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ADMINISTRARIEN LAN POLTSA SORTZEKO OINARRIAK, ALDI BATERAKO BEHARRAK BETETZEKO.  

1.    DEIALDIAREN XEDEA 

Deialdi honen xedea da administrarien lan-poltsa sortzea, oposizio-lehiaketa bitartez, udal departamentuetan 
edo sailetan sor daitezkeen aldi baterako beharrak betetzeko.  Lehen postuan geratzen den hautagaiak 
bitarteko funtzionario izaeraz beteko du Alkatetza eta Idazkaritza Administrari lanpostua. 

Lan-poltsa, Ordiziako Udaleko eta bere Erakunde Autonomoetako edo haren menpeko erakundeetako 
edozein sailetan egon daitezkeen lanpostu hutsak, aldi baterako programetako, eta aldi baterako 
kontratazioetako eta abarretako beharrak betetzeko erabiliko da.  Horrekin batera, xede bera izanik, eskatzen 
duen edozein Administrazio Publikoren esku utziko da lan-poltsa.   

Ordiziako Udalarekin izango den zerbitzu-harremana bitarteko funtzionario edo, hala balegokio, aldi baterako 
lan-kontratu bitartez gauzatuko da.  

Lan-poltsa hau indarrean egongo da dagokion udal organoak etetea ebazten duen bitartean, eta beti ere 
gehienez 3 urteko indarraldia izango du.  

2.  LANPOSTUEN EZAUGARRIAK  

Lanpostuen funtzioak, ezaugarriak, eta ordainsariak Ordiziako Udalaren Lanpostuen Balorazioan daude 
jasota, Lanpostu Zerrendan dauden lanpostuenak behinik behin.  Aldi baterako programen, kontratazioen eta 
abarren kasuan, funtzioak, ezaugarriak eta ordainsariak dagokion unean erabakitzen direnak izango dira.   

3.    IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK.  

Izengaiek Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 56. artikuluan jasotako baldintza guztiak bete 
beharko dituzte:  

- Europako Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea edukitzea, edo Europako Batasunak egin eta 
Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen bidez langileen zirkulazio askea duten estatuetakoa 
izatea. 

- Funtzioak behar bezala betetzea eragotz dezakeen gaixotasunik nahiz muga fisikorik ez izatea.  
- 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko gehienezko adina ez izatea. 
- Diziplina espedientegatik inolako administrazio publikoren zerbitzutik kendu gabea izatea eta ebazpen 

judizial bidez enplegu edo kargu publikoa betetzeko ezgaituta ez egotea. 
- Batxilergoa, bigarren mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea izatea.  
- Administrazioko 3. hizkuntza-eskakizunaren baliokidea eskatuko da eta horretarako dagokion titulu 

ofiziala aurkeztu beharko da.  
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4.    ESKAERAK ETA GAINONTZEKO DOKUMENTUAK AURKEZTEA.  

Hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatuz betetzen diren instantziak Ordiziako Alkateari zuzenduko 
zaizkio. Ordiziako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira edota azaroaren 26ko Administrazio 
Prozeduraren 30/92 Legeak 38. artikuluan jasotzen dituen aukerazko moduetan. 

Eskaerak aurkezteko epea 2014ko uztailaren 21eko 13:30ak arte izango da. Oinarri hauek Udaleko iragarki 
taulan eta webgunean argitaratuko dira.  

Instantzia oinarrietan azaltzen den II. ERANSKINeko eredura egokituko da eta ondorengo agiriekin batera 
aurkeztu beharko da:  

a) Eskatzailearen NAren fotokopia.  
b) Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia.  
c) 3. hizkuntza eskakizuna edo baliokidearen titulu ofizialaren fotokopia.  
d) Lehiaketa-fasean balioetsiko diren merituen fotokopiak.  Ez dira balioetsiko instantzian zehaztu eta 

frogagirien bidez egiaztatu ez diren merituak.  

Deialdian eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela azaldu beharko dute izangaiek, eskabideak 
aurkezteko azken egunean dituztenak, alegia.  

Jakinarazpen guztiak Ordiziako Udaleko iragarki-oholean eta webgunean argitaratuko dira.  

5.    IZANGAIAK ONARTZEA 

Instantziak aurkezteko epea amaituta, Alkateak onartutako eta baztertutako izangaien behin-behineko 
zerrenda onartuko du eta Udaleko Iragarki-Taulan eta web orrian argitaratuko du, 3 egun balioduneko epean, 
bidezko iritzitako erreklamazioak jarri ahal izan daitezen.         

Behin-behineko zerrenda besterik gabe behin betikotzat joko da, inolako erreklamaziorik egon ezean. Egonez 
gero, onartu edo albora utziko ditu Udalak erabaki berri batean, eta horren bidez behin betiko zerrenda 
onartuko du, eta argitaratuko du lehen adierazitako eran. 

6.    KALIFIKAZIO EPAIMAHAIA 

Alkateak izendatuko ditu hauta-probetako epaimahaia osatuko duten kideak. Epaimahaikideen izendapenak 
onartu eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin batera jakitera emango dira.         

Epaimahaia esparru honetako legeriara lotuko da funtzionamenduan eta inpartzialtasun, objetibotasun eta 
gardentasun printzipioetan. Hala ere, oinarri hauek ezartzean sortutako zalantza guztiak argitzeko ahalmena 
izango du, eta deialdia ongi garatzeko beharrezko izan daitezen erabakiak hartuko ditu; betiere, deialdian jaso 
ez diren kasuetarako irizpideak ezarriko ditu.  Epaimahaiak proba eta ariketak egiteko egokiak iruditzen 
zaizkion aholkulari espezialistak har ditzake, baina aholkulari hauen laguntza espezialitate teknikoetara 
mugatuko da.  
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7.    OPOSIZIOALDIKO ARIKETAK.  

Oposizioaldiak ariketa bakarra izango du, eta derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da. 

Lehenengo ariketan proba teoriko-praktiko bat egingo da.  

- Atal teorikoan, oinarri hauei erantsita doan gaitegian oinarritutako erantzun anitzeko test bati 
erantzungo zaio. Epaimahaiak ariketa honen ezaugarriak zehaztuko ditu, hala nola, galdera kopurua, 
penalizazioa etab.  

- Atal praktikoan, erantsitako gaitegiari buruz eta bete beharreko postuaren funtzio eta eginkizunekin 
lotuta, epaimahaiak proposatutako kasu praktiko bat edo batzuk ebatzi beharko dituzte izangaiek.   

Ariketa hau derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da izangai guztientzat eta 0 puntutik 40 puntura balioetsiko 
da, gainditzeko gutxienez 20 puntu lortu beharko direlarik.  

8.    LEHIAKETA-FASEA 

Oposaketa-faseko proba egin ondoren, epaimahaiak merituen balorazioa egingo du, baldin eta instantzian 
behar bezala azaldu eta egiaztatu badira:   

A) Lan esperientzia:  

Administrazio Publikoan egindako zerbitzuak balioetsiko dira Administrazio kategoriaren antzeko postuetan 
egindakoak, emandako zerbitzuetako hilabete oso bakoitzeko 0,15 puntu emango dira, eta gehienez 10 puntu 
lortu ahal izango dira. Lanaldi partzialean emandako zerbitzuak lanaldi osoarekiko proportzionalki balioetsiko 
dira.  

B) Ikastaroak:  

IT Txartelaren ziurtagiriak egiaztatzea, KZgunean edo gainerako zentro homologatuetan lortutakoak. 
Informatika arloko ziurtagiri hauek balioetsiko dira, gehienez 6 punturekin, eta ondoren zehaztutako moduan:  

a) Word XP, Word 2003 edo Word 2007 maila aurreratuko ziurtagiria, puntu 1 bakoitzeko eta gehienez 2 
puntu.   

b) Excel XP, Excel 2003 edo Excel 2007 oinarrizko maila edo maila aurreratuko ziurtagiria, puntu 1 
bakoitzeko, gehienez 2 puntu.  

c) Access XP edo Access 2003 oinarrizko maila edo maila aurreratuko ziurtagiria, puntu 1 bakoitzeko eta 
gehienez 2 puntu.  

 

9. ARIKETEN KALIFIKAZIOA, EPAIMAHAIAREN PROPOSAMENA ETA AGIRIAK AURKEZTEA.  

Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa oposizio-lehiaketan lortutako puntuak batuz aterako da. Lan-poltsako 
hurrenkeran berdinketa gertatuko balitz, ondorengo irizpidea hartuko da kontuan izendapenak egiteko garaian:  
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1) Berdinketa kasuan, oposaketa fasean puntuaketa handiena lortu duenak izango du lehentasuna.  

Epaimahaiak Udaleko iragarki-taulan, webgunean eta hedabideetan argitara emango ditu prozedura gainditu 
duten izangaien izenak; horiek osatuko dute lan-poltsa, eta aurrerantzean Udalean maila horretako lanpostuak 
aldi baterako betetzeko beharra sortuko balitz, lan-poltsa hori erabiliko litzateke.   

Hautaketa-prozesua gainditzen duten izangaiek 3 laneguneko epea izango dute, epaimahaiaren akta 
argitaratzen denetik kontatzen hasita, ondoko agiriak aurkezteko:  

a)  Inolako administrazio publikotatik diziplina-espedientearen bidez bazterturik ez dagoela eta funtzio 
publikoak egikaritzeko legez (53/1984 Legea eta 598/1985 Errege Dekretua) ezarritako ezgaitasun eta 
bateraezintasun auziren batean ez dagoela adierazten duen zinpeko aitorpena. 

b)  Deialdian eskatutako titulu eta agiriak, jatorrizkoak edo behar bezala konpultsatuta. 

Dena dela, deialdian eskatutako baldintzak aldi baterako izendapena edo lan-kontratua egiteko deitzen 
denean bete beharko dira.  

10. DATUEN BABESA. 

Hautaketa prozesuan zehar partehartzaileek aurkeztutako datuen artean izaera pertsonaleko datuei, horri 
dagokion 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa aplikatuko zaie; 994/1999 Errege-Dekretua, zeinaren bidez 
izaera pertsonaleko datuak biltzen dituzten fitxategi automatizatuen segurtasun-neurrien Erregelamendua 
onartzen den; otsailaren 25eko 2/2004 Legea, jabetza publikoko izaera pertsonaleko datu-fitxategiei eta 
Datuen Babeserako Euskal Agentziaren sorrerari dagokiena, eta baita gainontzeko garapeneko araudia ere. 

11.    AURKA EGITEA.  

Deialdi hau, Oinarriak eta horien ondorioz eratorritako egintza administratibo zein Epaimahai Kalifikatzailearen 
jardunetik sortutakoen aurka egin ahal izango dute pertsona interesatuek Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 legean aurreikusitako kasu eta modutan 

Ordizian, 2014ko uztailaren 4an,  

ALKATEAK 

 

Sinatua: Igor Eguren Izagirre. 
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1. ERANSKINA 

GAITEGIA 

 1. Udalerria. Kontzeptua eta udalerria osatzen duten elementuak: Biztanleria, lurraldea eta antolaketa. Udal-
eskumenak. Udal-antolamendua: Alkatea, alkateordeak, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzarra eta 
Informazio Batzordeak.   

 2. Udal-organoen erregimena eta funtzionamendua. Bilkurak eta erabakiak. Aktak. Ekintzen eta erabakien 
argitaratzea eta jasoarazpena. 

 3. Administrazio-jardunbidea. Jardunbidearen faseak: Hasiera, antolaketa, instrukzioa eta amaiera. 
Jardunbideko interesdunak. Isiltasun administratiboa. Baldintzak eta epeak. Administrazio-errekurtsoak. 

 4. Tokiko administrazio-jardunbidea. Dokumentuen sarreren eta irteeren erregistroa. Agiriak aurkezteko 
baldintzak. Administrazio-espedientea. Komunikazioak eta jakinarazpenak.  

 5. Toki-erakundeen ondasunak. Ondasun-motak: Jabari publikoko ondasunak eta ondare-ondasunak. 
Ondasunen inbentarioa. Ondasunak erabiltzea eta baliatzea. Toki-erakundeek beren ondasunekiko 
dituzten eskumenak. 

 6. Udal-zerbitzu publikoak: Kontzeptua. Gutxieneko zerbitzuak. Zerbitzu publikoak kudeatzeko moduak. 

 7. Administrazio-informazioaren funtzioak eta herritarren arreta. Administrazio-informazioaren antolaketa. 
Herritarrentzako informazio- eta arreta-bulegoak. Kexen eta iradokizunen liburua. 

 8. Herritarren eskubideak eta betebeharrak. 

 9. Udal-errolda: Kontzeptua eta edukia. Biztanle izatea. Udal erroldan izena ematea. Udal erroldaren 
kudeaketa: Altak, bajak eta aldaketak. Udal errolda egiaztatzea eta kontrolatzea. Errolda Batzordea.  

10. Herri administrazioen eta bertan lan egiten duten agintari eta langileen ondare-erantzukizuna. Kontzeptua, 
printzipioak eta prozedura. 

11. Toki-erakundeen zehatzeko ahala: Kontzeptua eta printzipioak. Zehapen-prozedura: faseak.   

12. Toki-erakundeen aurrekontua: Kontzeptua eta edukia. Aurrekontuaren egitura ekonomikoa eta fun-
tzionala: Kapitulu eta programa funtzionalak. Onartzeko prozedura. 

13. Toki ogasunak. Toki-erakundeen diru-sarreren sailkapena: Zuzenbide publikoko eta pribatuko diru-
sarrerak. Itunpeko zergetako partaidetza eta itundu gabeko zergetako partaidetza. 
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14. Zergak, tasak eta kontribuzio bereziak. Toki-erakundeen zerga-bilketaren kudeaketa. Ordaintzera 
derrigortutakoak. Zerga-biltzeko prozedurak: Borondatezko bidea eta behartze-bidea.  
 

15. Toki-erakundeen zerga-bilketaren kudeaketa. Ordaintzera derrigortutakoak. Ordainketa: Baldintzak, 
ordaintzeko bideak, ordainketa-bermeak, ez ordaintzearen ondorioak, ordainketak zatikatzea eta gerora-
tzea. Zorrak ordaintzeko beste modu batzuk. 

16. Herri Administrazioan zerbitzuan dihartuten langile-motak. Eskubideak eta eginbeharrak. Enplegatu 
publikoen jokabide-kodea. Funtzionario publikoen ordainsariak.  

17. Funtzio publikoaren egitura eta antolakuntza Euskal Funtzio Publikoko Legearen arabera. 
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II. ERANSKINA  
INSTANTZIA EREDUA 

Udaleko Administrari lanpostuetan sor daitezkeen aldi 
baterako beharrei aurre egiteko lehiaketa oposizio 
bidez Administrari kategoriako lanpoltsa eratzeko 
deialdian partehartzeko eskaera. 

Solicitud para tomar parte en la convocatoria del concurso 
oposición para la creación de una bolsa de trabajo para cubrir 
las necesidades temporales que a futuro puedan surgir en las 
plazas de Administrativo del Ayuntamiento. 

 

SARRERA ERREGISTROA/REGISTRO DE ENTRADA   
  INSTANTZIAK AURKEZTEKO EPEA/ 

Plazo presentación instancias  

2014/ 07/ 21 

  

  

  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 eta mugikorra /Teléfonos de contacto: fijo y móvil 

 

  

Jaioteguna / Fecha de nacimiento 

Helbidea / Domicilio 

  

Herria / Localidad Posta kodea / Código postal 

Lurraldea / Provincia  

 
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) 
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2. DERRIGORREZKO HEZIKETA / FORMACION OBLIGATORIA 
Deialdian eskatutako titulu akademiko ofiziala / Título académico oficial exigido en la convocatoria 

TITULUA / TITULO 

  

EMAN ZENEKO ZENTRUA ETA HERRIA 

CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICION 

LORTZE DATA 

FECHA OBTENCION 
    

  

  

   
  
3. ESPERIENTZIA / EXPERIENCIA 
Administrazio Publikoan (merezimenduen baloraziorako) / En la Administración Pública (para la valoración de méritos) 

SARTZE DATA 

FECHA INGRESO 

UZTE DATA 

FECHA CESE 

ERAKUNDEAREN IZENA 

NOMBRE DE LA INSTITUCION 
/ENTIDAD  

BETETAKO LANPOSTUA 

PUESTO DE TRABAJO OCUPADO 

LANALDIA 

DEDICACION 

  

  

       

  

  

       

  

  

       

  

  

       

 
 
4.  INFORMATIKAKO EZAGUTZAK / FORMACION EN INFORMATICA 
Merezimenduen baloraziorako izangaiak konstarazten dituen (IT txartelak ) 
Datos que el aspirante hace constar para valoración de méritos  en Informática (certificaciones IT)  

TITULUA EDO KURTSOA eta MAILA 

TITULO O CURSO y NIVEL 

EMAN ZENEKO ZENTRU ETA HERRIA 

CENTRO Y LOCALIDAD DE EXPEDICION 

LORTZE DATA 

FECHA OBTENCION 
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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. 

  Hizkuntza 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 

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 

 
 
 
 
 
 
Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoaren arabera, jakinarazi nahi dizugu zuk emandako datu pertsonalak 
fitxategian sartu ditugula. Aipatu fitxategiaren titularra ORDIZIAko Udala da (Kale Nagusia 24, 20240 Ordizia). Fitxategiaren 
xedea da edozein erregistro edo izapide administratibo eskatzen duten herritarren datuak kudeatzea.   
 
Oroitarazten dizugu zure eskubideak gauzatzeko aukera duzula, Ordiziako Udalaren Segurtasun Batzordeari goian aipatutako 
helbidera jakinarazpen idatzia igorrita.  

 


