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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ASPARRENEKO UDALA

Barne sustapen bidez Asparreneko Udaleko langile zerrendako peoi arduradun baten plaza 
hornitzeko deialdia

Asparreneko Tokiko Gobernu Batzarrak, 2017ko abenduaren 4an egindako bilkuran, honako 
erabaki hau hartu zuen:

Oinarria: aintzat hartu beharra dago 2017ko ekitaldiko lan eskaintza publikoa, Tokiko Gobernu 
Batzarrak 2017ko urriaren 30ean egindako bilkuran hartutako erabaki bidez onartua eta 2017ko 
azaroaren 10eko 129. ALHAOn argitaratua izan zena, barne sustapen bidez udaleko langile 
zerrendan hutsik dagoen peoi arduradun baten plaza jabetzan hornitzeko.

Oinarria: aintzat hartu beharra dago langileak hautatzeko uztailaren 6ko Legeak, Euskal 
Funtzio Publikoarenak, bere II. tituluaren IV. kapituluaren 23. artikuluan ezarritakoa, apirilaren 
2ko 7/1985 Legeak, Toki Araubidearen Oinarrienak, bere 21,1g) artikuluan emandako eskuduntzak 
eta alkatetzaren 2017ko martxoaren 6ko ebazpena. Gauzak horrela, Tokiko Gobernu Batzarrak 
honakoa erabaki du aho batez:

Lehena. Asparreneko Udaleko peoi arduradunaren karrerako funtzionarioaren postuaren 
hautaketa prozesua gidatu behar duten oinarri orokorrak onartzea; postu hori 2017ko lan pu-
blikoaren eskaintzan ezarri zen eta administrazio bereziaren eskalan dago, zerbitzu berezien 
azpieskalan.

Bigarrena. Oinarri hauen xede diren hautaprobetarako deia egitea.

Hirugarrena. Bai deialdia bai hautaproben oinarrien testu osoa ALHAOn argitaratzea eta 
udal iragarki taulan jartzea. Deialdiaren laburpen bat EAOn argitaratuko da, eta horren iragarkia 
argitaratzen den eguna erabiliko da eskaerak aurkezteko epea zenbatzeko.

Laugarrena. Ebazpen honen aurka berraztertzeko errekurtsoa aurkez daiteke. Horretarako, 
hilabeteko epea egongo da, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak, herri administrazioen administrazio prozedura erkidearenak, 123. 
artikuluan ezartzen duen moduan. Bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dai-
teke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean, iragarkia ALHAOn 
argitaratu ondorengo egunetik aurrera.

Araian, 2017ko abenduaren 14a

Alkatesa
CONSUELO AUZMENDI JIMENEZ
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Asparreneko Udaleko peoi arduradunaren plaza jabetzan 
hornitzeko oinarriak, barne sustapen bidez

Lehena. Deialdiaren xedea

Oinarri hauen xedea da 2017ko ekitaldiko lan eskaintza publikoan sartutako funtzionario 
plaza bat jabetzan hornitzea; izan ere, hori halaxe onartu zen Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko 
urriaren 30eko bilkuran hartutako erabakian eta ebazpena 2017ko azaroaren 10eko 129. ALHAOn 
argitaratu zen. Plazaren ezaugarriak honako hauek dira:

Taldea: C2; eskala: administrazio berezia; azpieskala: zerbitzu bereziak; izendapena: peoi-ar-
duraduna; hutsik dauden plaza kopurua: 1.

Haren eginkizunak honako hauek dira:

— Udaleko pertsonalak edo udalak kontratutako enpresek egindako lan eta zerbitzuen 
funtzionamendua koordinatzea.

— Instalazio elektrikoen konponketa txikia eta mantentze lan txikiak udal eraikinetan eta 
bide publikoetan.

— Udal zerbitzuak eta azpiegiturak mantentzeko berezkoak diren eginkizunak koordinatzea 
eta gauzatzea, esate baterako, bide garbitasuneko zereginak, saneamenduak eta ur sarea 
mantentzeko lanak, materialen zama lanak, udal igerilekuak abian jartzea eta mantentzea, 
oholtza eta instalazioak muntatzea, lorazaintzako lanak eta mantentze lanak (inausketak barne), 
udal erakin eta instalazioetako igeltserotza, iturgintza eta elektrizitatea, zangak irekitzea, ehor-
zketak egitea, eta antzeko zereginak.

— Mantentze lanak programatzea, hurrengo nagusiarekin eta bulego teknikoarekin lankidetzan.

— Egindako lanen kalitate maila eta errendimendua ikuskatzea eta kontrolatzea, langile 
propioen bidez nahiz azpikontratutakoen bidez.

— Idazkaritzarekin lankidetzan, konponketetarako materialaren biltegiko stock-ak proposa-
tzea edo finkatzea; erosketak zuzenean egitea, baimendutako zenbatekoaren barruan.

— Jasotako materialak jasotzea, ikuskatzea eta horiei oniritzia ematea, lantaldeak erabil 
ditzan.

— Udal eraikinetako eta bide publikoetako instalazioak egoera onean mantentzea, bai eta 
makineria eta udal ibilgailuak ere.

— Araiako argiztapen publikoa eta Asparrenako kontzejuena mantentzea.

— Lanabesen eta ibilgailuen erabilera zuzena eta kontsumoak zaintzea.

— Konponketa txikien lanak teknikoki zuzentzea, horietan zuzenean lagunduz.

— Idazkaritzari eta alkatetzari lanen egoeraren berri ematea.

— Eginkizunak aurrera eramateko beharrezkoak diren bestelako lanak eta zereginak.

— Alkatetzak edo idazkaritzak emandako bestelako lanak, betiere kategoria profesionalaren 
barruan.

Hautaketa sistema lehiaketa-oposizioa da.

Bigarrena. Hautagaiak onartzeko baldintzak

Hautaprobetan parte hartzeko, hau bete beharko da:

a) Asparreneko Udalaren karrerako funtzionarioa izatea, administrazio bereziko eskolan, 
honako azpieskalan: zerbitzu berezietan eta talde profesionalaren sailkapen taldean.
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b) Gutxienez bi urteko antzinatasuna izatea karrerako funtzionario gisa sarbidea ematen 
duen kidegoan edo eskalan eta zerbitzu aktiboko edo zerbitzu berezietako egoeran egotea.

c) Eskaerak aurkezteko epea amaitzerakoan derrigorrezko bigarren hezkuntzako titulua edo 
baliokidea jabetzan izatea edo lortzeko egoeran egotea.

d) B gida baimena jabetzan izatea.

d) Euskarako hizkuntza gaitasuna edo baliokidea edukitzea frogatzea, plaza betetzeko nahi-
taezkoa baita, apirilaren 8ko 64/2008 Dekretuarekin, euskara jakitearen tituluak eta ziurtagiriak 
baliozkotu eta hizkuntzetarako Europako erreferentziako marko komunari egokitzekoarekin, eta 
hura aldatu zuen otsailaren 24ko 48/2009 Dekretuarekin bat etorriz.

Hirugarrena. Eskabideak aurkezteko modua eta epea

Hautagaiek eskaeretan eskatuko dute hautaprobetan parte hartzeko eta plazaren oinarri 
orokorrek exijitutako baldintzak betetzen dituztela adieraziko dute. Eskaerak udalaren alkatetzari 
zuzenduko zaizkio eta udal honen erregistro elektroniko orokorrean aurkeztuko dira edo urriaren 
1eko 39/2015 Legeak, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, bere 16.4. 
artikuluan ezarritako tokiren batean, betiere hogei egun naturaleko epean, deialdiaren iragarkia 
EAOn argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita.

Halaber, deialdiaren oinarriak ALHAOn argitaratuko dira, bai eta udalaren iragarki taulan 
eta udal webgunean ere.

Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabideak udalak horretarako prestatzen duen eredu 
ofizial eta normalizatuarekin egin behar dira. Eskaerari honako agiriak erantsiko zaizkio:

— IFZren fotokopia edo, hala badagokio, pasaportearena.

— Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia erkatua.

— Euskara tituluaren fotokopia.

— B gida baimenaren fotokopia.

— Lehiaketa faseari begira aurkeztutako merituak egiaztatzen dituen dokumentazioa.

Laugarrena. Hautagaien onarpena

Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, alkateak ebazpena emango du, gehienez ere 
hilabeteko epearen barruan, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onartuz. Aipatu-
tako ebazpena ALHAOn eta udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da, eta bertan hamar egun 
balioduneko epea ezarriko da akatsak zuzendu edo konpontzeko.

Akatsak zuzentzeko epea igarota, alkatetzak hautagai onartu eta baztertuen behin betiko ze-
rrenda onartuko du; zerrenda hori udalaren iragarki taulan argitaratuko da. Argitalpen horretan 
probak egiteko eguna, ordua eta tokia adieraziko dira edo lehen hautaproba egiteko eguna, or-
dua eta tokia. Hurrengo ariketak egiteko deialdia korporazioaren iragarki taulan argitaratuko da; 
kasu horretan, hurrengo hautaprobak egiteko iragarkiak publiko egingo ditu hautaketa organoak 
aurreko ariketa egin den lokaletan edo udalaren egoitzan bertan, gutxien-gutxienez hamabi 
ordu lehenago. Orobat, ebazpen berean epaimahaiaren izendapen nominala adieraziko da.

Bosgarrena. Epaimahai kalifikatzailea

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako Langile Publikoaren Oi-
narrizko Estatutuaren Legearen testu bateratuak bere 60. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, hau-
taketa organoa kide anitzek osatuko dute, osaerak kideen inpartzialtasun eta profesionaltasu-
nerako printzipioak beteko ditu eta emakumezkoen eta gizonezkoen parekidetasunera joko du.

Izendapen edo hautaketa politikoko langileek, behin-behineko funtzionarioek eta aldi bate-
rako langileek ezin izango dute parte hartu hautaketa organoetan.
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Hautaketa organoetako partaidetza indibiduala izango da, hau da, bertan ezingo da jardun 
inoren ordezkaritzan edo kontura.

Epaimahai kalifikatzaileak honako kideek osatuko dute; hona hemen:

— Epaimahaiburua: Asparreneko Udaleko idazkari-kontuhartzailea.

— Idazkaria: Asparreneko Udaleko funtzionario bat:

— Kideak: IVAPeko ordezkari bat; Asparreneko Udalaren obra eta hirigintza arloan aholku 
zereginak dituen teknikari bat eta Administrazio Publikoko funtzionario bat.

Epaimahaiko kideen abstentzio eta ezespena egitekotan, hori egin beharko da urriaren 
1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren araubide juridikoarenak, bere 23 eta 24. artikuluetan 
ezarritakoaren arabera.

Epaimahaikideek beraiek dira deialdiaren oinarriak betetzearen eta ezarritako epeei men egi-
tearen erantzuleak. Deialdi honen oinarrien aplikazioa interpretatzean sor daitezkeen zalantzak 
edo erreklamazioak epaimahaiak ebatziko ditu, gehiengoaz, eta aurreikusita ez dauden kasuetan 
egin behar dena ere erabakiko du.

Seigarrena. Hautaketa sistemak eta prozesuen garapena

Hautagaien hautaketa prozesuan aldi hauek izango dira:

— Oposizioa.

— Lehiaketa.

Oposizio aldia:

Oposizio aldia lehiaketa aldiaren aurrekoa izango da. Gaitasun proba baztertzailea eta nahi-
taezkoa egin beharko dute hautagaiek, jarraian zehazten diren ariketak barne.

Hautagaiei deialdi bakarra egingo zaie, eta bertara agertzen ez direnak kanporatuta geratuko 
dira, behar bezala egiaztatu eta epaimahaiak berak askatasunez onar ditzakeen ezinbesteko 
arrazoiak tartean direnean izan ezik.

Epaimahaiak edozein unetan eska diezaieke lehiakideei beren nortasuna egiaztatzea.

Hautagaiek IFK edo, halakorik ezean, pasaportea edo gida baimena eraman behar dute 
ariketetara.

Proben ariketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da; gehienez 55 puntu lortu ahalko dira 
eta oposizio aldiak dituen ariketa guztietan gutxienez 27,5 puntura iristen ez diren hautagaiak 
bazterturik geratuko dira. Ariketa bakoitzaren puntuazioa aterako da epaimahaiko kide bakoitzak 
emandako puntuazioen batez besteko aritmetikoa kalkulatuz.

Hautagaien jardute hurrenkera zozketa bidezkoa izango da.

Oposizioko ariketak hauek izango dira:

Lehen ariketa: ariketa teoriko bat egin beharko da; 45 minutuko iraupena izango du, 0tik 30 
puntura bitartean kalifikatuko da eta deitutako lanpostuaren profilean zehaztutako zereginei 
buruzkoa izango da, betiere oinarri hauen I. eranskinean jasotako gaiei jarraikiz.

Bigarren ariketa: deitutako lanpostuaren profilean zehaztutako zereginekin zerikusia duten 
ariketa praktikoa egin beharko da; 45 minutuko iraupena izango du eta 0tik 25 puntura bitartean 
kalifikatuko da.

Lehiaketa fasea:

Oposizio aldia amaituta, epaimahaiak baloratuko ditu oposizioaren aldian gai izendatutako 
hautagaien merituak eta zerbitzuak.



2018ko urtarrilaren 3a, asteazkena  •  1 zk. 

5/7

2017-04541

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Meritu zenbakarriak:

A) Lanbide esperientzia: Gehienez, 30 puntu.

— Zerbitzu orokorretako edo mantentzeko zerbitzu askotako peoi lanpostuan, administrazio 
publikoan, emandako zerbitzuak, okupatu nahi den plazako funtzioei dagozkienak, lan egindako 
urte oso bakoitzeko 1,00 puntu (urtebetetik beherako denbora ez da aintzat hartuko); gehienez 
5 puntu. Dedikazioa ez bada jardunaldi oso eta esklusibokoa funtzio horretarako, puntuazioan 
hainbanaketa eta haztapen egokiak egingo dira.

— Zerbitzu orokorretako edo mantentze zerbitzuetako zerbitzu askotako peoi lanpostuan, 
administrazio publikoan, emandako zerbitzuak, okupatu nahi den plazako funtzioei dagozkie-
nak, lan egindako urte oso bakoitzeko 2,00 puntu (urtebetetik beherako denbora ez da aintzat 
hartuko); gehienez 25 puntu. Dedikazioa ez bada jardunaldi oso eta esklusibokoa funtzio ho-
rretarako, puntuazioan hainbanaketa eta haztapen egokiak egingo dira.

Administrazio publikoan egindako zerbitzuak egiaztatzeko modua administrazio horrek 
emandako ziurtagiri bidezkoa izango da.

B) Prestakuntza. Gehienez, 20 puntu.

Erakunde publikoek eta zentro pribatu homologatuek emandako mintegiak, kongresuak 
eta prestakuntza nahiz hobekuntza ikastaroak, deitutako kategoriaren eginkizunekin zuzeneko 
zerikusia dutenak; honela baloratuko dira: 0,20 puntu eskola ordu bakoitzeko.

Meritu horiek agiri bidez egiaztatuko dira, bertaratze tituluaren bidez erkatutako fotokopia 
bidez edo ikastaroa antolatu duen zentroak edo erakundeak emandako ziurtagiri bidez, betiere 
ikastaroaren iraupena eta jorratutako gaiak adieraziz. Deialdiaren xedearen plazarekin zuzeneko 
zerikusia duten ikastaroak baizik ez dira baloratuko.

Zazpigarrena. Kalifikazioa

Hautagaien azken kalifikazioa oposizio aldian eta lehiaketa aldian lortutako puntuak batuz 
lortuko da.

Zortzigarrena. Gainditu dutenen zerrenda, agiriak aurkeztea eta izendapena

Hautagaien kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du gainditutakoen 
zerrenda, puntuazioaren arabera antolatuta, udaletxeko iragarki taulan. Nolanahi ere, gainditu-
takoen kopuruak ezin izango du izan deitutako plaza hutsen kopurua baino handiagoa. Zerrenda 
hori korporazioaren buruari jakinaraziko zaio; izendapena egin ondoren, hori ALHAOn emango 
da argitara.

Proposatutako hautagaiak ezinbestean aurkeztu beharko ditu gaitasun baldintzak eta deial-
dian exijitutako betekizunak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak hogei egun naturaleko epean, 
betiere gainditutakoen zerrenda publikoa egiten denetik zenbatzen hasita.

Izendapenerako ebazpena Tokiko Gobernu Batzarrak emango du epaimahaiak proposatu-
tako hautagaiaren alde; hautagaiak plazaren jabetza hartu beharko du urriaren 30eko 5/2015 
Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Le-
gearen testu bateratuak bere 62 artikuluan ezarritako epearen barruan.

Bederatzigarrena. Gorabeherak

Oinarri hauek eta izendapena aurkaratu ahalko dira urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearenak, ezarritakoaren arabera.

Administrazio bideari amaiera ematen dioten deialdi honen eta haren oinarrien kontra, inte-
resdunek berraztertze errekurtsoa aurkeztu ahalko diote alkatetza honi hilabeteko epean; horren 
ondoren, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztuko ahalko dute Administrazioarekiko 
Auzien Gasteizko Epaitegian edo, Arabatik kanpo egonez gero, haien helbideari dagokion epai-
tegian, betiere iragarkia ALHAOn argitaratzen den biharamunetik zenbatzen hasita.
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Oinarri hauetan ezarrita ez dagoenari dagokionez, honakoak izango dira aplikagarri: urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako Langile Publikoaren Oinarrizko Esta-
tutuaren Legearen testu bateratua; uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoarena; 
martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak onartutako Pertsonala Estatuko Administrazio 
Orokorraren Zerbitzupean Jarduteko, Lanpostuak Hornitzeko eta Estatuko Administrazio Oroko-
rraren Funtzionario Zibilak Lanbidearen aldetik Sustatzeko Arautegia; apirilaren 18ko 781/1986 
Legegintzazko Errege Dekretuak onartutako Toki Araubideko indarreko legezko xedapenen testu 
bateratua, eta apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriena.

Datu pertsonalen tratamendua abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, datu pertsonale-
nean, ezarritakoaren arabera eta datu pertsonalak dauzkaten fitxategi automatizatuen segurta-
sun neurriei buruzko araudian, ekainaren 11ko 994/1999 Errege Dekretuaren bidez onartutakoan, 
ezarritakoaren arabera egingo da.
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I. eranskina

Gai zerrenda

1. gaia. 1978ko Espainiako Konstituzioaren egitura. Funtsezko eskubideak eta betebeharrak.

2. gaia. Euskal Autonomia Erkidegoko Autonomia Estatutua. Euskal Autonomia Erkidegoaren 
eskumenak.

3. gaia. Lurralde historikoak: foru erakundeak: batzar nagusiak eta foru aldundiak: eskume-
nen banaketaren alderdi orokorrak erakunde erkideen eta foru erakundeen artean.

4. gaia. Udalerria. Udal eskumenak. Udal organoak. Udalbatzaren eraketa, indarraldia eta 
agintaldiaren amaiera.

5. gaia. Lan arriskuak prebenitzeko legea.

6. gaia. Arrisku elektrikoen aurrean langileen segurtasuna eta osasuna babesteko gutxieneko 
neurriak. Langileek banako babes ekipoak erabiltzea.

7. gaia. Igeltserotza. Kontzeptu orokorrak. Eraikuntza gaiak. Tresnak: erabilera eta zaintza. 
Igeltserotzako obra ohikoenak.

8. gaia. Hormak eta trenkadak eraiki eta konpontzea. Harlangaitza. Aldez aurretik fabrikatu-
tako trenkadak.

9. gaia. Iturgintza. Kontzeptu orokorrak. Tresnak eta erremintak. Matxurak eta konponketak.

10. gaia. Ur instalazio baten osagai garrantzitsuenak. Erregulazioa eta kontrola. Balbulen 
kategoriak. Presioa erregulatzen duten balbulak. Segurtasun balbulak.

11. gaia. Etxeetara hornitzeko uraren klorazioa. Kloratzaileak: mantentzea eta zaintza. 
Matxurak.

12. gaia. Elektrizitatea. Kontzeptu orokorrak. Instalazio elektrikoak. Tresnak eta erremintak. 
Matxurak eta konponketak.

13. gaia. Argindarra garraiatzea eta banatzea. Argiztapen publikoaren koadro orokorrak: 
elementuak eta definizioak.

14. gaia. Tentsio txikiko hornidura. Kargen aurreikuspena. Kontsumo motak eta lekuak. Ele-
ktrifikazio mailak. Hornidura monofasikoak.

15. gaia. Arotzeria. Kontzeptu orokorrak. Tresnak eta erremintak. Matxurak eta konponketak.

16. gaia. Metalezko arotzerian erabiltzen diren makinak. Pertsianak: motak eta funtziona-
mendua.

17. gaia. Lorezaintza. Kontzeptu orokorrak eta lorezainaren funtzioak. Landareak eta beraien 
gaixotasunak. Lorezaintza lanetarako tresna eta erremintak.

18. gaia, Eraikinen eta lokalen pintaketa: kontzeptu orokorrak. Pintatzean bete beharreko 
oinarrizko eginkizun eta zereginak.

19. gaia. Pinturak kentzeko eta aplikatzeko tresnak: garbiketa eta zaintza.

20. gaia. Pinturako konponketa nagusiak. Teknikak, Hezetasunaren tratamendua pinturan.
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