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Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA) 
 

IRAGARKIA 
 
EGONKORTZE PROZESU BEREZIAREN BIDEZ, EUSKARA TEKNIKARI 6  PLAZA JABETZAN 
BETETZEKO HAUTAKETA PROZESUKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK. 
(LEHIAKETA) 
 
1.- Eskainitako lanpostuak. 
 
Egonkortzeko hautaketa-prozesu berezirako deialdia egiten da Enplegua egonkortzeko 2022ko Lan 
Eskaintza Publikoari dagozkion 6 Euskara teknikari plaza betetzeko (A2 Taldea) lehiaketa bidez eta 
sarrera libreko sistemaz, 20/2021 Legeko 6. Xedapen Gehigarriarekin bat; plaza horiek euskarazko 
derrigorrezko teknikari gaituaren hizkuntza-eskakizuna daukate. Plaza horiek Administrazio 
Orokorreko Eskalakoak eta A2 Taldekoak dira.  
 
Misioa: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide diren udalei hizkuntza normalizazioari lotutako 
zerbitzuak ematea, mankomunitateak erabakitzen duen eran. 
Funtzio eta zeregin nagusiak:  

Esleitutako udalen planak (udal barrukoak zein herrira begirakoak) egin, adostu, kudeatu eta 
jarraipena egitea. 

o Udalerrira begirako planari dagokionez: 
 Planak eta programak diseinatzea, kudeatzea eta ebaluatzea, eta arlo horietako 

jardueran sustatzea eta koordinatzea. 
 Kudeatzen dituen talde eta erakundeekin bilerak egin eta ekimenak 

koordinatzea. 
 Udalerrian euskara sustatzeko ekintzak diseinatu eta aurrera eramatea: urteroko 

UEMAren kudeaketa planean oinarrituta. 
o Udal barruko planari dagokionez: 

 Planak eta programak diseinatzea, kudeatzea eta ebaluatzea, eta arlo horretako 
jarduerak sustatu eta koordinatzea. 

 Planaren jarraipena egitea. 
 ELEak egitea, UEMAk zehaztutako irizpideen arabera 
 Itzulpenak eta eta zuzenketak egitea. 

Udalei euskara arloko dirulaguntzen kudeaketan laguntza eman, UEMAk zehaztutako 
irizpideen arabera. 
Dagokion bileretan parte hartu. 
Udalen kontsulta, iradokizun eta kexak bideratu, eta horiei erantzun. 
Erakundeko beste lanpostuekin koordinatu, bere lanak horrela eskatzen duenean. 
Langileen hautatze-prozesuetan parte hartu, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat 
datorrenean. 
UEMAk udalei banatu beharreko materiala banatu bere ardurapeko udaletan. 

Zehaztutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren eta eskatzen zaizkion beste edonolako 
lanak egin, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datozenak. 

 
Plaza horiek eskatzen dituzten beharrezko gaitasunak: denbora kudeatzeko gaitasuna, antolatzeko 
gaitasuna, taldean lan egiten jakitea, jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, ezagutza soziolinguistikoa 
eta esperientzia. 



2
 

 
2.- Betebehar zehatzak. 
 

1. Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea, edo, Europar 
Batasunak egindako eta espainiar Estatuak berretsitako nazioarteko Itunei jarraiki, langileen 
zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko herritarra izatea. Parte hartu ahal izango 
dute, baita ere, Europar Batasuneko kide diren estatuetako herritarren ezkontideek, beti ere 
zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita ere bere ondorengoak eta bere 
ezkontidearenak, baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak badira, eta ondorengo horiek 
hogeita bat (21) urte baino gutxiagokoak badira, edo adin horretatik gorakoak, baina bere 
pentzuan bizi direnak. 
 

2. 16 urte beteta izatea, beste adin muga bereziren bat eskatzen den prozesuen kalte barik, eta 
edozein kasuan, nahitaezko erretirorako gehienezko adina ez gainditzea.  
 

3. Goi Mailako titulazioa izatea. 
 

4. B motako gida baimena. 
 

5. Deitutako lanpostuaren Hizkuntza Eskakizuna teknikari gaituarena da. 
 
Baldintza hau, Epaimahaiak jarriko dituen ahozko eta idatzizko frogen bidez egiaztatuko da 
edota, Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak 
finkatzen dituen Dekretuan eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratura 
egokitzeko 64/2008 Dekretua aldatzen duen 48/2009 Dekretuko 1go. artikuluan ezarritako 
ziurtagiriak aurkeztuz kreditatu beharko da.  

Halaber, apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan ezarritakoaren arabera, euskaraz egindako 
ikasketa ofizialak aintzat hartu eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez 
egiaztatzetik salbuetsiko dira. 

6. Lanpostuko zereginak normaltasunez egitea eragotziko duen gaixotasunik edo akats fisikorik 
zein psikikorik ez izatea. Baldintza hori betetzen dela Udaleko osasun zaintza zerbitzuak 
erabakiko du, komenigarri jotzen dituen azterketak aurretik eginda. 
 

7. Diziplinako espediente bidez edozein Administrazio Publikoko zerbitzutik baztertua ez izana, 
edota inhabilitazio absoluturik edo berezirik ez izatea enplegu eta kargu publikoetan aritzeko.

 
3- Eskabideak. 
 
Eskariak eredu ofizialean egin beharko dira. Eskari ofiziala helbide honetan lor daiteke: 
https://www.uema.eus webgunean edo iragarki honetan dagoen I. eranskina betez. 
 
Eskariarekin batera, NAN agiria, egiaztatutako hizkuntza eskakizunaren agiria eta alegatzen diren 
merituen erlazioa eta egiaztagiriak aurkeztu beharko dira.  
Eskabidearekin batera aurkezten ez diren egiaztagirien merezimenduak ez dira kontuan izango, eta 
ezingo dira gero egiaztatu. 
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Eskariak aurkezteko bideak: 
 
-Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea. Enparantza nagusia 11, 6, bulegoa. 20730 Azpeitia 
helbidean. 
-39/2015 Legeko 16.4 artikuluak zehaztutako bideak. 
 
Eskabidea eta izena emateko eskatzen diren beste agiriekin batera, hogei (20) egun baliodunen 
epean aurkeztu behar da, deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 
egunaren biharamunetik hasita.     
Ondorio horietarako, igande eta jaiegunez gain, zapatuak ere ez dira egun balioduntzat joko. 
 
Hautaketa-prozesuan parte hartzeak esan nahi du baimena ematen dela hautaketa-prozesuaren 
edozein unetan UEMAren Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko pertsonal sanitarioak 
beharrezkoa den gaitasun funtzionala ziurtatzeko egokitzat jotzen dituen kontrol edo azterketak 
egiteko. 
 
4.- Epaimahaia. 
 
Hautaketa-prozesuko epaimahaia xedapen hauetako artikuluetan ezarritakoaren arabera eratuko da: 
Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko testu bateratua onartzen duen urriaren 30eko 
5/2015 Errege Dekretu araugilearen 60. artikulua, ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuko 4. 
artikulua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 31. artikulua, abenduaren 
16ko 57/2003 Legean berridatzitako apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 127.1.h artikulua, eta Emakumeen 
eta Gizonen arteko Berdintasunerako Eusko Legebiltzarreko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 20.4.b. 
artikulua.  
 
Epaimahaia mahaiburuak, idazkariak eta deialdian ezarritako kopuruaren araberako kideek osatuko 
dute, eta gutxienez bost kide egongo dira.  
 
Epaimahaia osatuko dutenak, gehienbat, deitutako plazen arloan adituak izango dira, eta botoa 
emateko eskubidea duten kide guztiek deialdian parte hartzeko eskatu den titulu edo maila 
akademiko berbera edo goragokoa izan behar dute. Epaimahai bakoitzaren kideen erdiek gutxienez, 
hautaprobetako jakintza-arlo bereko titulazioa edo espezializazioa izan behar dute.  
 
Oinarri hauetan zehazten ez den zerbait gertatuz gero, epaimahaiak hautaketa-prozesua behar 
bezala garatzeko eta dagozkion eginkizunak betetzeko hartu beharreko erabakiak hartuko ditu, eta 
oinarri hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu. Epaimahaiaren erabakien 
aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke mankomunitatako lehendakariaren aurrean; horretarako 
epea ebazpenean bertan ezarriko da, eta webgunean argitaratzen den egunaren biharamunetik 
aurrera zenbatu behar da. 
 
5.- Hautaketa-prozedura. 
 
Hautagaiak lehiaketa bidez eta txanda irekian aukeratuko dira. Lehiaketan oinarri hauetan 
zehaztutako merezimenduak baloratuko dira. 
 
Hautaketa-prozedurarekin hasi aurretik, euskarazko proba egingo da, hornitu nahi dan Plazaren 
ezaugarriekin bat, teknikari gaituaren hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko da epaimahaiak 
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erabakitako eran. Horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako jarraibideak 
erabiliko dira, halaxe ezartzen baitu Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1. artikuluak. 

 
Honako hauek ez dute hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko ariketa egin beharko: IVAPen 4. hizkuntza-
eskakizunaren ziurtagiria edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko C2 jakintza-
mailaren titulu edo egiaztagiriren bat dutenek (titulu eta egiaztagiri horiek apirilaren 15eko 86/1997 
Dekretuko 41. artikuluan eta azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuko 3. artikuluan eta hurrengoetan 
daude zerrendatuta). Hori, baldin eta ariketa egin aurretik maila hori dutela egiaztatu badute, UEMAra
ziurtagiria aurkeztuta; izan ere, ziurtagiria aurkeztu ezean, ez da salbuespen hori aplikatuko. 
 
Hala ere, ziurtagiri hori ez da aurkeztu beharko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dagoela agertzen 
denean  Euskarako Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan. Horretarako, parte-hartzaileak 
baimena emango dio berariaz UEMAri hori horrela dela egiaztatu dezan aipatutako erregistroan. 
 
           Ariketa, GAI ala EZ-GAI kalifikatuko da. 

 
LEHIAKETAREN BALORAZIOA 
   
Hautagaiek eskabidean aurkeztutako eta behar den moduan egiaztatutako merezimenduak aztertu 
eta baloratuko dira.   
 
Oinarri hauetan azaldutakoarekin bat etorrita baloratuko dira merezimenduak. Ez da baloratuko 
bestelako ezein merezimendu, ezta eskabidean zerrendatu eta behar bezala egiaztatu ez denik ere.
 
Deialdia BOEn argitaratu den egunera arte lortutako merezimenduak baino ez dira baloratuko. 
 
            1.- Laneko esperientzia. Atal honetan 56 puntu lortu ahal izango dira, eta modu honetan 
baloratuko da. 
 
 a) UEMAko euskara-teknikari lanpostuan emandako denbora. Gehienez 36 hilabeteko 
esperientzia baloratuko da atal honetan. Egindako hilabete bakoitzeko puntu bat emanda. Zerbitzua 
lanaldi murriztuan eman den aldi guztiak lanaldi osotzat hartuko dira. Zenbaketa egitek, lanean 
emandako aldietako egunak batuko dira, eta behin batura egin ondoren, hilabetetik beherako 
frakzioak alde batera utziko dira. Horretarako 30 egun naturalen batura hartuko da hilabatetzat.  
 
36 hilabetetik gora egindako denbora b) atalean zehaztutako moduan puntuatuko da. 
 
 b) Beste edozein administraziotan euskara-teknikari lanpostuan emandako denbora. Gehienez 
36 hilabeteko esperientzia baloratuko da, %100eko jardunaldian egindako hilabete bakoitzeko 0,55
puntu emanda. Zerbitzua lanaldi murriztuan eman den aldi guztiak lanaldi osotzat hartuko dira.
Zenbaketa egitek, lanean emandako aldietako egunak batuko dira, eta behin batura egin ondoren, 
hilabetetik beherako frakzioak alde batera utziko dira. Horretarako 30 egun naturalen batura hartuko 
da hilabetetzat.  
 
 
              2.- Prestakuntza-ikastaroak: gehienez 40 puntu. 
 
Merezimendu hau, ikastaro presentzialei zein online egindakoei dagokienez, honelaxe baloratuko da:
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10 ordutik gorako ikastaroak izan beharko dira, eta ikastaroetan parte hartu izanaren (ikasle, irakasle 
edo antolatzaile gisa) ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. Ikastaroaren eskola-ordu bakoitzeko: 0,1
puntu. 
 
 Baldintza hauen arabera egingo da balorazio hori: 
 
1) Prestakuntza-ikastaroek edo jarduerek plazaren funtzioekin eta gaiekin erlazionatuta egon behar 
dute.
 
2) Honako hauek izango dira ikastaro horiek antolatu eta eman dituztenak, elkarlanean edo modu 
esklusiboan: 

1. a) Administrazio Publikoa edo haren mendeko organismo autonomiaduna. 
2. b) Eskudun administrazioak onartuta balio akademiko ofiziala izan eta tituluak eman ditzaketen 

ikastegi publikoak edo pribatuak. Balorazioa titulu horien arlo akademikoko gaiei dagokiena 
soilik izango da. 
Azken kasuan egiaztatu beharko da eskudun administrazioak onartutako ikastegiak direla.
 

3)  Ikastaro guztiak behar bezala egiaztatu beharko dira, joan, aprobetxatu edo gainditu dela 
egiaztatzen duen agiriaren edo diplomaren bidez. Agiri horietan ikastaroak izan dituen eskola-orduak
edo ECTSak jaso beharko dira ezinbestez. 
  
              3.- Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik: gehienez 5 puntu. 
 
 -Euskara-teknikari plaza hutsak hornitzeko prozesuetan gainditutako azterketa bakoitzeko: 0,5 
puntu. 
 -Euskara-teknikari lan-poltsak eratzeko prozesuetan gainditutako azterketa bakoitzeko: 0,25.
 
Ez dira kontuan edukiko euskara-gaitasuna neurtzeko gainditutako azterketak. 
  
 6.- Behin betiko kalifikazioa. 
 
Merezimenduen kalifikazioa bukatzen denean, epaimahaiak izendapenen proposamena egin eta 
argitaratuko du. Lortutako puntuazioen ondoriozko hurrenkerak zehaztuko du proposatutako 
izendapenen zerrenda hori.  
 
Berdinketarik balego, berdinketak ebazteko ondorengo irizpideak aplikatuko dira, zehaztutako 
hurrenkeraren arabera: 
 
 1. Lan esperientzia atalean puntu gehien lortzea. 
 2. Lan esperientzia ataleko a) azpiatalean puntu gehien lortzea. 

3. Prestakuntza-ikastaroak atalean puntu gehien lortzea. 
 4. Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik puntu gehien lortzea. 
 5. Beste plaza bat okupatzen ez egotea. 
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7.- Agiriak aurkeztea 
 
Oinarri Orokorren hamargarren atalean ezarritakoren arabera egingo da (2010eko abuztuaren 25eko 
163. zenbakidun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoak). 
 
8.- Izendapena eta praktikaldia 
 
Behin betiko kalifikazioa eta hautagaien proposamena ateratzeko, oposizio-aldiko puntuazioari 
lehiaketako puntuazioa gehituko zaio. 
 
Hautatuak izan diren eta aurreko oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu duten hautagaiak 
praktiketako funtzionario izendatuko dira, organo eskudunaren erabaki baten bidez. 
 
 
Praktikaldia hautaketa prozesuaren beste fase bat izango da, derrigorrezkoa eta baztertzailea. 
 
Praktikaldia ebaluatu eta kalifikatu egingo da, ondoren aldagaiak balioetsiz:  
 

- Betebeharrak eta lana betetzea. 
- Laneko kalitatea. 
- Erabakiak hartzeko gaitasuna eta ebazteko gaitasuna. 
- Ikasteko jarrera. 
- Ardura eta egokitze maila. 
- Lan taldean lan egiteko gaitasuna. 
- Ekimena. 

 
Ebaluazio batzorde batek baloratuko du praktikaldia, eta erakundeko funtzionarioek osatuko dute 
batzorde hori. Izangaia Gai edo Ez-Gai gisa kalifikatuko da. 
 
Ebaluazioa amaitu ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko dio proposamena bat, praktikaldia 
gainditu duten izangaiak karrerako funtzionario izendatzeko. 
 
Hautagairen batek praktikaldia ez balu gaindituko, izendapeneko eskubide guztiak galduko lituzke, 
horretarako organo eskudunak hartuko zukeen akordio bidez, izangaiari entzun ondoren. 
 
Azken kasu horretan eta proposatutako izangaiak uko egiten badio, organo eskudunak praktiketako 
funtzionario izendatuko du zerrenda osagarrian lehen postua betetzen duen pertsona, aipatutako 
agiriak aurkeztu ondoren, eta oinarri honetan xedatutakoaren arabera jokatuko da. 
 
Adierazitako egoeraren bat berriro gertatuko balitz, modu berean jardungo da zerrenda osagarria 
agortu arte. 
 
Izendapen guztiak bai praktiketan funtzionario izendapena zein karrerako funtzionario izendapenak
hautagaiei jakinaraziko zaie eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, UEMAren web gunean eta iragarki-
taulan argitaratuko dira. 
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9.- Lanpostuaz jabetzea. 
 
UEMAko organo eskudunak proposamena onartu ondoren, izendatutako pertsonak lanpostuaz 
jabetuko dira eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartu zuen 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 62.1 c) artikuluan eskatzen den baldintza 
bete behar dute; horretarako, hogeita hamar eguneko epea daukate, izendapena jakinarazten zaion 
egunaren biharamunetik aurrera. 
 
Ezarritako epearen barruan justifikatzeko moduko arrazoirik gabe lanpostuaz jabetzen ez badira,
karguari uko egin diotela ulertuko da; bazter utziko dira, eta beren eskubide guztiak galduko dituzte. 
 Hori gertatuz gero, eskumendun organoak proposatuko du puntuak batuta baloraziorik onena lortu 
duen hurrengo hautagaia izendatzea. Hori guztiori oinarri hauetako seigarrenean adierazitakoarekin 
bat etorrita. 
 
10.- Aurka egiteko bideak. 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 112., 
123. eta 124. artikuluen eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 
29/1988 Legearen 46. artikuluaren arabera, oinarri hauen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ahal zaio hilabeteko epean mankomunitateko lehendakariari, edo zuzenean aurka egin 
administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurrean, hilabete biko epean. Epe hori kasu bietan 
ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean hasiko da. 
 
 
Aulestin, 2022ko ekainaren 17an.  
Uema-ko jarduneko lehendakaria. Aritz Abaroa Canturiense. 
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I.ERANSKINA. ESKABIDE-ORRIA

UEMAko euskara teknikari plaza lehiaketa bidez hornitzeko deialdian parte hartzeko
eskabidea.

Sarrera erregistroa (UEMAk betetzeko): Deialdiko lanpostua:
       

1. DATU PERTSONALAK

1. abizena 2. abizena Izena

NAN Harremanetarako telefonoa(k) Jaioteguna

Bizilekua Herria eta posta kodea Probintzia

Helbide elektronikoa Gidabaimena

             EZ                      BAI                   Mota

2. FORMAZIOA:

(Deialdian eskatutako titulu akademikoak eta nahitaezko hizkuntza-eskakizuna)

4. hizkuntza eskakizuna:   BAI            EZ  

Goi mailako titulazioa:     BAI  EZ  

TITULUA ZENTROA ETA HERRIA        BUKATZE DATA
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3. ESPERIENTZIA: 
       Administrazio Publikoan (merezimenduak kalifikatzeko). 

 
KARGUA 

HARTUTAKO 
EGUNA 
( u u u u - h h - e e )  

 
KARGUA 
UTZITAKO 
EGUNA 
( u u u u - h h -
e e )  

 
 

ADMINISTRAZIOAREN 
izena  

 

BETETAKO LANPOSTUA  

    

    

    

    

    

    

    

4. FORMAZIOA (MEREZIMENDUAK) 
Hautagaiaren merezimenduak (bestelako tituluak, ikastaroak, mintegiak, diplomak...). 

 
 

TITULUA  
 

ZENTROA ETA HERRIA  
KREDITUAK EDO ORDU- 

KOPURUA 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

5. AUKERAKETA PROZESUETAN GAINDITUTAKO AZTERKETAK 
 

 
PLAZA  

 
ADMINISTRAZIOAREN 

izena 

NOIZ GAINDITUTA 
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ESKABIDEAREKIN BATERA ERANSTEN DIREN
AGIRIAK

         NAN-aren fotokopia 

         Titulu ofizialaren fotokopia.

Hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo titulu         
baliokidea)

  B gidabaimenaren fotokopia.

Merezimendu eta lan esperientziaren egiaztagiriak.

Behean sinatzen duenak eskaera honi dagokion deialdi publikoan onartua izatea ESKATZEN DU,
eta bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta oinarrietan        eskatutako baldintzak betetzen 
dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan agiri original bidez zurituko dituela hitz emanez.

Halaber adierazten du honako honen jakinean dagoela:

- Eskabide-orri honetako datu pertsonalak UEMAk behar bezala baimendutako fitxategietan 
sartuko dituela. Datu horiek bakarrik administrazio honen kudeaketarako erabiliko direla, baina 
beste administrazio publikoei edo hirugarrenei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkiela abenduaren
5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen Babesari eta Eskubide Digitalen bermeari 
buruzkoan, aurreikusitako kasuetan.

- Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango
duela ondorengo helbidera zuzenduta: administrazioa@uema.eus

DATA: _____________________, 2022ko ____________ren_____(ea)n.

Sinadura


