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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

Enplegu publikoa egonkortzeko lehiaketa bidezko prozesuak garatu ahal iza-
teko oinarrien zuzenketa.

Iragarkia, Bermeoko Udalarena, 2022ko abenduaren 30ean Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratutako, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrie-
tatik eratorritako, aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesu bereziaren deialdiaren, 
OLHUI eta Musika Eskolako hainbat irakasle plazen oinarri berezietako zuzenketa. 

2022ko abenduaren 30eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkiaren 
akatsen zuzenketaren eta 2023ko martxoaren 9ko 000001064. zenbakidun Alkatetzaren 
Dekretu bidez xedatutakoaren ondorioz, iraupen luzeko aldi baterako enplegua egon-
kortzeko salbuespenezko deialdiaren plaza hauen oinarri espezifikoak zuzentzen dira, 
20/2021 legearen 6. eta 8. xedapen gehigarrietatik eratorriak: 

—  OLHUIko irakaslearen-mekanika plaza. 
—  OLHUIko irakaslearen-soldagintza plaza. 
—  OLHUIko irakaslearen-sukaldaritza plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-bateria plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-baxu elektrikoa plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-bibolina plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-biolontxelo plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-flauta plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-gitarra elektrikoa plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-gitarra plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-hizkuntza musikala plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-klarinete plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-piano plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-saxofoi plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-triki tixa/pandero plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-tronpeta plaza. 
—  Musika Eskolako irakaslea-txistu plaza.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 2. orr.

IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021  
LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA  

ETA A2 AZPITALDEKO MEKANIKA ESPEZIALITATEKO OLHUIKO  
IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko mekanika espezialitateko OLHUIko irakasle plaza 1erako deialdia 

egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1 OLHUI irakaslea-Mekanika / 
Profesor/a de IMFBP-Mecánica

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: OLHUI irakaslea-
Mekanika / Profesor/a de IMFBP-Mecánica
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3. 
Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico:
17.568,28 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Egiturazko txa-

pako galdaragintzako teknikari especialista, Metal-eraikuntzetako goi-mailako teknikaria 
edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 3. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, OLHUIko Irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 4. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu.
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko mekanika espezialitateko OLHUIko irakasle 
kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpital-
dean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko mekanika espezialitateko 
OLHUIko irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 5. orr.

b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko mekanika espezialitateko OLHUIko irakasle 
kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoa-
ren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko mekanika 
espezialitateko OLHUIko irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion al-
dizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 6. orr.

IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGA-

RRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO SOLDAGINTZA ESPEZIALITATEKO 
OLHUIKO IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak.
A2 azpitaldeko soldagintza espezialitateko OLHUIko irakasle plaza 1erako deialdia 

egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
OLHUI irakaslea-Sukaldaritza / 
Profesor/a de IMFBP-
Cocinero/a.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: OLHUI irakaslea-
Sukaldaritza / Profesor/a de IMFBP-Cocinero/a.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3. 
Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 17.568,28 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Soldagintzako 

goi-mailako teknikari edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 7. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, OLHUIko Irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 8. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko soldagintza espezialitateko OLHUIko irakasle 
kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpital-
dean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko soldagintza espezialitateko 
OLHUIko irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langi-
le izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko soldagintza espezialitateko OLHUIko 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, Administrazio Bereziko 
eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean betiere deialdi hori dagokion 
aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGA-
RRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO SUKALDARITZA ESPEZIALITATEKO 

OLHUIKO IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko sukaldaritza espezialitateko OLHUIko irakasle plaza 1erako deialdia 

egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
OLHUI irakaslea-Sukaldaritza / 
Profesor/a de IMFBP-
Cocinero/a.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: OLHUI irakaslea-
Sukaldaritza / Profesor/a de IMFBP-Cocinero/a.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3. 
Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 17.568,28 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Sukalde zuzenda-

ritzako edo Jatetxe arloko zerbitzu zuzendaritzako goi-mailako teknikari edo baliokidea 
den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lanpos-
tuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak dituz-
ten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaztea 
eta egiaztatzea izango da proba.
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, OLHUIko Irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko sukaldaritza espezialitateko OLHUIko irakasle 
kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpital-
dean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko sukaldaritza espezialitateko 
OLHUIko irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko sukaldaritza espezialitateko OLHUIko 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, Administrazio Bereziko 
eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean betiere deialdi hori dagokion 
aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO BATERIA  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko bateria espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea-
Bateria / Profesor/a de la 
escuela de música-Batería

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea-Bateria / Profesor/a de la escuela de música-Batería
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, 1999ko ekainaren 

25eko Hezkuntza Ministerioko Aginduak arautzen duen ikasketa planaren arabera Jazza 
Bateria espezialitateko Goi Mailako titulua edota Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko musika eskoletako irakasleentzat antolatzen duen 
«Curso para habilitación en Tendencias Diversas de Música» ikastaroa eginda izatea 
edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
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dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu

a.1. Esperientzia orokorra:
Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-

perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko bateria espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko bateria espezialitateko musi-
ka irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko bateria espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko bateria 
espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7. Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGA-
RRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO BAXU ELEKTRIKO ESPEZIALITATE-

KO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak.
A2 azpitaldeko baxu elektriko espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia 

egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Baxu elektrikoa / Profesor/a 
de la escuela de música-Bajo 
eléctrico 

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Baxu elektrikoa / Profesor/a de la escuela de 
música-Bajo eléctrico 
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, 1999ko ekainaren 

25eko Hezkuntza Ministerioko Aginduak arautzen duen ikasketa planaren arabera Jazza 
Baxua espezialitateko Goi Mailako titulua edota Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko musika eskoletako irakasleentzat antolatzen duen 
«Curso para habilitación en Tendencias Diversas de Música» ikastaroa eginda izatea 
edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.
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4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
05

5-
(II

-1
16

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 20. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko baxu elektriko espezialitateko musika irakasle 
kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpital-
dean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko baxu elektriko espezialitateko 
musika irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko baxu elektriko espezialitateko musika 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako 
betetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko baxu 
elektriko espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dago-
kion aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7. Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO BIBOLIN  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko bibolin espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea-
Bibolina / Profesor/a de la 
escuela de música-Violín.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea-Bibolina / Profesor/a de la escuela de música-Violín.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Irakasle titulua, 

bibolin espezialitatekoa, habilitazioa, edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
05

5-
(II

-1
16

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 23. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko bibolin espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko bibolin espezialitateko musika 
eskolako irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko bibolin espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko bibolin 
espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO BIOLONTXELO  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko biolontxelo espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egi-

ten da, desgaitasuna duten pertsonei erreserbatua, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea-
Biolontxeloa / Profesor/a de la 
escuela de música-Violonchelo.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea-Biolontxeloa / Profesor/a de la escuela de música-
Violonchelo.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak.
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako modalitatean parte hartzen dute-

nek, gainera, oinarri orokorretako 3.1 atalean adierazitakoa bete beharko dute.
2.3. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.4. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Biolontxelo es-

pezialitatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak 
badira ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak.
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
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dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea.
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen 

administrazioan barne, A2 azpitaldeko biolontxelo espezialitateko musika irakasle 
kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpital-
dean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko biolontxelo espezialitateko 
musika eskolako irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpies-
kala Teknikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun ba-
koitzeko 0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak).

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko biolontxelo espezialitateko musika irakasle 
kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoa-
ren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko biolon-
txelo espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion 
aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN  
6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO  

FLAUTA ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko flauta espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten da, 

txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea-
Flauta / Profesor/a de la 
escuela de música- Flauta.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea-Flauta / Profesor/a de la escuela de música- Flauta.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, flauta espeziali-

tatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak badira 
ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak.
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
05

5-
(II

-1
16

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 31. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA. 
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu

a.1. Esperientzia orokorra
Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-

perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko flauta espezialitateko musika irakasle katego-
rian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko flauta espezialitateko musika 
irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko flauta espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko flauta es-
pezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldizkari 
ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7. Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO GITARRA ELEKTRIKO  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko gitarra elektriko espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia 

egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Gitarra elektrikoa / Profesor/a 
de la escuela de música- 
Guitarra eléctrica

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Gitarra elektrikoa / Profesor/a de la escuela de 
música- Guitarra eléctrica
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, 1999ko ekainaren 

25eko Hezkuntza Ministerioko Aginduak arautzen duen ikasketa planaren arabera Jazza 
Gitarra espezialitateko Goi Mailako titulua edota Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko musika eskoletako irakasleentzat antolatzen duen 
«Curso para habilitación en Tendencias Diversas de Música» ikastaroa eginda izatea 
edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua.
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.
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4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen 

administrazioan barne, A2 azpitaldeko gitarra elektriko espezialitateko musika ira-
kasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 
azpitaldean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko gitarra elektriko espezialita-
teko musika irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala 
Teknikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitze-
ko 0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administra-zioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administra-zioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko gitarra elektriko espezialitateko musika 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko gitarra 
elektriko espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dago-
kion aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN  
6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO  

GITARRA ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko gitarra espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Gitarra / Profesor/a de la 
escuela de música- Guitarra

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Gitarra / Profesor/a de la escuela de música- 
Guitarra 
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Gitarra espeziali-

tatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak badira 
ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko gitarra espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko gitarra espezialitateko musika 
eskolako irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Tek-
nikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 
0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko gitarra espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko gitarra es-
pezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldizkari 
ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGA-
RRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO HIZKUNTZA MUSIKALA ESPEZIALI-

TATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko hizkuntza musikala espezialitateko musika irakasle plaza 1erako 

deialdia egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Hizkuntza musikala / Profesor/a 
de la escuela de música- 
Lenguaje musical.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Hizkuntza musikala / Profesor/a de la escuela de 
música- Lenguaje musical.
Izaera/naturaleza: Laborala/laboral
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Hizkuntza mu-

sikala espezialitatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota au-
rreragokoak badira ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa 
eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lanpos-
tuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak dituz-
ten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaztea 
eta egiaztatzea izango da proba.
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen 

administrazioan barne, A2 azpitaldeko hizkuntza musikala espezialitateko musika 
irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 
azpitaldean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko hizkuntza musikala espezia-
litateko musika eskolako irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskala-
ko azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako 
egun bakoitzeko 0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko hizkuntza musikala espezialitateko musika 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko hizkuntza 
musikala espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dago-
kion aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO KLARINETE  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko klarinete espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Klarinetea / Profesor/a de la 
escuela de música- Clarinete.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Klarinetea / Profesor/a de la escuela de música- 
Clarinete.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Klarinete espe-

zialitatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak 
badira ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA. 
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko klarinete espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko klarinete espezialitateko musi-
ka irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko klarinete espezialitateko musika irakasle 
kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoa-
ren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko klarinete 
espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO PIANO ESPEZIALITATEKO 
MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko piano espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten da, 

txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Piano / Profesor/a de la 
escuela de música- Piano

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Piano / Profesor/a de la escuela de música- Piano 
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Piano espeziali-

tatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak badira 
ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 51. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko piano espezialitateko musika irakasle katego-
rian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko piano espezialitateko musika 
irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko piano espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko piano es-
pezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldizkari 
ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN  
6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO  

SAXOFOI ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko saxofoi espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Saxofoi / Profesor/a de la 
escuela de música- Saxofón.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Saxofoi / Profesor/a de la escuela de música- 
Saxofón.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Saxofoi espeziali-

tatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak badira 
ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 56. orr.

I. ERANSKINA. 
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu.
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko saxofoi espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko saxofoi espezialitateko musi-
ka irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik 
lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile iza-
teko prozeduraren, A2 azpitaldeko saxofoi espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko saxofoi 
espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO TRIKI TIXA-PANDERO  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko triki tixa-pandero espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deial-

dia egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Triki tixa-pandero / Profesor/a 
de la escuela de música- Triki 
tixa-pandero.

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Triki tixa-pandero / Profesor/a de la escuela de 
música- Triki tixa-pandero.
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Triki tixa-pande-

ro espezialitateko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak Euskal Autonomia Erki-
degoko musika eskoletako irakasleentzat antolatzen duen «Curso para habilitación en 
Tendencias Diversas de Música» ikastaroa eginda izatea edo baliokidea den titulazioa 
eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
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dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko triki tixa-pandero espezialitateko musika ira-
kasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 
azpitaldean lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko triki tixa-pandero espezialita-
teko musika irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala 
Teknikoan, A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitze-
ko 0,00366 puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko triki tixa-pandero espezialitateko musika 
irakasle kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza 
Publikoaren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako 
betetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko triki ti-
xa-pandero espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori da-
gokion aldizkari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko da, 

oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ezberdinak egiaz-
tatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN  
6. ETA 8. XEDAPEN GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO  

TRONPETA ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko tronpeta espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten 

da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Tronpeta / Profesor/a de la 
escuela de música- Trompeta

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Tronpeta / Profesor/a de la escuela de música- 
Trompeta
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Tronpeta espe-

zialitatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak 
badira ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
05

5-
(II

-1
16

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 63. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko tronpeta espezialitateko musika irakasle kate-
gorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko tronpeta espezialitateko musi-
ka irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Por estar en posesión de un título académico del mismo nivel que el exigido 
para el acceso a la plaza (distinto al acreditado como requisito), siempre que 
sean titulaciones adecuadas al ámbito funcional de los puestos asociados a las 
plazas convocadas: 7,5 puntos.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko tronpeta espezialitateko musika irakasle 
kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoa-
ren bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko tronpeta 
espezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldiz-
kari ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
   Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko 

da, oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ez-
berdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko 
maila egiaztatutzat joko dira.
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IRAUPEN LUZEKO ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 LEGEAREN 6. ETA 8. XEDAPEN  

GEHIGARRIETATIK ERATORRITAKOA ETA A2 AZPITALDEKO TXISTU  
ESPEZIALITATEKO MUSIKA IRAKASLE PLAZARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
A2 azpitaldeko txistu espezialitateko musika irakasle plaza 1erako deialdia egiten da, 

txanda irekiz, honako banaketa honen arabera:

Plaza kopurua
Número de plazas

Lotutako lanpostu kopurua
Puestos de trabajo asociados

Ezaugarriak (hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.)
Características (perfil lingüístico, fecha preceptividad, CD, CE, 

requisitos específicos, etc.)

1
Musika eskolako irakaslea- 
Txistu / Profesor/a de la 
escuela de música- Txistu

Lanpostuaren izena/Nombre del puesto: Musika eskolako 
irakaslea- Txistu / Profesor/a de la escuela de música- Txistu
Izaera/naturaleza: Laborala-Aldizkako finkoa/laboral-fijo 
discontínuo.
Jardunaldia/jornada: murriztua/reducida
Azpitaldea/Subgrupo: A2
3. Hizkuntza Eskakizuna/Perfil lingüístico: 3.
 Derrigortasun data / Fecha de preceptividad: 2010-07-14/14-
07-2010. 
Destino Osagarri Maila/ Nivel de Complemento de Destino: 17
Berariazko Osagarria/Complemento Específico: 14.384,16 €

2. Parte hartzeko baldintzak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera oroko-

rrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Bermeoko Udaleko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 

zenbatekoa honako hau da: 20 euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Txistu espeziali-

tatean Irakasle titulu ofiziala, 2618/66 Dekretuaren arabera, edota aurreragokoak badira 
ere, dekretu horrek homologatutakoa edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede diren plazei lotutako lanpostuetan, 3. hizkuntza-eskakizuna 

bete beharko da. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek euskara jakitea eskatzen 
dute.

Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 8. oinarrietan ezarritakoaren arabera egiaz-
tatu beharko dira.

4. Hautaketa-prozesua
Hautaketa-sistema lehiaketakoa izango da, eta bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehen zatia, lehiaketa: hautagaiek eskabidean alegatu eta egiaztatutako me-

rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, autobalorazio-sistemaren bidez, eta bakoitza-
ri dagozkion puntuak esleituko zaizkio, merezimenduen baremoaren arabera. Deialdia 
arautzen duten oinarri orokorretan puntuazioaren arabera ordenatutako instantzia-kopu-
rua bakarrik baloratuko da.

Lehiaketa ez da baztertzailea izango, baina beharrezkoa izango da puntu guztien 
%25eko gutxieneko puntuazioa lortzea, oinarri orokorretako 10.2 oinarrian ezarritakoa-
ren ondorioetarako.

4.1.2. Bigarren zatia: euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea, lotutako lan-
postuak duten, 3 hizkuntza-eskakizuna duten eta nahitaezko izaera duten lanpostuak 
dituzten hautagaientzat. Nolanahi ere, maila horri dagokion euskararen ezagutza zehaz-
tea eta egiaztatzea izango da proba.



ee
k:

 B
AO

-2
02

3a
05

5-
(II

-1
16

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, martxoak 20. Astelehena55. zk. 67. orr.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean, ez 
da egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan jasota ez dagoen baina azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tuaren 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 Batera-
tuko mailekin parekatzeari buruzkoa).

3. 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 salbues-
tekoa), dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, 
ETZEB Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan baliozkotu diren salbues-
penak baino ez dira onartuko.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa merezimen-duen baremoaren arabera esleitutako 

puntuen baturak zehaztuko du (I. eranskina).
5.2. Bigarren zatia gai edo ez-gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 

duten lanpostuetarako hautagai diren pertsonentzat. Inolako hizkuntza-eskakizunik es-
katzen ez denean, euskara jakitea merezimendutzat hartuko da.

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

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da enplegu-poltsarik sortuko.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, Musika irakasle kategorian emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOAK

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera:

a) Esperientzia: gehienez 80 puntu
a.1. Esperientzia orokorra:

Esperientzia orokorra da edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuen es-
perientzia, 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 egindako zerbitzuengatik, deialdia egin duen ad-

ministrazioan barne, A2 azpitaldeko txistu espezialitateko musika irakasle katego-
rian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, A2 azpitaldean 
lan egindako egun bakoitzeko 0,01827 puntu.

a.2. Esperientzia espezifikoa:
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan egindako zerbitzuei 20 puntu emango zaizkie gehienez, berariaz, bereizita 
eta esperientzia orokorraren balorazioaren osagarri gisa, baremo honen arabera:

—  Deialdia egin duen Administrazioan, A2 azpitaldeko txistu espezialitateko musika 
irakasle kategorian edo Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan, 
A2 azpitaldean egindako zerbitzuengatik, lan egindako egun bakoitzeko 0,00366 
puntu.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldiak batuko dira. Nolanahi ere, la-
naldi partzialean edo murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egindakotzat har-
tuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago zenbatu.

b)  Titulazioak eta probak gainditzea, karrerako funtzio finko edo lan-kontratu fin-
koko izaera lortzeko prozeduretan

Gehienez ere 20 puntu emango zaizkie merezimendu hauei:
b.1.  Deitutako plazara sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza aka-

demikoko maila batean (1) dagokion titulua izateagatik, betiere titulazioak dei-
tutako plazari lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 10 
puntu.

   A1/A2: Unibertsitate-masterreko edota doktoregoko titulazioa edo baliokidea 
(MECES 3. eta 4. mailak)

b.2.  Plaza lortzeko eskatzen den maila bereko titulu akademikoa izateagatik (bal-
dintza gisa egiaztatutakoaz bestelakoa), betiere titulazioak deitutako plazei lo-
tutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero: 7,5 puntu.

b.3.  Erakunde ofizialetan jasotako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola edo 
Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesiona-
letan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emandako 
edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.

b.4.  Erakunde ofizialetan emandako prestakuntza (Herri Administrazioko Eskola 
edo Institutuetan Herri Administrazioetan, Unibertsitateetan, Elkargo Profesio-
naletan, Mutualitateetan, Fundazioetan, Elkarteetan, Federazioetan) emanda-
ko edo homologatutako ikastaro-ordu bakoitzeko, 1 puntu, gehienez 20, betiere 
ikastaroak deitutako lanpostuen eduki funtzionalarekin bat etorriz gero.
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b.5.  Deialdia egin duen administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanpostu-
rik lortu gabe bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile 
izateko prozeduraren, A2 azpitaldeko txistu espezialitateko musika irakasle ka-
tegorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren 
bidez egin bada: 10 puntu.

b.6.  Deialdia egin duen administrazioan lanpostuak bitarteko edo aldi baterako be-
tetzeko prozeduraren oposizio-fasea gainditzeagatik, A2 azpitaldeko txistu es-
pezialitateko musika irakasle kategorian, betiere deialdi hori dagokion aldizkari 
ofizialean argitaratu bada: 10 puntu.

b.7.  Informatikako ezagutzak.
   Informatika-ezagutzak baloratuko dira, 20 puntu gehienez, eta 5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 oinarrizkoa.
  —  Oinarrizko Internet.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 oinarrizkoa.
  —  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
  —  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010 maila bakarra.
  —  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010 aurreratua.
  —  Microsoft Access 2000/XP/2003 aurreratua.
  —  Internet aurreratua.
   Moduluak gainditu izana IT Txartelaren ziurtapen-sistemaren bidez egiaztatuko 

da, oinarri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren bertsio ez-
berdinak egiaztatzen badira, horietako bat bakarrik baloratuko da.

   Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko 
maila egiaztatutzat joko dira.

Bermeon, 2023ko martxoaren 9an.—Alkateordea, Idoia Platas Arenaza

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA


