
 

 

ORDIZIAKO UDALEKO LAN-PLANTILLAN ARKITEKTO TEKNIKO POSTUA 
BITARTEKOTASUN IZAERAZ BETETZEKO HAUTA-FROGEN DEIALDIA ARAUTU BEHAR 

DUTEN OINARRIAK 

 

1.- XEDEA ETA ARAU OROKORRAK 

Deialdi honen xedea da Ordiziako Udalean Arkitekto teknikoaren plaza bitarteko izaeraz betetzeko 
hautaketa egitea, lehiaketa-oposaketa sistemaren bidez.  

Oposaketen faseko ariketa guztiak gainditzen dituzten eta postua betetzeko aukeratzen ez diren 
hautagaiek lan-poltsa bat osatuko dute, hautaketa-prozesuan lortutako puntuen hurrenkeraren 
arabera, antzerako postuetan sortzen diren pertsonal beharrak betetzeko.  Udalak hala erabakiz 
gero, lan-poltsa beste Administrazio Publikoei utzi ahal izango zaie erabili ahal izateko.   Deialdia 
onartzeak berekin dakar lan-poltsa uzteko baimena ematea.  

Postua Ordiziako Udaleko plantillaren baitan dago, eta honela definituta dago lanpostu-zerrendan:  

1. Plaza: Aparejadore/Arkitekto teknikoa 

2. Postua: Aparejadore/ Zerbitzu Arduraduna  

3. Izaera: Funtzionarioa. 

4. Eskala: Administrazio Berezia 

5. Azpieskala:  Teknikoa 

6. Saila:  Erdi mailako teknikaria 

7. Taldea: A2 

8. Maila:  23 

9. Hizkuntza eskakizuna: 3. nahitaezkoa.  

10. Lanaldia:  %100 

2.-FUNTZIOAK 

Obrak eta udal zerbitzuak zuzentzea, proiektuak egitea, obra txikien txostenak eta jarduera 
txostenak egitea, eta horrekin batera arkitekto teknikoaren espezialitate eremuan aholkularitza-
lanak burutzea.  

Eremuari dagozkion zerbitzuen funtzionamendu egokiaz arduratzea giza baliabideak eta 
materialak efikaziaz eta efizientziaz koordinatuz.  

 



 

 

Funtzio zehatzak jarraian azaltzen direnak:  

- Obra txikietako lizentzien, irekitze-lizentzien, balorazioen, likidazioen eta abarren txosten 
teknikoak egitea, bere lanbide-eremuan.   

-Jardueren irekitze-espedienteei dagozkien txostenak egitea, eta dagokion kasuan hiri 
lurzoruetako jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko Araudia 
aplikatzea.   

-Gainerako langile teknikoei laguntza eskaintzea udal ordenantzak idazten edo aldatzen, eta bere 
lanbidearen eremuan obrak lizitatzeko lege-oinarri eta prozeduretan baldintza tekniko, 
administratibo eta ekonomikoen pleguak idaztea.  

- Arkitekto teknikoaren espezialitate eremuan ondare higiezinak eta higigarriak eraikitzea, 
eraberritzea, konpontzea edo kontserbatzea xede duten udal proiektuak idaztea.  

-Obrak, matxurak eta lizentziak ikuskatzea, kontrolatzea eta horien ikuskapena egitea, egiaztapen 
teknikorako dagozkion bisitak eginez.  

- Obra zuzendaritza funtzioak egitea, egiaztapenak eginez,  neurketak eta ziurtapenak eginez.  

- Erosketak kontrolatzea, Obra eta Zerbitzu Sailak egindako gastuen fakturak sinatuz eta horiei 
oniritzia emanez.  

- Hirigintza, Obra, Ingurumen eta Zerbitzu Delegazioetara joatea aholkua emateko, informazioa 
emateko,  edo gairen bat aztertzeko, hala eskatzen zaionean.  

- Diru-laguntzak eskatzeko agiriak prestatzea.  

- Zerbitzu desberdinen lan-programa prestatzea, horiek nola burutzen diren kontrolatuz eta 
emaitza ikuskatuz.  

-Jendeari informazioa ematea aparejadoreari dagozkion gaiei buruz.   

-Arloko gaien inguruko eta emandako funtzioen inguruan udal barruko eta kanpoko pertsona, 
gremio eta erakundeekin harremana izatea. 

-Kontsulta edo eskaeretarako udal zerbitzuak hobetzeko eta koordinatzeko udaleko beste 
arduradunekin bilerak egin eta harremana izatea.   

- Zerbitzuko arduradunekin harremanak izatea eta bilerak egitea koordinatzeko, informazioa 
trukatzeko eta jarraibideak emateko.  

-Mantentze-Planak finkatzea Teknikari Laguntzailearen eta zerbitzu-brigadetako arduradunen 
laguntzarekin, gutxienez, kalitate/gastu adierazleak, jarduera egutegiak, profila, beharrezko 
tresneriak eta hornigaiak definituz.  



 

- Zerbitzu-brigada desberdinetako aldi baterako langileak eta langile finkoak zuzentzea, 
koordinatzea eta kontrolatzea: elektrizitatea, lorezaintza, zerbitzu orokorrak; eginkizunak 
Mantentze-Planean ezarritakoaren arabera banatuz eta eginkizun horien efizientziaz eta 
produktibitateaz arduratuz.  

-Mantenu eta azpiegitura arloan esleipenen jarraipena eta txostena egitea, kontratuaren baldintzak 
betetzen diren begiratuz, eskainitako zerbitzuak betetzen diren eta kalitate/gastu erlazioa betetzen 
den baloratuz eta kontrolatuz.   

-Zerbitzu sailean kontsumo beharrak eta mailak zehaztuz erosketak kudeatzea, egokitzen den 
arduradunaren laguntzarekin.  

-Obren sailean kontsumo beharrak eta mailak zehaztuz erosketak kudeatzea.  

Obra eta Zerbitzu Saileko langileen artean laneko higiene eta segurtasun neurriak ondo ezartzen 
diren eta ondo betetzen diren zaintzea.  

- Zerbitzu sailerako aurrekontuaren aurreproiektua prestatzen laguntzea, eta urteko gastuaren 
jarraipena egitea aurrekontua onartu eta gero.   

-Beste lan batzuk: Jendearen arreta,  

- Saileko Zerbitzu desberdinen lan-partea kontrolatzea.  

- Zuinketa aktak jasotzeko lana edo obra mota guztietako soka-jaurtiketak formalizatzea, lerro 
neurketa Kontuhartzailetzara pasata. 

-Udalaren Larrialdietarako Planean laguntzea.  

- Zerbitzu Sailari esleitutako ondareen inbentarioa egiteko ardura izatea, aldizka arduradunei 
ondareen zerrenda eskatuz, informazioa jasoz eta Udal Ondareen Inbentarioaren kudeaketaz 
arduratzen den pertsonari informazioa emanez.  

-Obra Saileko aldi baterako langileen eta langile finkoen hautaketa prozesuetan parte hartzea.   

-Udaleko langileek nahiz azpikontratatutakoek burututako udal obretan gremio desberdinak 
koordinatzea.  

-Lanpostuko kategoriari dagokion bestelako edozein funtzio burutzea.   

 

3.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.  

Aipatutako lanposturako hautapen prozesuan onartua izateko eta parte hartu ahal izateko, 
hautagaiek honako eskakizun hauek bete behar dituzte, eskaera orriak aurkezteko epea amaitu 
baino lehenago eta hautapen prozesu osoan zehar:  



 

a) Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea, edo, Europar 
Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako Nazioarteko itunei jarraiki, 
langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko herritarra izatea. 

Parte hartu ahal izango du, baita ere, Europako Batasuneko kide diren estatuetako 
herritarren ezkontideak, beti ere zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita ere bere 
ondorengoak eta bere ezkontidearenak, baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak 
badira, eta ondorengo horiek hogeita bat urte baino gutxiagokoak badira, edo adin 
horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak.  

b) 16 urte beteta eta nahitaez erretiratzeko adina ez gainditzea.  

c) Eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala izatea. Hori dagokion unean egiaztatu beharko 
da Udalak egingo duen mediku azterketa bidez.  

d) Diziplina espedienteren bat ireki eta inolako Administrazio Publikoaren edo Autonomia 
Erkidegoetako konstituzio nahiz estatutu organoen zerbitzutik kendu gabea izatea eta, era 
berean, ebazpen judizialen bat dela medio, enplegu edo kargu publikoetarako erabat edo 
bereziki ezgaitu gabe egotea, betiere kendu edo ezgaitutako funtzionarioen talde edo 
eskalatara jotzeko edota, lan-legepeko langileen kasuan, betetzen zituzten antzeko 
eginkizunak betetzeko. 

e) Arkitekto tekniko titulu ofiziala, arkitektura tekniko gradua edo maila handiagokoaren jabe 
izatea edo hura lortzeko tasak ordainduta edukitzea.  

Atzerriko titulazioren bat izanez gero, titulu horren homologazioa egiaztatzen duen 
ziurtagiria izan beharko da.  

 

4.- ESKABIDEAK AURKEZTEA 

Hautaketa probetan parte hartzeko eskabideak (II. ERANSKINA) Udaleko alkate-lehendakariari 
zuzenduko zaizkio, eta ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte atzera ez botatzeko:  

a) Izangaiek hauxe adieraziko dute eskabidean: Oinarri hauetan eta deialdi bakoitzeko oinarri 
berezietan eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela, eskabideak aurkezteko epea 
amaitzen den egunean beti ere, hautaketa prozesua amaitu eta gero egiaztatuko badira 
ere.Halaber, azterketa egin nahi den hizkuntza ofiziala ere zehaztuko da, euskaraz edo 
gaztelaniaz.  

b) Eskaerak honela aurkeztuko dira:  

-  Udaleko erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Kale nagusia 24, Ordizia), hamabost 
egun naturaleko epean, dagokion deialdiaren iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita.   



 

- Bestalde, Estatuko Administrazio Orokorreko edo Autonomia Erkidegoko edozein 
administrazio organoko erregistroan aurkeztu ahal izango dira eskaerak eta indarrean 
dauden xedapenek zehaztutako beste  edozein modutara.  

- Postetxean aurkeztutako eskabideak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluak 
aurreikusitakoari jarraiki, gutunazal irekian egingo dira, posta bulegoko funtzionarioak 
data eta zigilua jarri eta ziurtatu ditzan eskaerak aurkezteko epearen barruan. Horrela 
eginez gero bakarrik hartuko da posta bulegoan aurkeztutako eguna Udaleko Erregistro 
Orokorrean sarrera emandako eguntzat. Eskaera orria da zigilua eraman behar duena. 

c) Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak:  

- Nortasun agiriaren fotokopia.  

- Lanpostura sartzeko beharrezkoa den jatorrizko titulua edo kopia konpuntsatua.  

- Hirugarren hizkuntz eskakizuna edo baliokidea duela egiaztatzen duen jatorrizko agiria edo 
fotokopia konpuntsatua.  

- Eskaerarekin batera aurkeztutako merituak egiaztatzea.  Ez dira kontuan izango 
eskaerarekin batera aurkeztu edo egiaztatu ez diren merituak.  

d) Izangai minusbaliatuek izaera hori agertu beharko dute eskabidean, eta probak egiteko 
eskatzen dituzten egokitzapenak ere bai. Halaber, eskabidearekin batera, izaera hori egiaztatu 
beharko dute ziurtagiri baten bidez, Administrazioaren organo aginpidedunak egindakoa; eta, 
hortik aparte, berariaz adierazi beharko dute –hala badagokie– duten ezintasun motari nola 
egokitu hautaketa probak egiteko.  

 

5.- IZANGAIAK ONARTZEA 

Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, alkate-lehendakariak onartutako eta baztertutako 
izangaien behin-behineko zerrenda onartuko du. Zerrenda hori udaletxeko iragarki-taulan eta 
webgunean argitaratu eta erakutsiko da; eta 10 laneguneko epea emango da, baztertu izana 
eragin duten akatsak edo hutsuneak zuzentzeko nahiz zerrendaren aurkako erreklamazioak 
egiteko.  

Erreklamaziorik egiten ez bada, izangaien behin-behineko zerrenda behin betikotzat hartuko 
da.  

Erreklamaziorik egonez gero, balioetsi edo ezetsi egingo dira, eta, kasu horretan, behin-
behineko zerrendarako adierazitako moduan argitaratuko da behin betiko zerrenda ere. 

Onartutakoen zerrendan agertzeak ez du nahitaez esan nahi hautapen prozesuan eskatzen 
diren baldintza guztiak betetzea aitortzen zaienik hautagaiei.  

 



 

6.- KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA 

Hartarako eskumena duen organoak izendatuko ditu Kalifikazio-Epaimahaiko kideak, eta 
haiek eramango dituzte aurrera hauta-probak.   

Izendatutako epaimahaikideak, udaletxeko iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko eta 
azalduko dira. Izangaiek epaimahaikideak errekusatu ahal izango dituzte, azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkideari buruzkoak, 28. eta 29. artikuluetan aurreikusten duen egoeraren bat gertatzen 
denean.  

Epaimahaia osatzen duten kideen erdiek, gutxienez, izan beharko dute lanpostura sartzeko 
eskatzen den jakintza-arlo berari dagokion titulazioa, guztiek maila akademiko berekoa edo 
goragokoa, eta ahaleginak egingo dira gaitasun, ahalmen eta trebakuntza egokiko emakume 
eta gizonen ordezkaritza orekatua egon dadin, behar bezala arrazoitutako kasu objektiboetan 
izan ezik. 

Egoki iritzitako probetan, epaimahaiak aholkularien laguntza eskatu ahal izango du, hauen 
egitekoa beren espezialitate teknikora mugatua egongo delarik. 

Azaroaren 26ko 30/1992 Legeak kide anitzeko organoez jasotzen dituen xedapenetara 
egokitu beharko du epaimahaiak bere jarduera.  

Epaimahaiak ezin izango du ez eratu ez jardun, lehendakaria eta idazkaria eta gutxienez, 
kideen erdiak bildu ez badira.  Idazkariak ahotsa izango du baina ez du bozkatzeko 
eskubiderik izango.  

Kalifikazio-Epaimahaia ondoko eran osatuko da:  

Epaimahaiburua: Udal Arkitekto Teknikoa 

Epaimahaikideak:  

- Beasaingo udal Arkitekto Teknikoa.  

- IVAPeko ordezkari bat, postu honetako ezagutza-arloan prestakuntza eta berariazko 
ezagutzak dituena.   

- Udaleko Administrazio Orokorreko Teknikaria.  

- Udaleko Kontuhartzailea 

Idazkaria: Udaleko Idazkaria.  

       Langile Batzordeko ordezkari bat bertaratu daiteke behatzaile gisa. 

 

 

 



 

7.- DEIALDIAK ETA JAKINARAZPENAK.  

Deialdiko lehenengo ariketa egiteko deia udaletxeko iragarki-taulan eta webgunean 
(www.ordizia.eus) argitaratutako iragarkiaren bidez emango da jakitera, onartuen eta 
baztertuen behin-behineko zerrenda eta Epaimahaiaren osaera onartzen dituen 
ebazpenarekin batera. 

Deialdi bakoitzeko dagozkion gainontzeko adierazpen era berean egingo dira.  

Izangaiek ariketa bakoitzerako dei bakarra izango dute.  

Hautagai guztiek Nortasun Agiria ekarri beharko dute probetara, eta epaimahaiak edozein 
unetan erakusteko eskatu ahal izango die. Ez Nortasun Agiririk ez nor den egiaztatzen 
duen beste baliokiderik ez erakustekotan, hautagaia hautaketatik baztertuta geratuko da, 
besterik gabe.  

 

8.- HAUTAKETA PROZESUA 

OPOSIZIOALDIA 

Epaimahaiak nahi izanez gero ariketa bat baino gehiago egun berean egitea erabaki 
dezake, eta ariketen hurrenkera aldatzeko gaitasuna ere badu.  

Epaimahai kalifikatzaileek egokitu egingo dituzte izangai elbarrien ariketak egiteko denbora 
eta baliabideak; horrela, aukera berdintasuna izan dezaten beste parte hartzaileekin, beti 
ere baliorik kendu gabe probaren edukiari, eta eskatzen den gaitasun maila murriztu edo 
gutxitu gabe. 

1) Lehen ariketa: 

Deialdiaren I. Eranskineko gai-zerrenda orokorrean zehazten diren gaiei buruzko 
aukera anitzeko galdera-sorta bati idatziz erantzutean datza.  Ariketa honetan 20 puntu 
lortu ahalko dira gehienez ere, eta ariketa gainditzeko, beharrezkoa izango da, 
gutxienez 10 puntu lortzea.  

Hautaketa-froga honetan jarraitu beharreko prozedura zehatza epaimahaiak erabakiko 
du: galdera-kopurua, frogaren iraupena, erantzun zuzen eta okerren balioak eta gaizki 
erantzundakoengatiko zigorra, besteak beste.  

2) Bigarren ariketa 

Deialdiaren I. Eranskineko gai-zerrenda espezifikoko edukiari buruzko hainbat 
suposamendu praktiko egingo ditu deialdiaren Epaimahaiak eta suposamendu horiek 
ebatzi beharko dira.  Ariketa honetan 40 puntu lortu ahalko dira gehienez ere, eta, 
ariketa gainditzeko, beharrezkoa izango da, gutxienez 20 puntu lortzea.  

Hautaketa-froga honetan jarraitu beharreko prozedura zehatza epaimahaiak zehaztuko 
du.  



 

LEHIAKETA-FASEA 

Oposaketa fasea gainditu duten hautagaien merituak baloratuko dira fase honetan.  

Lehiaketaldia ez da baztertzailea izango, aldi horretan lortutako puntuak ezin izango dira 
kontuan hartu oposizioaldiko probak gainditzeko, eta balorazioa ez da inoiz oposizioaldian 
lor daitekeen gehieneko puntuaketaren %45etik gorakoa izango. 

Eskaerak aurkezteko epea amaitu aurretik egindako prestakuntza eta lan-denborak 
bakarrik hartuko dira kontuan.   

Baloratzean ez dira kontuan hartuko aldi baterako konfiantzazko postuetan, beketan nahiz 
formazio praktiketan egindako zerbitzuak.  

Ez dago dokumentuak aurkeztu beharrik dagoeneko Udalaren esku badaude, aski izango 
da horien aipamena egitea kontuan hartuak izan daitezen.  

1) Lan-esperientzia.  

Plazaren eginkizunen antzekoak dituzten lanpostuetan izandako esperientzia 
baloratuko da, gehienez ere 10 puntuekin, baremo honen arabera:   

- Administrazio publikoan izandako esperientzia: 0,25 puntu hilabete osoko, 7 puntu 
gehienez.  

- Enpresa pribatuan izandako esperientzia, pareko lanposturen batean eta eginkizunek 
lanpostu honekin lotura zuzena izan dutenean: 0,10 puntu hilabete osoko, 3 puntu arte 
gehienez.  

Emandako zerbitzu-denboraren arabera balioztatzen diren merezimenduak kalkulatzeko, 
alegatutako aldiak batuko dira, egun kopuruak kontuan hartuz, eta ondoren, erreferentziazko aldia 
baino txikiagoak diren gainontzekoak baztertuko dira. Horren ondoriotarako hilabetea 30 egun 
naturalen batura da.  

2) Tituluak eta prestakuntza.  

Atal honetan baloratuko dira, bete beharreko lanpostuarekin lotuta, egindako gradu-
ondoko unibertsitate-ikastaroak edo unibertsitate batek emandako master-ikastaroak 
eta IVAPek edo beste erakunde ofizial batek antolatutako prestakuntza-ikastaroak, 
jardunaldiak etab. gehienez 5 punturekin. Horietan sortutako orduak kontuan izanda 
baremo hauek erabiliko dira: 

- 200 orduko edo ordu gehiagoko master edo ikastaro bakoitzeko, baldin eta lortu nahi den 
plazaren eginkizunekin zerikusi zuzena duten irakasgaiak biltzen baditu: 1,5 puntu 
bakoitzeko. Gehienez: 3 puntu.  

- 50 eta 200 ordu arteko prestakuntza-ikastaro bakoitzeko, baldin eta lortu nahi den plazaren 
eginkizunekin zerikusi zuzena duten irakasgaiak biltzen baditu: 0,5 puntu bakoitzeko. 
Gehienez: 2 puntu.  



 

Izangai bakoitzaren bukaerako kalifikazioa oposizioaldiko ariketa guztietan eta, hala badagokio, 
lehiaketaldian lortutakoen batuketak emango du, Oinarri berezietan zehaztutako balorazioaren 
arabera.  

 

9.- EPAIMAHAIAREN PROPOSAMENA 

Ariketen eta merezimenduen kalifikazioa amaiturik, proposatutako izangaiaren izenaren berri 
emango du epaimahaiak.  

Berdinketa gertatuz gero, honela ezarriko da ordena: Lehenik, oposizioaldian puntuazio handiena 
lortu duen izangaiaren alde; bigarrenik, toki administrazioan zerbitzuak ematen denbora gehiago 
eman duenaren alde; eta hirugarrenik, beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuak ematen 
denbora gehiago eman duenaren alde, eta azkenik, zaharrena denaren alde.  

Izangaietako batek ere gainditu ezean hautaketa prozesua, Epaimahaiak bete gabe deklaratuko 
du deialdia.  

Izangaia bitarteko funtzionario izendatzeko Epaimahaiak akta igorriko dio Udaleko organo 
eskudunari.  

Akta horretan agertuko dira, halaber, ariketa baztertzaile guztiak gainditu dituzten izangaiak, 
puntuazio-ordenaren arabera, deitutako plazak baino gehiago izanda ere. Adierazitako puntu-
ordenaren arabera, izangai horiek lan-poltsa bat osatuko dute, Lehenengo Oinarriak dioenari 
jarraiki, aldi baterako premiak betetzeko. 

 

10.- DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA 

Proposatutako izangaiak aurkeztu beharko ditu, probak gainditu izandakoen behin betiko zerrenda 
argitaratzen denetik 3 egun balioduneko epean, hautaketa prozesuan parte hartzeko Oinarri 
hauetan eskatzen diren baldintzak egiaztatzen dituzten agiriak eta eskaerarekin batera aurkeztu 
behar ez zirenak. 

Adierazitako epean, eta ezinbesteko kasuetan salbu, izangaiek eskatutako agiriak aurkezten ez 
badituzte, edo eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela egiaztatzen ez badute, ezingo dira 
bitarteko funtzionario izendatuak izan, eta beren jarduera guztiak baliogabetu egingo dira, 
faltsukeriagatik izan zezaketen erantzukizunari utzi gabe. Kasu horretan, azterketa guztiak gainditu 
eta azken puntuazio-ordenaren arabera ondoren dagoenaren aldeko proposamena egingo du 
organo eskudunak. 

 

11.- BITARTEKO FUNTZIONARIO IZENDATZEA 

Aipatutako ahiriak aurkezteko epea igaro ondoren, izangaia bitarteko funtzionario izendatzeari 
ekingo zaio.  



 

Interesdunari izendatze honen berri emango zaio, eta udaletxeko iragarki taulan eta webgunean 
argitaratuko da.  

 

12.- LANPOSTUAZ JABETZEA.  

Lanpostuaz jabetzeko eginbidean, ohikoez gain, Administrazioaren zerbitzupeko langileen 
bateraezintasunei buruz apirilaren 30eko 598/85 Errege Dekretuaren 13. artikuluak eskatzen 
dituenak jaso behar dira.  

Karguaz jabetu behar da izendatutakoa, izendapena jakinarazi eta hurrengo 3 egun naturaletan.  

Karguari uko egiten diola ulertuko da, justifikatu gabe lehen aipatu diren epeetan kanpostuaz 
jabetzen ez direnean.  

 

13.- GORABEHERAK 

Oinarri hauek aplikatzean edo interpretatzean sor daitezkeen zalantzak edo arazoak Epaimahaiak 
erabakiko ditu.  

 

14.- ARAU OSAGARRIAK.  

Oinarri-arauetan aurreikusten ez den guztian, hauetan ezarritakora egokituko dira hautaketa 
probak:  

-  Apirilaren 12ko 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua.  

- Uztailaren 6ko 6/1989 legea, Euskal Funtzio publikoari buruzkoa.  

- Abuztuaren 2ko 30/1984 legea, Funtzio Publikoa berritzeko neurriei buruzkoa.  

- Estatuko Administrazioaren zerbitzupeko langileak sartzeko araudi orokorrean, martxoaren 
10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa.  

- Apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuan, Tokiko Araubidean indarrean 
dauden xedapenen Testu Bateratua onartzen duena.  

- Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan 
euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.  

 

 

 



 

15.- KONTRA EGITEA 

Oinarri hauen aurka eta horietatik eratortzen diren egintzen aurka erreklamazioak aurkez 
daitezke Donostiako administrazioarekiko auzien epaitegian GAOn argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera zenbatzen hasita bi hilabeteko epean. 

Nolanahi ere, nahi izanez gero, administrazioarekiko-errekurtsoaren aurretik, berraztertzeko 
errekurtsoa aurkez dakioke Alkateari hilabeteko epean GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera zenbatzen hasita. 

Hori guztia, eskubideak babesteko egokiak izan daitezkeen egintza edo errekurtsoak 
aurkezteari kalterik egin gabe. 

 

  



 

1. ERANSKINA 

GAI-ZERRENDA OROKORRA 

 

1.- Udal antolamendua: Udaleko organoak. Udal eskumenak.  

2.- Toki Erakundeen ondasunak.  Horien sailkapena:  Jabari publikoko ondasunak, ondare-
ondasunak eta herri-ondasunak.  

3.-Toki Administrazioko kontratuak. Kontratuen sailkapena. Bere elementuak. Kontratistaren 
hautaketa. Kontratua esleitzea, formalizatzea eta betetzea. Prezioen berrikuspena. Kontratuaren 
amaiera.  

4.- Zerbitzu publikoen kudeaketa. Kudeatzeko erak.  

5.- Tokiko organo kolegiatuen funtzionamendua. Deialdia eta gai zerrenda. Bilkuren eta akordioen 
araubidea. Bozketak. Aktak eta erabakien ziurtagiriak.  

6.- Tokiko aurrekontuak: kontzeptua, printzipioak eta egitura. Aurrekontua egitea. Aurrekontuaren 
likidazioa.  

 

GAI ESPEZIFIKOAK 

 

7.- Lurzoruaren hirigintza araubidea. Lurzoruaren sailkapena. Mugal eta betebeharrak 
sailkapenaren arabera. Urbanizatze prozesuan jabeek dituzten eskubide eta betebeharrak.  

8.- Administrazioaren esku-hartzea kurzoruaren eraikuntzan eta erabileran: lizentziak. Lizentziarik 
gabeko edo lizentziara egokitu gabeko obrak. Obrak gelditzea. Lizentziak berrikustea. 
Partzelazioak.  

9.- Zaintzeko betebeharra. Egikaritzeko aginduak. Zigor-prozedura. Aurri-deklarazioa.  

10.-Eraikinen aurri-egoeraren deklarazioa. Arrazoiak eta prozedurak. Gerta litezkeen aurri-
egoeretarako neurriak.  

11.- Hirigintzako arau-hausteak: Definizioa, tipifikazioa, preskripzioa. Pertsona erantzuleak. 
Zigorren zenbatekoa zehazteko arauak.  

12.- Obra-proiektuak idaztea. Administrazio-izapideak egitea. Administrazio-klausulen eta 
baldintza teknikoen pleguak.  

13.- Obra kontratua. Prestakuntza-jarduerak. Aurretiazko azterketak. Aurreproiektuak. Zuinketa.  

14.- Obra zuzendaritza. Zuzendaritzan esku hartzen duten agenteen egitekoak. Zuzendaritzaren 
aginduak. Funtzioak, erantzukizuna eta eskumenak dagozkien arautegi profesionalen arabera.  



 

15.- Kontratuaren gorabeherak. Prezioak berrikustea. Lagapenak, azpikontratuak eta urterokoak 
doitzea, aldatzea.  

16.- Obra kontratuaren prezioa. Prezioaren ordainketa. Egiten ari den obra ordaintzea. Obra 
ziurtagiriak. Motak. Berrikusketa ziurtagiriak.  

17.- Kontratuaren epeak. Luzapenak. Berandutzeak. Zigorrak. Obra kontratua etetea.  

18.- Obraren amaiera eta harrera. Berme epea. Likidazioa.  

19.- Prezio bateratuak. Prezo osagarriak. Kostu zuzenak eta zeharkakoak. Egikaritze 
materialerako aurrekontua eta kontrataren aurrekontua.  

20.- Zuinketak oro har. Definizioa. Eraikin baten zuinketa. Erabilitako tresnak. Lanak egitea.  

21.- Eraisketak: sailkapena, egikaritzea, kontrola eta neurketa. Lurren mugimendua eta 
eskoramenduak: sailkapena, lanak egitea, kontrola eta neurketa. 

22.- Zuzeneko eta zeharkako zimenduak. Pantailak: sailkapena, lanak egitea, kontrola eta 
neurketa.  

23.- Hormigoia: orokortasunak. Hormigoi-motak. Osagaiak. Fabrikazioa eta obran jartzea. Kontrola 
eta neurketa.  

24.- Hormigoizko egiturak. Materialak eta lanak egitea. Zaharberritzeko eta eraikinak birgaitzeko 
aplikazioak.  

25.- Behe-tentsioko instalazio elektrikoak. Orokortasunak. Instalazioak eta barne-argiteria. 
Instalazioak arrisku bereziko lokaletan.  

26.- Suteen kontra babesteko instalazioak. Antzemateko sistemak. Alarma instalazioak.Itzaltzeko 
instalazioak. Kontrola eta neurketa.  

27.- Hiri zolatzeak. Motak. Kalitateak. Kalkuluak. Aukeratzeko irizpideak. Galtzadak, espaloiak, 
araudia.  

28.- Errepide-zoruak. Obra unitateak eta materialak. Eraikuntza berriko bide-zoruak. Proiektu-
oinarriak.  

29.- Bide-zoruak sendotzea eta birgaitzea. Auskultazio metodoak. Azaleraren eta egituraren 
ezaugarriak. Sendotzeko eta zuzentzeko metodoak.  

30.- Errepideak zaintzea. Zaintzeko metodoak eta antolakuntza. Neguko bideak. Zaintzea, 
makinak eta materialak.  

31.- Hondakin-urak. Definizioa, motak eta kutsadura-erak. Etxeetatik datorren hiriko hondakin-ura. 
Industriatik datorren hondakin-ura.  

32. Saneamendu-sareak. Egitura. Ezaugarriak eta eginkizun garrantzitsuenak.  



 

33.- Saneamendu sistemak. Sistema bakoitzaren alde onak eta txarrak. Saneamendu sistema 
eraikinaren barrualdean.  

34.- Erregistro-putzuak eta horien motak, hustubideak. Garbiketa edo erregistro ganberak. Sifoiak. 
Aringarriak, funtzioa eta motak.  

35.- Hiriko ur beltzen emaria, kalkulua eta hornidura. Saneamendu-hoditeria motak. 

36.- Ur beltzen arazketa. Autoarazketa naturala. Arazketa artifiziala, metodoak, kalitate 
parametroak. 

37.- Euri-urak. Emarien kalkulua. Infiltrazioa. Hidrologia. Euri-uren hodi biltzaile baten 
dimentsionamendua eta trazatua. 

38.- Sareen zainketa. Garbiketa, ikuskaritza, konpontzeko eta berritzeko lanak. 

39.- Hiri-altzariak. Beharra eta egokitasuna. Mantentze-lanen programak.  

40.- Tutu malguak. Materialak. Egituraren diseinua. Araudia. Egitea eta probak. 

41.- Tutuak zangan. Hondeaketak eskora-oholtzarekin. Eskoramenduak. 
42.- Hormigoi armatuzko tutuak. Tutuen ezaugarriak. Egituraren diseinua. Aplikatzeko arauak. 
Hormigoizko tutuen korrosioa. 

43.- Obretako gutxienezko segurtasun eta osasun xedapenak, urriaren 24ko 1627/1997 ED: 
Xedapen orokorrak: Obren proiektu eta egikaritze faseetako segurtasun eta osasun xedapen 
espezifikoak. Langileen eskubideak. Beste xedapen batzuk. 

44.- Suteen kontra Babesteko Oinarrizko Araua. Konpartimentazio irizpideak. Ateratzeko bideak. 
Kanpora ateratzeko ibilbideetako ate eta korridoreen ezaugarriak. Etxebizitzen erabilerarako 
baldintza partikularrak.  

45.- Abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta apirilaren 11ko 68/2000 Dekretua, irisgarritasuna sustatu 
eta oztopo arkitektonikoak kentzekoa: Xedea eta esparrua. Eraikinetarako xedapen orokorrak. 
Sustapen neurriak. Kontrol neurriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II ERANSKINA 

 

Arkitekto Tekniko lanpostua bitartekotasun izaeraz betetzeko lehiaketa-oposizio deialdian parte hartzeko 
eskaera 

Solicitud para tomar parte en la convocatoria del concurso-oposición para la provisión en interinidad de una 
plaza deArquitecto Técnico 

 

SARRERA ERREGISTROA/REGISTRO DE ENTRADA Deialdia/Plaza a la que opta 

 

 

 

 GAOren data/Fecha BOG 

 

 

 Zein hizkuntzetan egin nahi dituzu ariketak? / ¿En qué lengua desea realizar las pruebas? 

Euskeraz/En euskera                      Gazteleraz/En castellano 

 

1. DATU PERTSONALAK / DATOS PERSONALES 

1. deitura / 1er apellido 

 

2. deitura / 2º apellido Izena / Nombre 

 

NAN / DNI 

 

Harremanetarako telefonoa/k aurrizkiekin/Teléfono/s de contacto con prefijo 

eta helbide elektronikoa / y dirección electrónica 

 

 

Jaioteguna / Fecha de nacimiento 

Helbidea / Domicilio 

 

Herria / Localidad Posta kodea / Código postal 

Probintzia / Provincia Gidatzeko baimena / Permiso de conducir 

Bai / Si   Ez / No  Mota / Clase 

Elbarritua bazara, zenbat denbora eta zer bitarteko behar dituzu azterketak egiteko? (behar badituzu) / En caso de que sea minusválido, ¿qué tipo de 
adaptación de tiempo y medios necesita para la realización de los ejercicios? (en el supuesto de que lo necesite) 

 

 



 

 

2. HEZIKETA / FORMACION 

Deialdian eskatutako titulu akaemiko ofiziala / Título académico oficial exigido en la convocatoria 
TITULUA / TITULO 

 

EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA 

CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICION 

LORTZE DATA 

FECHA OBTENCION 

  

 

 

 

4. ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA 

Administrazio Publikoan edota enpresa pribatua (merezimenduen baloraziorako) / En la Administración Pública y/o en la lempresa privada (para la 
valoración de méritos) 

SARTZE DATA 

FECHA INGRESO 

UZTE DATA 

FECHA CESE 

ADMINISTRAZIO EDO EMPRESAREN IZENA 

NOMBRE DE LA ADMINISTRACION O EMPRESA 

BETETAKO LANPOSTUA 

PUESTO DE TRABAJO OCUPADO 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

5. HEZIKETA / FORMACION 

Merezimenduen baloraziorako izangaiak konstarazten dituen datuak (bestelako tituluak, ikastaroak, mintegiak, diplomak.....) 

Datos que el aspirante hace constar para valoración de méritos (otros títulos, cursos, seminarios, diplomas.....) 

TITULUA EDO KURTSOA 

TITULO O CURSO 

EMAN ZENEKO ZENTRU ETA HERRIA 

CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICION 

LORTZE DATA 

FECHA OBTENCION 

   



ORDIZIAKO ALKATE-LEHENDAKARI JAUNA / SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DE ORDIZIA 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

ESKAERA HONEKIN BATERA DOAZEN AGIRIAK / DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN A ESTA SOLICITUD:  

 

 NANren fotokopia / Fotocopia del DNI 

 Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia / Fotocopia del título exigido para tomar 
parte en la convocatoria. 

 Hizkuntz eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliakide den tituluarena) / Fotocopia del 
certificado del perfil lingüístico (o del título equivalente) 

 Merezimenduen lehiaketarako egiaztagirien fotokopiak / Fotocopias de los certificados de los méritos 
alegados para la fase de concurso 

 

 

 



ORDIZIAKO ALKATE-LEHENDAKARI JAUNA / SR. ALCALDE-PRESIDENTE  DE ORDIZIA 

Behean sinatzen duenak, eskaera hau dagokion 
aukeratzeko probatan onartua izatea ESKATZEN 
DU, eta bertan azaltzen diren datuak egiazkoak 
direla eta Oinarrietan eskatutako baldintzak 
betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan 
agiri orijinal bidez zurituko dituela hitz ematen 
duelarik. 

El abajo firmante SOLICITA ser admitido a las pruebas 
selectivas a la que se refiere la presente instancia y 
DECLARA que son ciertos los datos consignados en 
ella y que reúne las condiciones exigidas en las Bases, 
comprometiéndose a acreditarlas fehacientemente en el 
momento en que le sean requeridas. 

 
 

 

 

 

 

 

Lekua eta data /Lugar y fecha 
______________________________________________________ 

 

Sinadura / Firma 

 

 

 


