 1,  Elciegon. 

13.7. – Zerbitzuagatiko kalte-ordainak. 

Epaimahaiko kideek zerbitzuagatiko kalte-ordainak jasoko dituzte, bertaratzeenak barne, gai 
horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera. 

Era berean, epaimahaiari aholkularitza ematen dioten pertsonek edo epaimahaiari zaintza 
edo laguntza materiala ematen laguntzen diotenek kalte-ordainak jasoko dituzte. 
 

14- Gorabeherak, aurkaratzeak. 
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Epaimahaiak ahalmena izango du sortzen diren zalantzak ebazteko eta prozesua behar 
bezala eta era egokian garatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartzeko, oinarri hauetan 
aurreikusi ez den guztian. Interesdunek deialdiaren, haren oinarrien eta haren eta 
Auzitegiaren jarduketen ondoriozko administrazio-egintza guztien aurka egin ahal izango 
dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 46. artikuluan ezarritako kasuetan eta moduan. 

 

 
I. ERANSKINA 

 DEITUTAKO PLAZA 

 
1.– Deitutako plaza:  

Langile lan-kontratudun plaza baterako deialdia egiten da, txanda irekiz, honako banaketa 
honen arabera:  
 

Eskala: Administrazio Orokorra 
Azpieskala: Administrari laguntzailea 
Lanpostuaren izena: Turismo bulegoaren arduraduna. 
Plaza hutsen kopurua: 1. 
Azpitaldea: C2. 
Hizkuntza-eskakizuna: 2. 
Derrigortasun-data: datarik gabe. 
Lanpostuak betetzeko sistema: lehiaketa. 

 
Betetzen dituen funtzioak: turismo-bulegoan turistei arreta ematea, Eltziegora bisita gidatuak 
egitea, kalitate-programa ezartzea, memoriak egitea, udalerrian egiten diren ekitaldiak sare 
sozialetan ezagutaraziz eta edukiak sortzea, kartelak diseinatzea, itzulpen-lanak egitea, 
turismo-dirulaguntzak izapidetzea eta lanpostuari dagozkion beste funtzio batzuk. 
 
2– Parte hartzeko baldintzak. 

Plaza lortu nahi dutenek derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua, oinarrizko 
lanbide-heziketako titulua edo baliokidea eduki beharko dute. 
 
 

3. – Hautaketa-prozesua. 

Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu: 

3.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako 
merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, eta bakoitzari dagozkion puntuak esleituko 
zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera.  

3.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: borondatezkoa da, eta ez baztertzailea, lanpostu 
horrek derrigorrezkoa ez den 2. hizkuntza-eskakizuna duelako lotuta. Maila horretan 
euskararen ezagutza zehaztea eta egiaztatzea izango da beti. 
 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, Elciegoko 
Udalari berariaz egiaztatu edo baimendu ahal izango dio erregistro horretan egiazta 
dezan. 
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Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 
Dekretuaren arabera baliozkotutako beste edozein euskara-titulu edo -ziurtagiri aurkeztu 
egin beharko da (297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskara egiaztatzen duten tituluak 
eta ziurtagiriak baliozkotzeari eta horiek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzeari buruzkoa). 

1.edo 2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan 
xedatutakoaren babesean (47/2012 Dekretua, euskaraz egindako ikasketa ofizialak 
onartzekoa eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien bidez egiaztatzetik 
salbuestekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio 
horietarako, ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu 
diren salbuespenak baino ez dira onartuko. 

 

4. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa 

4.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako puntuen 
baturak zehaztuko du 6. atalearen arabera. 
 

4.2. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen baturak 
zehaztuko du. 

 

5. Lan-poltsa. 

Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko. 
 

6. MEREZIMENDUEN BAREMOAK. 

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietan 
xedatutakoaren arabera: 

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu. 
 

a.1. Esperientzia orokorra: 

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen 
esperientzia, deialdia egin duen administrazioan barne, kidego, eskala, azpieskala, aukera, 
espezialitate edo talde profesional parekatuei atxikitako lanpostuetan, baldin eta kidego, 
azpieskala, aukera, espezialitate edo talde profesional horiek hautaketa-prozesuaren xede 
badira, edozein izanik ere horien sorburua, funtzionario-izaera edo lan-harremana. 

Gehienez 60 puntu emango dira, baremo honen arabera: 
 

- Edozein administrazio publikotan, deialdia egin duen administrazioa barne, eskainitako 
lanpostu edo kategoria bereko lanpostuan egindako zerbitzuengatik, 0,34 puntu lan 
egindako hilabete bakoitzeko. 

 
a.2. Esperientzia espezifikoa: 

Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen administrazioan 
egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita eta esperientzia 
orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera: 

- Eltziegoko Turismo Bulegoko arduradun gisa egindako zerbitzuengatik, 0,12 puntu lan 
egindako hilabete bakoitzeko. 
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Bi puntuazioak batuz egingo da zenbaketa. Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo murriztuan 
lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat hartuko dira. Ezin izango da egun berean 
kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu. 

 

b) Titulazioak eta euskararen eta beste hizkuntza batzuen ezagutza. Gehienez ere 20 
puntu emango zaizkie merezimendu hauei: 

b.1. – Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza 
akademikoko maila batean dagokion titulua izateagatik, gehienez 9 puntu: 

- Batxilergoko titulua, teknikaria edo baliokidea: 3 puntu. 
- Enpresa eta jarduera turistikoetako teknikariaren titulua edo baliokidea: 9 puntu. 

 
b.2.- Euskararen ezagutza. 

Euskararen ezagutza baremo honen arabera baloratuko da, gehienez 8 puntu: 

- 1. hizkuntza-eskakizuna: 4 puntu 

- 2. hizkuntza-eskakizuna: 8 puntu 
 

b.3.- Beste hizkuntza batzuk jakitea. 

Ingelesa, frantsesa edo alemana jakitea balioetsiko da Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko maila hauetan, gehienez 3 puntu, baremo honen arabera: 

– B2 maila: 1 puntu hizkuntza bakoitzeko. 

– B1 maila: 0,5 puntu hizkuntza bakoitzeko. 

 

 

II. ERANSKINA 

Eskaera orria 
 

Merezimendu lehiaketa, Elciegoko Udaleko turismo bulegoaren arduradun plaza bat 
betetzeko. 

1. Datu pertsonalak: 

Izena: …………………………………………………………………………………... 

1. abizena: …………………………………………………………………………….. 

2. abizena: …………………………………………………………………………...... 

NANa: ………………………………………… 

Jaioteguna: ………………………………………… 

Telefonoa: ………………………………………… 

Helbidea: ………………………………………………………………………………  
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Udalerria: ………………………       Posta kodea: ……………………… 

2. Prestakuntza: 

 Deialdian eskatzen den titulu akademikoa: ……………………………………...  

3. Merezimendu-lehiaketan baloratu beharreko agiriak: 
……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 

   ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Behean sinatzen duenak hautaketa-prozesuan onartua izateko eskatzen du eta, aldi berean, 
eskabidean agertzen diren datuak egiazkoak direla eta deialdiaren oinarrietan eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituela adierazten du, eskatzen zaizkionean jatorrizko 
dokumentuak aurkeztuko dituela adieraziz. 
 
Halaber, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez, honako hau adierazten du: 
 

- Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 
Erregelamenduaren 13. artikuluan eta Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren 
5. artikuluan eskatutako alderdiei buruzko informazioa jaso duela. 
          
- Eskabidean jasotako datu pertsonalak aldizkari ofizialetan, iragarki-oholean, web-
orrian eta, oro har, hautaketa-prozesuaren emaitza partzialak edo behin betikoak 
jakinarazteko erabiltzen den edozein bide, eta, oro har, epaimahaiak hautaketa-
prozesua behar bezala garatzeko behar dituen datuak tratatzeko baimena ematen 
duela. 
  
- Baimena ematen duela IVAPi bere datu pertsonalak eta hizkuntza-eskakizunei edo 
baliokideei buruzko datuak lagatzeko, egiaztapenen erregistroan egiaztatu ahal izateko 
alegatutako egiaztapenari buruzko datuak. 
 

Data eta sinadura. 
 

ELCIEGOkO ALKATE-LEHENDAKARIA 
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