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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

DULANTZIKO UDALA

Bi lan poltsa, administrariena eta administrari laguntzaileena, sortzeko oinarri arautzaileak

Udal honek, 2018ko martxoaren 20an egindako tokiko gobernu batzarrean, honako lan poltsa 
hauek oposizio-lehiaketa bidez sortzeko oinarriak onartu zituen:

— Administrariak aldi baterako kontratatzeko lan poltsa.

— Administrari laguntzaileak aldi baterako kontratatzeko lan poltsa.

Deialdia arautzen duten oinarriak erantsi dira:

Dulantziko Udalean administrari gisa eta administrari laguntzaile gisa zerbitzuan 
aldi baterako aritzeko bi lan poltsa sortzeko deialdiaren oinarriak

1. Deialdiaren xedea

1.1. Deialdi honen xedea da bi lan poltsa sortzea Dulantziko Udalaren langile beharrizanak 
asetzeko, langileen aldi baterako ordezkapenak direla eta (bajak, oporraldiak, eszedentziak, 
lizentziak eta baimenak, hitzarmenean aurreikusiak).

1.2. Lan poltsen bitartez beteko diren lanpostuak Lanpostuen Zerrendan ageriko dira.

1.3. Lan poltsen bitartez beteko diren lanpostu horiek lehen eranskinean deskribatzen dira.

2. Kudeaketa

2.1. Udalak, oporraldi, gaixotasunagatiko baja edo antzeko egoeretan langileak ordezkatu 
behar dituela eta, aldi baterako kontratazioren bat egitea erabakitzen duenean, lan poltsako 
lehenengo tokian dagoen pertsona kontratatuko du. Hark onartzen ez badu, edo Udalak ezin 
badu kontratatu, poltsan hurrengo dagoen pertsona kontratatuko da, eta horrela hurrenez hu-
rren. Arrazoi justifikaturik gabe eskaintza onartzen ez duena kasuan kasuko poltsatik kenduko 
dute, hiru hilabeterako, lehenengo aldia bada, edo betiko, bigarren aldia bada.

2.2. Hizkuntza eskakizuna esleituta eta derrigortasun data mugaeguneratuta daukaten 
lanpostuak aldi baterako betetzeko, behar den euskara maila egiaztatua duten pertsonei bakarrik 
deituko zaie, poltsetan ageri diren hurrenkeran.

3. Eskaintzak ez onartzea, eta borondatezko bajak

3.1. Eskaintza ez onartzeko arrazoi justifikatua izango da gaixotasunen batek interesdunari 
laneratzea eragoztea, hori medikuaren ziurtagiriaren bidez frogatzen baldin bada, edo Udalaren 
eskaintza jakinarazi baino lehen beste enpresa batean kontratazioa hasita egotea.

3.2. Lan poltsan inskribatutako edozein pertsonak, bere kontura edo inoren kontura lana 
izatea agiri bidez frogatzen badu, eskatu ahalko du lan poltsatik ken dezatela aldi baterako, lan 
horrek dirauen bitartean, hain zuzen.

3.3. Lan kontratuaren indarraldian zehar interesdunak bere borondatez uko egiten badio 
kontratu horri, behin betiko kenduko dute kasuan kasuko poltsatik. Salbuespenez, beste kon-
tratazioren baten ondorioz edo autonomo gisa alta hartzearen ondorioz uko egiten badio kon-
tratuari, sei hilabeterako bakarrik kenduko dute lan poltsatik.
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4. Lan poltsak handitzea eta lan poltsen iraupena

4.1. Udalak, egoki baderitzo, lan poltsak handitzeko deialdi publikoa egin ahalko du.

4.2. Gehienez ere, lan poltsek indarrean iraun dezakete harik eta poltsa berriak sortzen di-
ren arte, lan poltsak sortzeko edo eguneratzeko hautapen prozesuetarako berariazko deialdien 
bitartez.

4.3. Lan poltsetatik kontratatzen diren pertsonek, aldi berean beste enpresa batzuetan kon-
tratatuta segitzen badute, ezingo dute gainditu ehuneko 100eko dedikazio metatua hiruhilekoan.

Gainditu egiten dutela detektatzen bada, behin betiko kenduko dituzte kasuan kasuko lan 
poltsatik.

4.4. Lan poltsetan sartutako pertsona guztiek onartuak izan eta gero frogatu ahal izango 
dute eskatutako euskara maila. Horretarako, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, euskararen 
jakite maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako 
Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzekoak, aurreikusten dituen tituluetatik edozein 
aurkeztu ahal izango dute.

Euskara maila frogatzen dutenak ez dituzte lekuz aldatuko lan poltsan, baina euskara jakin 
behar den lanpostuak betetzeko deitu ahal izango dituzte ordutik aurrera.

5. Izangaien betekizun orokorrak

5.1. 7/2007 Legeak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarenak, 56. artikuluan ezarri-
tako betekizun orokorrak betetzen dituzten pertsonek parte hartu ahalko dute hautapen proze-
suetan:

— Espainiako nazionalitatea izatea, aipatutako lege testuaren 57. artikuluan ezarritakoa 
ezertan eragotzi gabe.

— Behar den besteko gaitasun funtzionala izatea atazak betetzeko.

— Hamasei urte beteta izatea eta, hala dagokionean, nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko 
adinetik gorakoa ez izatea.

— Diziplinako espediente bidez zerbitzutik kenduta ez egotea, herri administrazioei edo 
konstituzio organoei nahiz autonomia erkidegoetako estatutu organoei dagokienez, eta ebazpen 
judizialaren arabera erabateko desgaikuntzarik edo desgaikuntza berezirik ez izatea, ez enplegu 
edo kargu publikoak betetzeko, ez funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko, ezta, lan kon-
tratuko langileen kasuan, zerbitzutik kendu edo desgaitu duten lanpostuan langileak zituen 
eginkizunen antzekoak betetzeko. Beste estatu bateko herritarra bada, desgaitua edo horren 
pareko egoera batean ez egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda enplegu publikora 
iristeko eragozpen izango litzatekeen diziplinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea.

6. Kontratazio baldintzak eta eginkizunak

6.1. Kontratatu beharreko langileen lan baldintzak eta ordainsariak Dulantziko Udaleko 
funtzionarioen eta lan kontratuko langileen hitzarmen kolektiboan (Udalhitz) ezarritakoak izango 
dira. Ordainsariak ordezkatutako langilearenen parekoak izango dira.

6.2. Ordezkapenak egiteko kontratatzen diren langileen eginkizunak ordezkatutako langilea-
renak berak izango dira. Oinarri hauen I. eranskinean azaltzen dira eginkizun horiek.

7. Berariazko betekizunak

7.1. Betekizun orokorrez gainera, berariazko betekizun hauek bete beharko dira hautapen 
prozesuan parte hartzeko:

Administrari laguntzaileen poltsa:

a) Oinarrizko batxilergoaren titulua, eskola graduatuarena, lehen mailako lanbide heziketa-
rena edo baliokidea izatea.
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b) Bigarren hizkuntza eskakizunaren pareko euskara maila frogatzea.

c) IT txartela: Word XP aurreratua, Excel oinarrizkoa eta Outlook.

Administrarien poltsa:

a) Goi mailako batxilergoaren titulua, bigarren mailako lanbide heziketarena edo baliokidea 
izatea.

b) Bigarren hizkuntza eskakizunaren pareko euskara maila frogatzea.

c) IT txartela: Word XP aurreratua, Excel aurreratua eta Outlook.

Hala ere, b) eta c) betekizunak betetzen ez dituzten pertsonek hautapen prozesuan parte 
hartu ahal izango dute, eta, kasu horretan,

— Eskatzen den euskara maila egiaztatuta eduki gabe aldi baterako kontrataziorako zerren-
dan edo lan poltsan sartzen diren izangaiak kontuan hartuko dira, soil-soilik, derrigortasun data 
mugaeguneratuta ez daukaten lanpostuak aldi baterako betetzeko.

— Eskatzen diren IT txartelak dituztela egiaztatuta eduki gabe aldi baterako kontrataziorako 
zerrendan edo lan poltsan sartzen diren izangaiak ez dira lanpostuak betetzeko kontuan hartuko 
harik eta IT txartelak badituztela egiaztatu arte.

8. Eskabideak eta aurkeztu beharreko agiriak

8.1. Lan poltsa bakoitzerako deialdian parte hartzeko eskabideak Dulantziko alkateari zuzen-
duko zaizkio eta Dulantziko Udalaren erregistro orokorrean aurkeztuko dira bulego orduetan 
(09:00 - 14:00).

8.2. Lehenengo deialdiko eskabideak aurkezteko epea 20 egun baliodunekoa izango da, hura 
ALHAOn argitaratzen denetik hasita. Hurrengo deialdietako epeak garaia denean ezarriko dira.

8.3. Oinarrien II. eranskinean jasotako ereduari jarraituz egingo da eskabidea, eta eskatzen 
den tituluaren fotokopia gehituko zaio, baita IT txartelarena ere, hala behar denean.

8.4. Gainera, bigarren hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko 
da, alegia, azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, euskararen jakite maila egiaztatzen duten tituluak 
eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin 
parekatzekoak, aurreikusten dituen tituluetakoren bat aurkeztu beharko da.

8.5. Alegatutako merezimenduak egiaztatzeko agiriak ere aurkeztuko dira eskabidearekin 
batera. Eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatu eta behar bezala frogatzen diren merezi-
menduak baino ez dira baloratuko. Administrazio publikoan egindako zerbitzuak ez dira frogatu 
beharko, langileria kudeatzeko zerbitzu egokiaren aurrean berariaz aitortuta baldin badaude.

8.6. Eskabidearekin batera aurkeztu beharko da, halaber, tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. 
Tasa hori 12 eurokoa izango da administrari laguntzaileen poltsarako eta 15 eurokoa adminis-
trarien poltsarako. Tasa hori ordainduta eduki beharko da eskabideak aurkezteko epea amaitu 
baino lehen.

9. Izangaiak onartzea

9.1. Izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda Udalaren ediktu oholean jarriko 
da ikusgai (ediktu ohola udaletxean dago, Dulantziko Herriko Plazako 1ean), bulego orduetan, 
eta hiru egun naturaleko epea emango da erreklamazioetarako eta akatsak zuzentzeko. Errekla-
mazio edo alegaziorik aurkezten ez bada, zerrenda hori behin betikotzat hartuko da, berariazko 
ebazpenik eman beharrik izan gabe.

9.2. Erreklamazioak, halakorik bada, Alkatetzaren ebazpen baten bidez baietsi edo ezetsiko 
dira, eta onartutako izangaien behin betiko zerrenda onartuko da.
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10. Epaimahai kalifikatzailea

10.1. Hautaketa organoak kide anitzekoak izango dira eta haien osaeran kideen inpartzialtasun 
eta profesionaltasun irizpideei jarraitu beharko zaie; orobat, gizonezkoen eta emakumezkoen 
arteko parekotasunera joko da.

10.2. Hautaketa organoetako kideak nor bere izenean arituko dira beti, hau da, organo ho-
rietan ezingo da jardun inoren ordezkaritzan edo kontura.

10.3. Onartutakoen behin betiko zerrenda onesten den egintzan bertan izendatuko dira epai-
mahai kalifikatzaileko kideak eta haien ordezkoak.

10.4. Mahaiburuak, bi mahaikidek eta idazkariak osatuko dute epaimahaia. Idazkaria Uda-
leko idazkaria izango da. Kide guztiek izan beharko dute hautagaiei eskatzen zaien titulazio 
maila bera edo handiagoa. Titular bakoitzeko ordezko bat izendatuko da; epaimahaiburuari 
eta idazkariari dagokienez, ordezko bi izendatu ahal izango dira. Epaimahaiko kide guztiek 
hizpide eta hautespidea izango dute, idazkariak izan ezik; azken horrek hizpidea bai, baina ez 
du hautespiderik izango.

10.5. Epaimahaiko kideen abstentzioa eta errekusazioa bat etorri beharko dira urriaren 1eko 
40/2015 Legeak, sektore publikoaren araubide juridikoarenak, 23. eta 24. artikuluetan ezarri-
takoarekin.

10.6. Epaimahaiak, beti, Herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazio proze-
dura erkidearen Legeak ezarritako moduan jardungo du. Epaimahaiak beharrezkotzat jotzen 
dituen neurriak hartu ahalko ditu hautapen prozesua garatzeko, deialdiaren oinarrietan aurreiku-
sita ez dauden gai guztietan, eta oinarrien interpretazioaren eta aplikazioaren inguruan sortzen 
diren gorabeherak ebatzi ahalko ditu.

10.7. Epaimahaiak beharrezkotzat jotzen duen aholkularitza eskatu ahalko du hautapen proze-
suko probetatik edozeinetan. Aholku emaileek nork bere espezialitateko laguntza teknikoa eman 
besterik ez dute egingo.

11. Hautapenaren nondik norakoa

a) Egokitasun proba

Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da. Erantzun laburreko galdera sorta bat izango da, 
III. eranskineko zerrendan dauden gaiei buruzkoa. Galderak test motakoak izan ahalko dira. 
Proba horri gehienez ere 20 puntu emango zaizkio eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira 
gutxienez.

Proba horren deialdia Udalaren iragarki oholean jarriko da ikusgai, udaletxean (Dulantziko 
Herriko Plaza, 1), bulego orduetan. Proba egiteko eguna, ordua eta lekua adieraziko dira deial-
dian. Deialdia iragarki oholean jarri beharrean, banakako jakinarazpen sinesgarria helarazi 
ahalko zaie izangaiei, epe berean. Hurrengo ariketak epaimahaiak iragarriko ditu egokitzat 
jotzen duen moduan.

Ariketak egitera ez agertzea prozesutik baztertzeko kausa izango da, salbu eta ezinbesteko 
arrazoiak daudenean, behar bezala justifikatuak eta epaimahaiak libreki aintzat hartuak.

Proba horretako kalifikazioak Udalaren iragarki oholean jarriko dira, eta epaimahaiak 
egokitzat jotzen duen beste edozein modutara ere eman ahalko dira aditzera.

b) Merezimenduen baremoa

Egindako lanaren balorazioa: Administrazio Publikoko lanpostu batean aritu izana, antzeko 
edo pareko eginkizunetan; hau da, administrari laguntzailearen edo administrariaren eginkizu-
netan: 0,20 puntu lan egindako hilabete bakoitzeko, eta gehienez ere 12 puntu.
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c) Euskara proba

Euren euskara maila hizkuntza eskakizunaren bidez edo titulazio baliokidearen bidez frogatu 
ez duten izangai guztientzat, proba bat egingo da, maila hori egiaztatzeko.

Bigarren hizkuntza eskakizuna esleituta eta derrigortasun data mugaeguneratuta daukaten 
lanpostuak aldi baterako bete ahal izateko.

Aipatutako lanpostuetako derrigortasuna gorabehera, nahitaezko hizkuntza eskakizunik 
ez duten lanpostuetarako ere merezimendutzat jo dadin euskara jakitea, 1,5 puntu emango 
zaizkie 2. hizkuntza eskakizuna frogatzen duten pertsona guztiei, bai euskara probaren bidez 
frogatzen dutenei, bai azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak, euskararen jakite maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Batera-
tuko mailekin parekatzekoak, aurreikusten dituen tituluetako edozein aurkezten dutenei.

Euskara proba egin ahal izateko ezinbestekoa izango da aldez aurretik egokitasun proba 
gainditzea.

12. Hautapen prozesuaren ebazpena

12.1. Hautapen prozesuko guztizko puntuazioa ariketetan lortutako puntuen batura izango 
da, eta bera hartuko da kontuan lanpostuetarako hautagaien hurrenkera erabakitzeko.

12.2. Izangaien kalifikazioa amaitu eta gero, prozesua gainditu dutenen zerrenda argitaratuko 
da, puntuazioari eta euskara maila eta IT txartelaren betekizuna frogatu izanari edo ez frogatu 
izanari dagokien hurrenkeran.

Zerrenda horren aurka erreklamazioak aurkeztu ahalko dira bost eguneko epean.

12.3. Epaimahaiak ebatziko ditu erreklamazioak. Erreklamazioetarako epea amaitutakoan, 
prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda argitaratuko da, puntuazioari eta euskara 
maila eta IT txartelaren betekizuna frogatu izanari edo ez frogatu izanari dagokien hurrenkeran, 
eta zerrenda hori tokiko gobernu batzarrari aurkeztuko zaio, kasuan kasuko lan poltsa onar 
dezan.

12.4. Udalak aldi baterako lanerako poltsa onartuko du, behin hautapen prozesua amaitu 
eta merezimenduen balorazioa egindakoan.

Udalak nahitaezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuak aldi baterako betetzeko pertsonak 
kontratatu beharra izaten badu, aldi baterako kontrataziorako zerrenda behin-behinean 
onartzeko eta erabiltzeko eskubidea izango du, egokitasun proba eta merezimenduen balora-
zioa egin eta gero. Proba hori gainditu duten eta eskatutako euskara maila lehendik frogatuta 
daukaten pertsonak sartuko ditu zerrenda horretan.

13. Agiriak aurkeztea

13.1. Lan poltsako izangairen bat kontratatzea erabakitzen denean, izangai horrek honako 
agiri hauek aurkeztu beharko ditu, ezartzen zaion epean:

— Zinpeko aitorpena, adieraziz ezen ez dagoela ezgaitua eginkizun publikoetan jarduteko, 
ez dela baztertua izan Estatuaren, autonomia erkidegoen edo Toki Administrazioaren zerbitzutik 
diziplina espediente baten bidez, eta ez dagoela sartuta abenduaren 26ko 53/1984 Legeak, 
administrazio publikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunenak, jasotzen dituen eta 
bateraezintasuna dakarten egoeretako batean.

13.2. Adierazitako epean, ezinbesteko kasuetan izan ezik, proposatutako izangaiak eskatzen 
diren agiriak aurkezten ez baditu, edo, agiriak aztertu eta gero, eskatutako betekizunen bat 
ez duela betetzen ikusten bada, ezin izango zaio kontratua egin eta izangai horren gaineko 
jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira, eta gezurra esateagatik erantzukizuna ere es-
katu ahal izango zaio. Horrelako kasuetan, organo eskudunak aldi baterako kontrataziorako 
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zerrendan hurrengo dagoen izangaia kontratatzea proposatuko du, izangai horrek betekizunak 
betetzen baditu, betiere.

14. Gorabeherak

Epaimahaiak ahalmena izango du azaltzen diren zalantzak eta gorabeherak ebazteko eta 
beharrezkoak diren erabakiak hartzeko lehiaketa ondo burutu dadin.

15. Aurkaratzea

Deialdi hau, beraren oinarriak, eta beraren ondoriozko eta, era berean, epaimahaiaren jar-
dueraren ondoriozko administrazio egintza guztiak aurkaratu ahal izango dira, betiere, aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura 
erkidearenak, araututako epeetan eta moduan.

II. eranskina

Gai zerrenda

1. gaia. Udal antolaketa.

2. gaia. Administrazio prozeduraren faseak.

3. gaia. Administrazio egintzen eraginkortasuna.

4. gaia. Administrazio errekurtsoak.

5. gaia. Administrazio egintzak arrazoitzea eta jakinaraztea.

6. gaia. Administrazio publikoen zerbitzuko langileak.

7. gaia. Funtzio publikoa: funtzionarioen eskubideak eta betebeharrak.

Dulantzi, 2018ko apirilaren 13a

Alkatea
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA
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