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MAJORIKO ZUZENDARI LANPOSTUAREN KONTRATAZIORAKO 
PROZESUA MARTXAN JARRIKO DA 

IGOR EGUREN 

Atzo, Majoriko Administrazio Kontseiluan, Majoriko zuzendari lanpostuaren kontrataziorako 
prozesua martxan jartzea onartu zen.  

2011ko Uztailean Igeriketa Lantzen hartzekodunen lehiaketan sartu zenetik, Udal gobenu honek, 
hainbat oztopo eta zailtasunei aurre egin behar izan zien kiroldegian. Hilabeteetan soldata kobratu gabeko 
langileak, ordaindu gabeko hornitzaileak…kiroldegiko zerbitzua bermatzeko lan egin behar izan da. 
Ordurarteko kudeaketa integrala alboratu eta Udaletik kontrol zuzena bermatzeko antolaketa eredu berri 
bat ezartzeko beharra ikusi zen alegia.  

Honenbestez, Bilduk Urrian Udaleko kontrol hau eramango zuen konfidantzazko lanposturako 
Eñaut Gereñu kontratatu zuen, bere garaian azaldu genuen bezala, Gobernu taldearen konfiantzazko 
pertsona izateaz gain, behar bezalako formakuntza eta Ordiziako kirol munduaren ezagutza duelako. 
Gainera, garbi genuen behin behineko kontratazioa zela, lan jakin bat burutu bitartekoa.  

Jarraian, berak emango ditu orain arte egindako lanaren eta kontratazioan zehaztasunak. 

EÑAUT GEREÑU 

 Udal berria osatu zenean Majori kiroldegian aurkitu genuen egoera larriari  buelta emateko 
hilabete hauetan hainbat erabaki politiko eta tekniko hartu ditugu.    

Zentzu honetan,  lan handia egin da. Langileen egoera egonkortu egin da, hornitzaileekin 
negoziazio bidez eskaintzak adostu egin dira, prozesu konkurtsalaren ondorioak kudeatu eta bideratu egin 
dira, instalakuntzen mantenimendua eguneratu egin da…eta orain arte egin ez dena, lehen aldiz, Majoriko 
sarrera eta gastuen errealitatea Udalaren eskura jarri da. 

Gastuen jarraipen zorrotza egitea eta langileen egoera hobetzea izan dira kudeaketaren helburu 
nagusiak, beti ere, kiroldegiko zerbitzuen kalitatea mantenduz. Azken hilabeteetan egon diren 
gorabeherekin (zerbitzuen kontratazioa, lapurretak,aurreko urteetako datu errealen ezagutza…), garbi 
geratu da Majoriren zerbitzuen eta kudeaketaren kontrol publikoa bermatzeko beharrezkoa dela, hasieratik 
esan genuen moduan, kirol instalazioen zuzendaria Udalaren menpe egongo den langilea izatea.  

Beraz, esan bezala  Majoriren kudeaketa bideratuta,  fase bat amaitu da, eta garaia da zuzendari-
lanpostuaren deialdi publikoa egiteko, hitza eman genuen moduan. Gainera, orain artean Raxoyren 
dekretuak galarazi egin dio Udalari kontratazio berriak egitea, baina legea ondo aztertu ostean jabetu gara 
badagoela lanpostu hau ateratzeko aukera beti ere udalean beharrezkotzat jotzen bada. 

Hau argituta, kontratazio-prozesuaren nondik norakoak azalduko ditugu. LKS enpresarekin 
elkarlanean egingo da eta lau fasetan banatuko da beti ere administrazio kontseiluak horrela onartzen 
badu. 
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Lehenik eta behin, Administrazio kontseiluan lan postuaren eskaintzaren oinarriak onartuko ditugu, 
funtzio eta helburuez gain, Majori kiroldegiaren ezaugarriak aitzakotzat hartuz. 
 

Bigarren, jendeak izena emateko epea zabalduko da eta komunikabideetan deialdiaren berri 
emango da. 
 

Hirugarren, LKSk hautagaien ebaluaketarako froga ezberdinak egingo ditu, beti ere, Udaleko 
kontratazio mahaiaren onespenarekin. Froga hauen bidez, formakuntza, gaitasun eta izaera mailako 
egokitasuna eta postuaren ezaugarri eta eskakizunak baloratuko dira. 
 

Prozesuari amaiera emateko, kontratazio mahaiak azken hautagaien artean erabakiko du. 
 

IGOR EGUREN 
 

Behin prozesua azalduta, azken hautagaia lanean hasteko prest dagoenean, transmisio epea 
etorriko da eta Eñautek etorkizuneko zuzendariarekin lan egingo du, egokia ikusten den denboran.  

 
Gabonak tartean izanda, zaila da epe zehatz bat markatzea baina ondo bidean, Otsaila 

amaitzerako kontratazio berria eginda egotea espero dugu.  
 
Eskerrik asko gaur hona etortzeagatik eta eguberri on denoi! 


