
 
 

ORDIZIAKO UDALEKO ZERBITZU OROKORRETAKO ARDURADUN LANPOSTUA BEHIN-
BEHINEAN BETETZEKO OINARRIAK 

 
 
LEHENENGOA. XEDEA  
 
Oinarri hauen xedea da Lanpostu Zerrendan hutsik dagoen Zerbitzu Orokorretako Arduradun 
lanpostua bitarteko izaeraz betetzea, horretarako berariaz onartzen den hautaketa prozesuaren bidez 
betetzen den bitartean.  Hutsik dagoen lanpostu hau 2019ko Enplegu Publikorako Eskaintzan sartu 
da.  
 
Lanpostua Administrazio Bereziko Eskalan dago, Zerbitzu Berezietako Azpieskalan, Ofizioko 
Langileen Klasean, C2 sailkapeneko Azpitaldekoa da.  
 
 
BIGARRENA. LANPOSTUAREN FUNTZIOAK.   
 
Lanpostuaren xedea da ondorengo ardurak hartzea: bideak garbitzea, hilerriko lanak, lantegi 
mekanikoa, makineriaren mantentze-lana, udalaren erremintak eta ibilgailuak, biltegia, azokak eta 
festa-ospakizunak muntaia eta materiala alokatzea, arlora eta azpikontratatutako zerbitzuetara 
atxikitako pertsonen lana antolatzea, koordinatzea eta gainbegiratzea, eta halaber, zerbitzu lanetan 
laguntzea eta lan horiek gauzatzea zerbitzu buruaren zuzendaritzapean. 
 
 
Eginkizun horiek, lanpostuen balorazio-eskuliburuan definituak, ondorengoak dira: 
 

1. Zerbitzu buruarekin lankidetzan jardun zerbitzu orokorren azpiarloko lehentasunak zehazten 
eta plangintza egiten.  

 
2. Zerbitzura atxikitako pertsonala zuzendu eta gainbegiratu eta pertsonalaren produktibitateaz 

eta eraginkortasunaz arduratzea.  

3. Azpikontratatutako enpresen jarduera gainbegiratu, arlora atxikitako zerbitzuei dagokienez.  

4. Alokatzen den materialaren kontrola eraman eta dokumentazioa izapidetu gerora 
kobratzeko.  

 
5. Bere ardurapean dituen langileen gertakizunak konpondu, lan taldearen kezkak eta premiak 

bere arduradunari helaraziz.  
 

6. Zerbitzuetako arduradunari antolakuntza-aldaketak, bitarteko material berriak edo prozedura 
operatiboak eta bestelakoak proposatu. 

7. Biltegia, materiala eta lantegi mekanikoa zuzendu, antolatu eta gainbegiratu, eta horiek 
kontserbatzeaz eta ondo erabiltzeaz arduratu.  

8. Zerbitzu publikokoak diren hiri-altzariak eta sanitarioak kontrolatu, horien mantentze-lana 
egin eta konpondu. 

9. Zerbitzu orokorrei esleitutako materiala horniduraz, erosteaz eta kontrolatzeaz arduratu.  

10. Zerbitzu orokorreko arlora atxikitako langileen lan-parteak landu. 

11. Udal-ordenantzak betez, kartelak, propagandak eta pankartak kendu. 



 
 

12. Sasieta mankomunitateak, Gipuzkoako Urak eta garbiketa-azpikontratak ematen dituzten 
zerbitzuei laguntza eman. 

13. Estolda-zuloak gainbegiratu eta garbitu, bitarteko mekanikoak erabiliz nahiz eskuzkoak. 

14. Azpiegiturak jarri, kendu eta lekualdatu azokak eta herri-festak antolatzeko. 

15. Altzariak eta tresneria lekualdatzen lagundu. 

16. Kaleetan, parketan eta plazetan bideak garbitzeko lanak egin: ekortu, ureztatu, paperontziak 
hustu... bitarteko mekanikoekin eta eskuzkoekin. 

17. Azokak, jaiak eta ospakizunak muntatzen zuzendaritza-lana egin, antolatu, gainbegiratu eta 
lagundu. 

18. Hilerriaren mantentze-lana egin. 

19. Zerbitzura atxikitako ibilgailuak gidatu. 

20. Teknikariekin eta politikoekin egingo diren bileretan parte hartu, arloari atxikitako 
zerbitzuekin lotura duten gaietarako. 

21. Zerbitzuetako langileak koordinatu larrialdia gertatuz gero. 

22. Lanpostuko maila profesionalaren arabera agintzen zaion beste edozein funtzio bete. 
 

 
 
HIRUGARRENA. IRAUPENA  
 
Izendapena behin-behinekoa izango da, bitartekotasun izaeraz hutsik dagoen plaza dagokion 
hautaketa prozesuaren bidez betetzen den arte, publizitate, berdintasun, merezimendu eta gaitasun 
printzipioetan oinarrituta.   
 
 
LAUGARRENA. BETEBEHARRAK 
 
Hautaketa prozesuan onartuak izateko, hautagaiek ondorengo baldintzak bete beharko dituzte, 
eskaerak aurkezteko epearen azkeneko egunean bete beharko direnak eta lanpostua betetzen den 
bitartean mantenduko direnak.  
 
Betekizun orokorrak:  
 

a) 16 urte beteta izatea, eta derrigorrezko erretiroa hartzeko adina beteta ez izatea.  
b) Eskola graduatua, Lanbide Heziketako erdi mailako titulua edo baliokidea izatea.  
c) Zereginak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.  
d) Espainiar nazionalitatea izatea edo Europar Batasuneko herrialderen batena edo urriaren 

30eko legegintzako 5/2015 Errege Dekretuak onartzen duen Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legean ezarritakoa betetzea,  funtzio publikoaren sarbideari 
dagokion puntuan. 

e) Estatuko, autonomia erkidegotako edo tokiko administrazioetako zerbitzutik diziplina-
espediente bidez bereizita ez egotea, edota, antzeko egoera baten ezgaitua ez izatea edota 
diziplina zigorrik edo antzekorik ez izatea bere Estatuan enplegu publikoan aritzeari 
dagokionez.  
 
 



 
 

 
Betebehar bereziak:  

 
a) 2. Hizkuntza eskakizuna izatea eskaerak aurkezteko epea amaitzen den unean.  
b) B gida-baimena izatea. 
 
 

BOSGARRENA. HAUTAGAIAK ONARTZEA.  
 
LANBIDETIK Oinarrietan eskatzen diren baldintzak betetzen dituzten hautagaien eskaerak jaso 
ostean, Udaleko webgunean eta iragarki taulan argitaratuko da hautaketa prozesuan parte hartzen 
duten hautagaien zerrenda, bazterturik balego, arrazoiak behar bezala azalduz. 
 
 
SEIGARRENA. HAUTAKETA PROZESUA.  
 
Hautaketa prozesuak fase hauek izango ditu: 
 

- Lanpostuarekin zerikusia duten kasu bat edo zenbait kasu praktiko/teoriko ebatzi beharko dira, 
eta derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da. Gehienez ere 40 puntura arte baloratuko da 
ariketa hau, eta gutxienez 20 puntu lortu beharko dira proba gainditzeko. 

 
- Merezimenduen baloraketa:  Zazpigarren Oinarrian zehaztutako merezimenduak baloratuko 

dira fase honetan, hautagaiak behar bezala arrazoitu eta egiaztatu baditu.  
 
Hautagaien anonimotasuna bermatzeko moduan burutuko dira probak.  

 
Ariketaren zuzenketa eta merezimenduen baloraketa burutu ostean, hautagaiek lortutako puntuaketa 
ordenaren arabera hautaketa prozesua gainditu duten hautagaien zerrendaren akta egingo da, eta 
eskudun organoari puntu gehien lortu dituen hautagaien izendapena proposatuko zaio.   
 
Berdinketa izanez gero, ariketan puntu gehien lortutakoa gailenduko da eta berdinketak jarraitzen 
badu, lan-eskarmentuari dagokion merezimenduaren balorazioan puntu gehien duena nagusituko da.  
 
 

ZAZPIGARRENA. MEREZIMENDUAK BALORATZEKO FASEA.  
 
Baloratuko diren merezimenduak ondorengoak izango dira:  

 
A. Titulazioa:  Lanposturako eskatzen den formakuntza akademikoa baino goragokoa dena 

baloratuko da soilik, eta lanpostuaren funtzioekin lortura zuzena duena, gehienez 6 
punturekin eta ondorengo mailaketa kontuan izanik:  

- Lizentziatura edo gradua:  6 puntu. 
- Diplomatura: 3 puntu. 
- Goi mailako batxilergoa, LH II edo parekoa:  1,5 puntu. 

 
B. Formakuntza osagarria:  Erakunde publikoek edo entzutetsuak diren erakundeek 

antolatutako edo homologatutako hobekuntza-ikastaroak baloratuko dira, lanpostuen 
funtzioekin zerikusia badute, gehienez 6 punturekin eta ondorengo mailaketaren arabera:  
 

- 10 ordu baino gutxiagoko ikastaroak: Puntu bat. 
 

- 10 eta 20 ordu bitarteko ikastaroak: 2 puntu 
 

- 20 eta 50 ordu bitarteko ikastaroak: 4 puntu. 
 



 
 

- 50 ordutik gorako ikastaroak: 6 puntu. 
 

C. Lan-eskarmentua. Lan-eskarmentua, 6 puntu gehinez jarraian zehazten den moduan 
baloratuko da:  
 

1) Administrazio publikoan zerbitzuetako arduradun gisa izandako lan-
esperientzia, puntu 1 lan egindako urte bakoitzeko, gehienez ere 3 puntu.   

2) Enpresa pribatuan hantzeko lanpostuetan izandako lan-esperientzia, puntu 
1 lan egindako urte bakoitzeko, gehienez ere 3 puntu. 
 

Urte batetik beherako aldiak proportzionalki baloratuko dira. 
 
Titulazioa eta formazioa egiaztatzeko, ikastaroaren izena, titulazioa, titulua ematen duen erakundea, eta 
ikastaroen kasuan ikastaroaren ordu kopurua jasotzen dituzten aprobetxamendu ziurtagiriak edota 
tituluak eskatuko dira.   
 
Esperientzia edo lan-eskarmentua,  Administrazio Publikoan edota enpresa pribatuetan emandako 
zerbitzuaren ziurtagiri bidez egiaztatuko da, lanpostuen maila profesionala, iraupena eta betebeharrak 
zehaztuz .  
 


