
 

1576/2017 EBAZPENA, ekainaren 22koa, BILBAO-BASURTU (ESI) Erakunde Sanitario 
Integratuko Zuzendari Gerentearena, zeinen bidez deialdia egiten baita sukaldeburu 
lanpostu bat izendapen askez betetzeko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko BILBAO-
BASURTU ESIan. 

 BILBAO-BASURTU ESIko sukaldeburu lanpostua hutsik dagoela, Gerentzia honek erabaki du 
lanpostu hori izendapen askez betetzeko deialdi publikoa iragartzea, Euskadiko Antolamendu 
Sanitarioari buruzko ekainaren 28 8/1997 Legearen 26. artikuluko hirugarren arau komunean, 
Osakidetzaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 186/2005 19 Dekretuan eta 
azaroaren 255/1997 11 Dekretuan ezartzen denaren arabera. Hona hemen horretarako oinarriak: 

 

OINARRIAK: 

1.- Parte hartzeko baldintzak. 

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute baldintza hauek betetzen dituztela egiaztatzen 
dutenek: 

a) Estatutario, funtzionario edo lan-kontratudun finkoa izatea Osakidetzako edozein zentrotan, edo 
pertsonal estatutario finkoa izatea Osasun Sistema Nazionaleko Erakunde Sanitarioetan, eta C3 
lanbide-taldekoa izatea. 

Sukaldaritzako goi mailako teknikari titulua izatea.  

c).- C3 lanbide-taldean gutxienez urte biko lan-esperientzia izatea.  
 

d) Uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuan eta Osakidetzako Euskara Planean ezarritako gainerako 
baldintzak. 

 
 
2.- Aintzat hartuko diren merituak:  

 Sukaldeen kudeaketaz prestakuntza edo esperientzia izatea. 

 Zerbitzu azpikontratatuen eta hornitzaileen kudeaketan esperientzia izatea. 

 AAKPK prozesuaz ezagutzak eta esperientzia izatea. 

 Lan-taldeak antolatzeko eta aitzindari izateko gaitasuna. 

 SAPen gaineko ezagutzak (karteldegien modulua) 

 Word eta Excelen erabiltzaile-mailako informatika-ezagutzak. 
 
Lanpostu hau betetzeko interesgarria izan daitekeen edo balioa erants dezakeen edozein meritu 
aurkeztu ahalko da. 
 
 
 
 
 
 



 3.- Euskararen ezagutza. 
 
Horren balorazioa egiteko oinarria izango da Euskararen Erabilera Osakidetza-Euskal osasun 
zerbitzuan normalizatzeko den martxoaren 18ko 67/2003 Dekretuak eta berau garatzen duten 
arauek xedatutakoa. 
 

4.- Eskaerak egiteko epea eta aurkezteko modua. 

Interesdunek eskabideak Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko BILBAO-BASURTU ESIko 
Pertsonal-zuzendaritzari aurkeztuko dizkiote (Montevideo etorbideko 18, 48013 posta-kodea) 10 
egun balioduneko epean, ebazpen honen iragarkia EHAAn argitaratu eta biharamunetik aurrera. 
Halaber, aurkeztu ahal izango dira Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako eran ere. 

Curriculum Vitaeko dokumentazioa honelakoa izan behar da: 
 

a) NANaren, pasaportearen edo gidabaimenaren fotokopia konpultsatua. 
b) Funtzionario- edo estatutario-izendapenaren fotokopia konpultsatua, edo hala badagokio, 

lan-kontratudun langile finko izaera egiaztatzen duen dokumentua. 
c) Baldintzak betetzea egiaztatzen duen dokumentazioaren fotokopia konpultsatua. 
d) Baloratu beharreko meritu guztien fotokopia konpultsatua.  
 

Aurreko paragrafoan ageri diren gaiak ez dira ziurtatu beharko, baldin eta CVaren aplikazio 
informatiko korporatiboan behar bezala baliozkotuta badaude, baina eskatzaileak horren berri 
eman behar du eskaeran.  

 
 
5.- Balorazio-batzordea. 
 

Balorazio-batzorde bat eratuko da, batzordeburu zuzendari gerentea edo hark eskuordetutakoa 
izango duena, eta hauek izango dira Batzordeko kideak: Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria, 
Pertsonaleko Zuzendaria (idazkari izango dena, boz eta botoduna) eta izangaiei eskatutako 
titulazioa duten beste kide bi. 

 
Izangaien balorazioa egin ostean, eta horretan oinarrituta, proposamena egingo da, dagokion 
izendapena formalizatzeko. Aurretiaz txostena eginda, Balorazio-batzordeak betetzeke utzi ahalko 
du lanpostua, hautagaiek eskatutako baldintzak betetzen ez badituzte. 

 
Batzordearen bilera guztien akta egingo dute. Bertan, aurkeztutako izangaiak zerrendatuko dira, 
eta lanpostua bati esleitzeko edo deialdia bete gabe uzteko kontuan hartutako arrazoiak emango 
dira.  

 
 
6.– Hautatzeko prozedura. 
 

Ezin izango dira baloratu, inolaz ere, deialdiaren iragarkia EHAAn argitaratzen den egunerako 
eskuratu gabe dauden merezimenduak, ez eta eskaerak aurkezteko epea amaitu aurretik behar 
bezala alegatu eta egiaztatu ez direnak ere. 

 
 



 
7.- Prozedurari amaiera ematen dion ebazpena. 
 

Hemen abiatzen den prozedura amaitzeko (lanpostua esleitzea edo lanpostua hutsik uztea), 
ebazpena eman behar du Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko BILBAO BASURTO ESIko 
Zuzendari Gerenteak, eta intranetean eta Osakidetzako webgune korporatiboan argitaratuko da. 
Era berean, iragarkia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da. 

 
Ebazpen horrek ondorioak izango ditu iragarkia EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera, bertan 
besterik xedatu ezik. 

 

8.- Ebazpen honen aurkako errekurtsoak. 

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal 
osasun zerbitzuko Zuzendari Nagusiari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, ebazpen hau 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. 

 

Bilbon, 2017ko ekainaren 22an 

 

 
BILBO-BASURTU ESIko Pertsonaleko Zuzendariak eskuordetzaz izenpetutakoa 

(1556/2017 Ebazpena, ekainaren 20koa) 

 
 

 
Iz./Fdo.: AMAYA DE ALLENDE ACHALANDABASO 

 

 


