
LOREZAIN ETA ZERBITZU PEOI LANPOLTSETAKO KONTRATAZIOAK EGITEKO 
ARAUTEGIA. 

1) Zerbitzu orokorreko peoi eta lorezain peoi lanpoltsak indarrean sartu dira hurrenez hurren 
2013ko martxoaren 19ko data duten 251 eta 252 zenbakidun Dekretuak onartu direnetik 
aurrera, aldez aurretik martxoaren 18ko Tokiko Gobernu Juntaren aldeko 
diktamenarekin; beraz data horretatik aurrera indargabetuta geratu da aurreko zerbitzu 
orokorreko peoi lan-poltsa. 

2) Arautegi hau indarrean egongo da, Alkatetzaren Dekretuaren bitartez indargabetzen den 
arte, garbi utzita funtzionamendu beharrak direla eta, eguneratu eta egokitu daitekeela. 
Ordiziako Udalaren eskumena izango da arautegia interpretatzea, eta bere inguruan 
sortu daitezkeen zalantza guztiak argitzea. 

3) Eratu diren bi lanpoltsa berriak independienteak dira, beraz ez dute bata bestearekin 
zerikusirik. Kontratazioak egiterakoan lanpoltsaren hurrenkera bermatuko da, betiere 
kontuan hartuta Udaleko lanpostu zerrendan 1 hizkuntza eskakizuna derrigortuta duten 
ordezkapenen kasuan, 1 hizkuntza eskakizuna dutenen arteko langileekin egingo dela 
derrigorrez eta hurrenkera bermatuz. Salbuespen bakarra izango da kontratazioak 1 
hizkuntz eskakizun hori edukitzea eskatu, eta hizkuntza eskakizuna duen hautagairik ez 
dagoen kasuan. 

4) Zerbitzu Ororrorreko peoi lanpoltsan eman den puntuaketaren berdinketa Etxeberria 
Aramburu, Fermin eta Juanes Irastorza, Alberto jaunen artean, hausteko zozketa bat 
egingo da bi hautagaien aurrean. 

5) 1 Hizkuntza eskakizuneko berezitasuna mantenduz lanpoltsaren hurrenkera bermatuko 
da. Deitutako hautagaiak lana onartuz gero, hurrengo lan kontraturako lanpoltsako 
hurrenkeran jarraian dagoen hautagaiari deituko zaio, harik eta lanpoltsa osatzen duten 
hautagai guztiek lan kontratuetara sarbidea izan arte, mementu horretan berriro 
lanpoltsan lehenengo dagoenari deituko zaio aipaturiko txandako sistema honekin 
jarraituz. 

6) Bi lanpoltsa hauen iraunaldian zehar, hautagairen batek 1 hizkuntza eskakizuna lortuko 
balu, horretarako ofizialki ezarrita dagoen edozein prozedura erabiliz, 1 hizkuntza 
eskakizuna duten hautagaien zerrendera pasatuko da, eta prozedura honetan hizkuntza 
eskakizuna kreditatu duten hautagaien eskubide berak izango ditu. 

7) Lan-poltsetan dauden hautagaiek, deitzeko lehentasunezko modua aukera dezakete, 
hauen artean: 

a. Eskaeran jarritako telefono zenbaki edo zenbakietara, hurrenkeraren arabera. 

b. Posta elektroniko bitartez. 

8) Inongo lehentasunik jar ezean, telefono deiaren bitartez egingo da, prozedura honen 
arabera: gehienez 3 dei egingo dira eskaeran jarritako telefono zenbaki bakoitzara, dei 



horien artean ordu beteko tartea utziz. Gai honi buruz, honako hau kontuan eduki 
beharko da: 

a. Interesatua, derrigortuta dago idatziz telefono zenbaki aldaketa adieraztera, baita 
helbide aldaketa edo deiarekin zerikusi eduki dezakeen beste edozein aldaketa, 
Udalarekin lan-harremanarekin hasteko lotuta. 

b. Komunikazioa hasteko ondorioetarako, ez da nahikoa izango mezua 
erantzungailu automatiko edo ahots buzoian uztea. 

c. Aipaturiko moduak erabilita hautagaia lokalizatzeko modurik ez balego, 
jakinarazpen pertsonala egingo da, eskaintza onartu edo ez onartzeko. 
Jakinarazpena ukatzen den kasuan, ulertuko da aldi berean eskaintza ere ukatu 
egiten dela. Modu hau erabilita kontaktatzerik ez balego, baita ulertuko da 
eskaintza ukatu egin dela. 

d. Komunikazio hauek egiten dituen pertsonak konstarazi beharko ditu egindako 
ahaleginak, data, ordua, kontaktu persona edo kontaktu sistema adieraziz, 
espedientean dagokion diligentzia utzita. 

e. Zerrendan dagoen edonork kontsultatu dezake zerrenda, nahiz eta suertatzen 
diren aldaketak ez dira zuzenean jakinaraziko. Era berean eskaitzaileek 
aportatutako agiriak ikusi ahal izango ditu norberarenak direnean, ez beste 
hautagaienak, eta kontsulta ahal izango da ordizia.org udal web orrian. 

9) Lan-eskaintza jasotzen duen hautagaiak, uko egin ahal izango dio, jarraian aipatzen 
diren kasu hauetan: 

a. Edozein egoera behar den bezala justifikatuta, eta salbuespen gisa Udalak 
ulertzen duena lan-eskaintzari uko egiteko modukoa dena. Kasu honetan 
zerrendako hurrenkera mantenduko da. 

b. Lanean egoteagatik (dagokion justifikazioarekin). 

c. Gaixotasun egoeragatik (dagokion justifikazioarekin) 

d. Unitate familiarrean bizi diren afinidade edo odolkideen lehen mailako (guraso, 
seme, ezkontide, eta aita-amagiarrebak) gaixotasun egoeragatik (dagokion 
justifikazioarekin). 

e. Lan eskaintzari uko egitea, beti ere aipatutako zerrendatik aparteko 
arrazoiengatik bada edo behar bezala justifikatzen ez diren kasuetarako, betiere 
justifikazio gabeko kontsiderazioa izango dutelarik. 

f. Lan eskaintzari uko egitea b) c) d) eta e) kasuetan, ondorio bezala zerrendako 
azken postura pasatzea dakar. 

10) Lan-poltsatik kanpo geratzeko arrazoiak honako hauek dira: 



a. Interesatuak bere borondatez eskatzen duenean. 

b. Heriotza kasuan. 

c. Lanean aritu deneko ondorio bezala, zerbitzu arduradunak aurkako txostena 
egitea, betiere txostena  Tokiko Gobernu Batzarrak berresten badu, eta erabakia 
Alkatetzaren Dekretuaren bitartez hartuz.  Kasu honetan dagokion espedientea 
tramitatu beharko da, eta aldez aurretik interesatuari audientzia eman beharko 
zaio. 

d. Lan eskaintzari uko egitea 9 e) artikuluan aurreikusitako kasuan, hau da 
justifikazio gabe lan eskaintzari uko egitea, 2 lan-eskaintza deiei. Baita kasu 
honetan ere dagokion espedientea tramitatu beharko da, eta aldez aurretik 
interesatuari audientzia eman beharko zaio. 

 

Ordizia, 2013ko martxoaren 18a 

Idazkaria 

 

 

MARTIN IPARRAGIRRE MUJIKA 

 


