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2015SPIN0003 
TAO ZAINTZAILE BAT HAUTATZEKO HAUTAKETA-PROZESUKO OINARRI 
ARAUTZAILEAK 
 

1.  Deialdiaren xedea. 

Oinarri hauen helburua aipatu lanpostu baten horniketa egiteko hautaketa prozesua 
arautzea da. 
Halaber, lanpostua lortu ez baina hautaketa prozesua gainditzen duten hautagaiekin 
lanpoltsa bat eratuko da, etorkizunean Ordiziako Udalean eman daitezkeen beharrak 
betetzeko. Lanpoltsa honen indarraldia honako hau izango da: 2017ko abenduaren 
31ra artekoa.   
Kontratazioa urtebeteko epealdirako egingo da, jardunaldi osoz, Ordiziako Udalean 
dagoen lan jardunaldiaren arabera.  
Lan ordutegia  09:30etik 13:00etara eta 16:00etatik 20:00etara  izango da, nahiz eta 
Udalak, nahi duen erara aldatu edo antolatu ahal izango duen ordutegi hau.  
Lanpostu hauen ordainsariak honako hauek izango dira: 20.311,92 euro gordin, 
urtebeteko epealdirako (kopuru horretan aparteko ordainsariak eta beste edozein 
kontzeptu barnebiltzen da). 
Udalarekin izango den harremana bitarteko funtzionarioarena izango da, C2 taldekoa 
eta 18 destino osagarriduna. 

2.  Prozesuan parte hartzeko baldintzak. 

Onartua izateko eta, hautaketa prozesuan parte hartu ahal izateko ondorengo 
baldintzak bete beharko dira: 
1.  Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea edukitzea, edo bestela 
Europako Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen bidez 
langileen zirkulazio askea duten estatuetakoa izatea.  
 
Aurkez daitezke, halaber, Europako Batasuneko kide den estaturen bateko 
nazionalitatea dutenen ezkontideak ere, baldin eta zuzenbidez banatuta ez badaude, 
bai eta haren ondorengoak eta bere ezkontide zuzenbidez banatu gabearen 
ondorengoak ere, 21 urte baino gutxiago badituzte, edota gehiago izanik ere haien 
kontura bizi badira. 
2.  16 urte beteta izatea eta bete beharreko jubilaziorako adina beteta ez izatea.  
 
3. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu tituluaren edo baliokidearen jabe 
izatea, gutxienez.  
4. B gida baimenaren jabe izatea.  
5.  Ordizian erroldatua egotea.  
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6.  Langabetua izatea eta Lanbiden (Servicio Vasco de Empleo) inskribatuta egotea.  
7.  Euskara: 2. hizkuntz eskakizunaren edo honen baliokidearen jabe izatea. Hautaketa 
prozesuaren barruan, euskara ezagutza maila hori kreditatzeko dagokion proba egingo 
da. Ez dute proba hori egin beharko jadanik hizkuntz eskakizun horren jabe direla 
kreditatzen duten hautagaiek. 
8. Funtzioak behar bezala betetzea eragotz dezakeen gaixotasunik nahiz muga fisiko 
edo psikikorik ez izatea.  
 
9.  Inolako administrazio publikoren edo autonomia erkidegoetako konstituzio nahiz 
estatutu organoen zerbitzutik diziplina-espediente bidez baztertu gabea izatea eta 
funtzio publikoak betetzeko ezgaituta ez egotea. 

3.  Eskabideak aurkeztea. 

Epea: Eskabideak aurkezteko epea 15 egun naturalekoa izango da, deialdi hau 
Udaletxeko iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  
Lekua: Ordiziako Udaleko erregistroan. 
Halaber, eskaerak azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioaren Araubide 
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak, bere 38.4 artikuluan 
zehaztutako eran aurkeztu ahalko dira.  
Oinarriak eta deialdia udaletxeko iragarki taulan eta www.ordizia.eus web  orrian  
argitaratuko dira.  

4.  Aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

— Eskaera orria beteta.  
— NANaren fotokopia. 
— Eskatzen den tituluaren fotokopia. 
— Eskatzen den gidabaimenaren fotokopia.  
— Lanbiden inskribatuta dagoela ziurtatzen duen Lanbideren ziurtagiria. 
— Bere kasuan, dagokion hizkuntz eskakizuna egiaztatzen duten agiriak.  
— Merituak egiaztatzen dituzten agirien kopiak. 
 
Aurkezten diren dokumentu guztiak originalak edo behar bezala konpultsatuak izan 
beharko dute. 
 
Aurkeztutako dokumentuak ikusirik, organo eskudunak izangaien behin-behineko 
zerrenda onartuko du. Zerrenda hori udalaren webgunean( http://www.ordizia.eus 
)eta udaletxeko iragarki taulan jarriko dira 3 laneguneko epean, erreklamazioak 
aurkeztu ahal daitezen. 
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda behin betiko bilakatuko 
da. 
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5.  Kalifikazio-epaimahaia. 

-Aito Escalante Erro, Lehendakaria. 
-Ana Urkizu Kerejeta. 
-Unai Rekondo Pérez,  Idazkaria. 
Idazkaria epaimahaiko kide izango da.  
Euskara proba egiteko, Izaskun Zubitur Iñarra And.a  epaimahaiko kide izango da 

6.  Hautaketa prozesua. 

Oposaketa-lehiaketa bidez arautuko da hautaketa prozesua eta honako hauek 
baloratuko dira.  
 
6.1. Oposaketa fasea (Gehienez ere 70 puntu):  
 
6.1.1. Ordiziako udalerriko ezagutza neurtzeko proba. Proba hau Ordiziako herriko 
ezaguerari (kaleak, eraikin eta toki garrantzitsuenak, erakunde publikoak, 
garraiobideak, auzoak, e.a.) buruzkoa eta APARKALDI MUGATUA DUTEN ZONETAN 
APARKAMENDUA ARAUTZEKO ORDIZIAKO UDAL ORDENANTZAri buruzkoa  izango da. 
Epaimahaiak zehaztuko du ariketa honen forma.  
 
6.1.2 Euskararen ezagutza egiaztatzeko proba. Udal euskara zerbitzuak egingo du 
proba hau. Ez dute proba hori egin beharko 2. hizkuntz eskakizun horren jabe direla 
kreditatzen duten hautagaiek. Ariketa hau gai edo ez gai kalifikatuko da. Ariketa hau 
gainditzeak ez du inola ere hizkuntz eskakizun horren gaineko inolako titulu ofizialik 
lortzeko eskubiderik emango.  
Ariketa honen gehienezko kalifikazioa 70 puntukoa izango da, beharrezkoa izango 
delarik 35 puntu gutxienez lortzea.  
 
6.2. Lehiaketa fasea (gehienez ere 30 puntu):  
 
* Lan-esperientzia TAO agente lanpostuaren funtzioekin zerikusia duten lanpostuetan: 
 
 Lan-esperientzia gehienez 15 punturekin baloratuko da, puntuaketa honako arau 
hauei jarraiki egingo delarik: 
O,5 puntu hilabete bakoitzeko, gehienez ere 15 puntura arte. 
Lan-esperientzia egiaztatzeko, dagokion erakundeak sinatutako ziurtagiriak aurkeztu 
beharko dira. Ziurtagiri hauetan, kontratuaren iraupena eta betetako lanpostua 
zehaztu beharko dira. Enpresa pribatuentzako eginiko lanetan, gainera, gizarte 
segurantzaren lan-bizitza ziurtagiria ere aurkeztu beharkoa da.  
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* TAO agente lanpostuaren funtzioekin zerikusia duten kurtsoak: 
 
Balorazio-irizpide hau gehienez 10 punturekin baloratuko da, puntuaketa honako arau 
hauei jarraiki egingo delarik: 
0,10 puntu ordu bakoitzeko.  
Kurtsoak kreditatzeko, dagokion erakundeak (zentro ofiziala izan beharko da nahitaez 
kurtsoa eman duen erakundea) sinatutako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. 
 
* A2 GIDA-BAIMENA izatea: 5 puntu. 
 

7.  Izangaien zerrenda. 

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa hautaketa prozesu osoan lortutako emaitzen 
batura izango da.  
Berdinketa izanez gero, ordena ezartzeko honako irizpide hauek beteko dira hurrenez 
hurren: 
1.  Oposaketa fasean puntuaketa gehiago lortu izana. 
2. Lan-eskarmentuan puntuaketa gehiago lortu izana. 
3. Kurtsoetan puntuaketa gehiago lortu izana. 
 
Berdinketak desegiteko, aurreko irizpideak erabilita ere berdinketak jarraituko balu, 
zozketa bidez desegingo da berdinketa.  
Batuketen emaitzen kontra erreklamazioak ipini ahal dira, 2 laneguneko epean, eta 
emaitzok oinarri hauetan aipatutako moduan argitaratuko dira. 
Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio bideari. Honen aurka berraztertzeko 
errekurtsoa jarri ahal izango da ebazpena eman duen organoaren aurrean, 
administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, hilabeteko epean, argitaratu eta 
hurrengo egunetik zenbatuta, edo zuzenean aurka egin ahal izango da 
Administrazioarekiko Auzien Donostiako Epaitegian, bi hilabeteko epean, argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatuta, egoki iritzitako bestelakoez aparte. 
Ordizian, 2015eko otsailaren 19an. 
 
Alkateak 
Izpta.: Igor Eguren Izagirre 

 
 
 
 


