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ALKATETZAREN ERABAKIA
N22/01396

Lanbidera jotzea, presazko izaeraz, Euskaltegiko irakasleen lan poltsa bat eratzeko.

IKUSITA, Urrategi Elortzak, euskaltegiko idazkari akademikoak adierazi duenez, hurrengo hilean 
euskaltegiko irakasle bat, gutxienez, izendatzeko beharra izango dutela.

IKUSITA, Antolaketa teknikariak egindako txostena non proposatzen duen, aukera guztiak aztertuta, 
eta epe laburreko betebeharrak betetzeko, presazko izaera adieraztea eta LANBIDE enplegu zerbitzu 
publikora jotzea.

Kontuan izanik hurrengo Barne Antolaketaren batzordea urtarrilean izango dela, legeak ematen 
dizkidan eskuduntzez baliatuz, honen bidez, hurrengo Tokiko Gobernu Batzordean berretsi beharko 
den ERABAKI hau hartu dut:

1. Presazko izaeraz, hautaketa prozesu bat deitzea, Arrasateko Udal Euskaltegirako irakasleen 
lan poltsa bat eratzeko, 22/23 ikasturtea amaitu arteko hilabetetan zehar emango diren 
hutsuneak bete ahal izateko. 

2. Hautagaien zerrenda LANBIDE Zerbitzu Publikoaren bitartez osatuko da.

3. Hautaketa honako hauen arabera egingo da:

Baldintzak:
a) Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren baten 

nazionalitatea izatea edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako 
Nazioarteko Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko 
herritarra izatea. Parte hartu ahal izango du, era berean, Europar Batasuneko kide diren 
estatuetako herritarren ezkontideak, beti ere zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita 
bere ondorengoak eta bere ezkontidearenak ere, baldin eta zuzenbideko banaketarik 
gabekoak badira, eta ondorengo horiek hogeita bat urte baino gutxiagokoak badira, eta adin 
horretatik gorakoak, baina bere pentzutan bizi direnak.

b) Gutxienez hamasei urte izatea eta gehienez ere nahitaezko erretiroaren adina.

c) Titulu hauetakoren baten jabe izatea: Gradu, Lizentziatura, Diplomatura, Ingeniaritza 
tekniko edo Arkitektura teknikoko titulu bat izatea edo baliokidea edo titulu hori lortzeko 
eskubideak ordainduta izatea, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean.
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d) 4. hizkuntz eskakizuna (C2) duten hautagaiek lehentasuna izango dute, baina 3. hizkuntz 
eskakizuna (C1) dutenak ere onartuko dira zerrendan, betiere, 4. hizkuntz eskakizundunen 
ostean.

e) Dagozkion egitekoak normal egiteko gaixotasunik edo akats fisikorik ez izatea.

f) Diziplina espediente bidez edozein Herri Administrazio edo Autonomia Erkidegoko organo 
konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen judizialaren arabera 
enplegu edo kargu publikorako ez gaikuntza erabatekoa edo berezia ez izatea, ezta 
funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan legepekoen kasuan, bereiziak edo 
ezgaituak izan diren lanpostuko antzerako eginkizunak betetzeko. Beste Estatu bateko 
nazionala izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, ezta diziplina zehapenik 
edo baliokiderik ez izatea, dagokion Estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea 
eragotziko duenik, hain zuzen.

g) Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko 53/1984 Legean 
ezarritakoaren arabera, ezintasun edo bateraezintasun lege kausaren batean sartuta ez egotea.

Hautaketa honako merituen arabera egingo da:
o Bete behar den lanpostuarekin lotutako zereginak, Administrazio publikoan egindako lanagatik; 

hileko 0,20 puntu, gehienez 8  puntura arte.

o Bete behar den lanpostuarekin lotutako zereginak, enpresa pribatuan egindako lanagatik; hileko 
0,10 puntu, gehienez 5  puntura arte.

o Pedagogian edo Euskal Filologian lizentziaduna izatea: 3 puntu.

o Gaikuntza ikastaroa: 3 puntu

o Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten gai osagarrietan beste prestakuntza, eta, oro har, 
lanekoak izan beharrik ez duten jarduerak, Epaimahaiaren iritziz hautagaien lanbide 
prestakuntzan hobekuntza eragin ahal izan badute. Gehienez ere 6 puntu.

1 ordutik 5 ordu bitarteko bakoitzagatik: 0,25 puntu.
6 ordutik 10 ordu bitarteko bakoitzagatik: 0,50 puntu.
11 ordutik 20 ordura bitarteko bakoitzagatik: 1,00 puntu.
21 ordutik 30 ordura bitarteko bakoitzagatik: 2,00 puntu.
31 ordutik gorako bakoitzagatik: 3,00 puntu.
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