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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Laudioko Udalean hutsik dagoen lanpostu bat hornitzeko merezimendu-lehiaketarako deialdia

2021eko abenduaren 29ko bilkura berezian, udal honetako Tokiko Gobernu Batzarrak honako 
erabaki hau hartu zuen, beste zenbait erabakirekin batera:

Iragartzea Laudioko Udaleko mantentze-lanen arduradun teknikoaren lanpostua (5010 kodeko)  
hornitzeko lehiaketa.

Onestea deialdiaren oinarriak eta parte hartzeko eskabide-eredua. Deialdiaren oinarriak I. erans- 
kinean jaso dira, eta deialdian sartutako lanpostuak II. eranskinean.

I. ERANSKINA

LAUDIOKO UDALAREN LANPOSTU BAT HORNITZEKO DEIALDIAREN OINARRIAK

1. Deialdiaren objektua

1.1. Deialdi honen objektua da honako lanpostu hau lehiaketa bidez hornitzea:

Mantentze-lanetako pertsona arduradun teknikoa, 5010 kodea, Zerbitzuak eta Auzoak Zer-
bitzua.

2. Parte hartzeko betekizun eta baldintza orokorrak

2.1. Laudioko Udaleko karrerako funtzionarioek hartu ahalko dute parte lehiaketa honetan, 
baldin eta lanpostu-zerrendan kasuan kasuko lanposturako eskatzen diren baldintzak eta be-
tekizunak, deialdi honen oinarrien eranskinetan ere zehaztu direnak betetzen badituzte, eta, 
betiere, zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan edo seme-alabak zaintzeko eszedentzian badaude. 
Halaber, deialdi honen bidez zerbitzura itzuli ahalko dira beste administrazio publiko batzuetan 
zerbitzuan eta nahitaezko eszedentzian daudenak, etendako eszedentzian daudenak eta boron-
datezko eszedentzian daudenak, betiere, egoera horietarako ezarri den denbora betea badute.

2.2. Behin-behineko destinoa duten funtzionarioek, egoera horretan dauden bitartean, le-
hiaketa honetan parte hartu beharko dute.

3. Komunikazioak eta jakinarazpenak

Prozedura honetatik eratorritako komunikazioak eta jakinarazpenak Laudioko Udalaren 
iragarki-taularen bidez egingo dira. Intraneten ere argitaratuko dira.

4. Parte hartzeko eskabideak aurkeztea

4.1. Lehiaketa honetan parte hartzeko eskabideak deialdiaren eranskin gisa jaso den ere-
duan zuzendu beharko zaizkio alkate-udalburuari, hamabost egun balioduneko epean, deialdia 
ALHAOn, Udaleko Erregistro Orokorrean edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako beste edozein erregistrotan argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

4.2. Honako hauek jaso beharko dira eskaeran:

a) Oinarri hauetako bigarrenean eskatzen diren baldintzak betetzen direla baieztatzen duen 
adierazpena.
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b) Euskara-proba egin nahi dutenek hala adierazi beharko dute eskabidean.

c) Alegatutako merezimenduen zerrenda. Dagozkien ziurtagiriekin egiaztatuko dira merezi-
menduak, eta ezin izango da alegatu Laudioko Udalaren administrazio-artxiboetan daudenik.

Ez da beharrezkoa izango honako hauek egiaztatzea:

a) Laudio Udalak aitortutako antzinatasuna.

b) Laudio Udalean betetako lanpostuetan emandako denbora.

c) Gradu pertsonal finkatua.

4.3. Deialdia ALHAOn argitaratzen den egunera arte lortutako merezimenduak baino ez 
dira baloratuko, ezta eskabideak aurkezteko epean egiaztatzen ez diren merezimenduak ere, 
eskabidean horixe eskatu arren.

Betekizunak proba baten bidez egiaztatzen direnean, proba egin arte atzeratuko da errefe-
rentzia-data.

5. Izangaiak onartzea

5.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu osteko bi hilabeteetan argitaratuko da onartuen 
behin-behineko zerrenda. Baztertutako eskaerak agertuz gero, arrazoia adieraziko da, eta, kasu 
horretan, baztertuek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahalko diote alkate-udalburuari, hilabe-
teko epean, zerrenda iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. Erre-
klamaziorik balego, ebatzi egingo da, eta horren ostean argitaratuko da behin betiko zerrenda, 
iragarki-taulan nahiz intraneten. Erreklamaziorik ez dagoenean, behin betiko onetsitzat joko da 
behin-behineko zerrenda.

6. Balorazio-batzordeak

6.1. Balorazio-batzordeak erabateko independentziaz, diskrezionalitate teknikoz eta objek-
tibotasunez jardungo du, eta Administrazioarentzat lotesle izango dira haren proposamenak.

6.2. Balorazio-batzordeen jarduerek daukaten diskrezionalitate teknikoa gorabehera, haien 
ebazpenak arrazoitu egin beharko dira, kasuan kasuko deialdiaren araudia eta oinarriak betez.

6.3. Balorazio-batzordeen eraketa eta jarduna honako lege-testu hauetan ezarritakoaren 
arabera arautuko dira: Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen Lanpostuak betetzeko 
Araudia (urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren bidez onetsitakoa), Enplegatu Publikoaren Oina-
rrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onetsi zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretua, eta urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoetako Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoa.

6.4. Hau izango da aipatutako batzordearen osaera:

Hitza hartzeko eta bozkatzeko eskubidearekin:

— Presidentea: Antolaketa Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuko arduraduna.

— Batzordekideak: Laudio Udaleko plantillako bi funtzionario, alkate-udalburuak izendatuak.

Hitza hartzeko eskubidearekin, baina bozkatzeko eskubide barik:

— Idazkaria: Laudio Udaleko plantillako funtzionario bat.

Ordezkoak: Balorazio-batzordeko kide bakoitzarentzat ordezko bat izendatuko da.

Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko probetan, HAEE-ek izendatutako kide bat sartuko da.

6.5. Balorazio-batzordeko kideek deitutako lanposturako eskatzen den titulazio-taldea edo 
goragokoa izan beharko dute.
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6.6. Ahalegina egingo da, gutxienez, kideen erdiek deialdiko lanpostuaren funtzio-arloari 
buruzko eginkizunak edota ezagutzak izan ditzaten.

6.7. Balorazio-batzordearen osaera zehatza alkate-udalburuaren dekretu bidez egingo da.

6.8. Batzordeak agintaritza deitzaileari eskatu ahalko dio pertsona adituak izenda ditzala 
aholkulari gisa jardun dezaten, hitza hartzeko eskubidearekin baina bozkatzeko eskubide barik.

6.9. Balorazio-batzordea ezin izango da eratu eta ezingo du jardun, baldin eta gutxienez 
hiru kide, titular edo ordezko bertaratzen ez badira, eta nahitaezkoa izango da batzordeburua 
eta idazkaria bertan egotea.

7. Lanpostuak hornitzeko prozedura eta euskara-proba

7.1. Merezimendu-lehiaketa izango da lanpostuak hornitzeko prozedura.

7.2. Honako merezimendu hauek baloratuko dira:

1. Gradu pertsonalaren balorazioa. Lanpostu-mailako osagarri bereko lanpostuetan eman-
dako denbora kontuan hartuta, eskabideak aurkezteko epea amaitu aurreko hamar urteetan 3 
puntu emango dira gehienez, honela banatuta:

— Lehian den lanpostuaren maila bereko edo goragoko lanpostu batean aritzeagatik: 0,025 
puntu hilabete oso bakoitzeko.

— Lehian den lanpostua baino maila baxuagoko lanpostu bat betetzeagatik: 0,0125 puntu 
hilabete oso bakoitzeko.

Behin-behineko destinoa zuten funtzionarioen kasuan, honako arau hauek beteko dira:

a) Behin-behineko destinoa aurreko lanpostua ezabatzearen, uztearen edo aurreko lanpostu-
tik mugiaraztearen ondoriozkoa bada, betetzen zuten lanpostuari buruzkoa izango da balorazioa.

b) Behin-behineko destinoa beste arrazoi batzuengatik bada, baita lehiaketa bidez lanpostua 
behin betiko hornitzeke egoteagatik ere, dagokion taldearen gutxieneko maila finkatuko da.

2. Egindako lanaren balorazioa. Gehienez ere, 3 puntu emango da eskabideak aurkezteko 
egunaren aurreko hamar urteetan lehian den lanpostuaren eduki bera edo antzekoa duten 
lanpostuetan egindako lanaren arabera, irizpide hauei jarraikiz:

— Lehian den lanpostuaren eduki tekniko berbera duen lanpostua betetzeagatik: 0,025 puntu 
hilabete oso bakoitzeko.

— Lehian den lanpostuaren antzeko edukia duen beste lanpostu batean aritzeagatik: 0,0125 
puntu hilabete oso bakoitzeko.

3. Antzinatasuna. Edozein administrazio publikotan lan egindako urte bakoitzeko: 0,02 puntu 
zerbitzu-hilabete oso bakoitzeko, eta, gehienez ere, 4 puntu. Ondore horietarako, Laudioko Uda-
leko karrerako funtzionario izaera eskuratu aurretik emandako zerbitzuak zenbatuko dira, eta ez 
dira zenbatuko paragrafo honetan alegatutako beste batzuekin simultaneoki emandako zerbitzuak.

8. Hautapen-prozesua gainditzeko gutxieneko puntuazioa

Hautapen-prozesu osoan gehienez 10 puntu lor daitezke, eta gutxienez 5 lortu behar dira 
gainditzeko.

9. Lehiaketen nondik norakoak

9.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Balorazio-batzordeko presidenteari helaraziko 
zaizkio aurkeztutako eskabideak eta dagokien dokumentazioa. Administrazioak batzordearen zere-
ginak erraztuko ditu, eta lehiaketa ebazteko behar duen administrazio-laguntza guztia emango dio.
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9.2. Onartutakoen behin-behineko zerrendarekin batera, Balorazio-batzordearen osaera 
zehatza argitaratuko da. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean, Balora-
zio-batzordeetako kideek ez dute esku hartu beharko, deialdia egin duen agintaritzari jakinara-
zita, eta izangaiek errefusatu ahal izango dituzte.

9.3. Behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpenarekin batera, errekusaziorik izan bada, 
alkate-udalburuak ebatziko ditu, egoki den moduan.

9.4. Izangaiek aurkeztutako dokumentazioa eta bere espediente pertsonalean dagoena az-
tertu ondoren, eta, hala badagokio, adituen aholkularitza jaso ondoren, Balorazio-batzordeak 
deialdi honen eranskinetan ezarritako izangaien merezimenduak baloratuko ditu. Balorazio 
hori batzordean botoa duten kideek emandako botoen batez besteko aritmetikoarekin lortutako 
puntuazioaren bidez egin beharko da. Emandako puntuazioak, azken balorazioarekin batera, 
horretarako egingo den aktan jaso beharko dira.

9.5. Oinarri hauetan zehaztutako merezimenduak baino ezingo dira kontuan hartu. Ez dira 
kontuan hartuko funtzionarioaren espedientean edota funtzionarioak eskabidean aurkeztutako 
agirietan behar bezala dokumentatu gabeko merezimenduak. Batzordean bozkatzeko eskubidea 
duten kideen botoen bidez ebatziko da alegatutako merezimenduen irismenari, interpretazioari, 
izaerari edo beste edozein gairi buruzko edozein zalantza, baita aurkeztutako dokumentazioa na-
hikoa den ala ez ere. Berdinketa gertatuz gero, presidenteak erabakiko du, kalitatezko botoarekin.

9.6. Merezimenduen balorazioa Laudioko Udaleko iragarki-taulan eta intraneten argitaratuko da, 
eta 15 egun naturaleko epea emango da erreklamazioak aurkezteko.

9.7. Merezimendu-lehiaketan guztira lortutako puntuazioaren araberakoa izango da lanpos-
tuak adjudikatzeko lehentasun-hurrenkera. Aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ostean, irizpide 
horien arabera proposatuko du Balorazio-batzordeak puntuaziorik handiena lortu duen hauta-
gaia. Proposamen horren kopia udaletxeko iragarki-oholean eta intraneten jarriko da.

Lehiaketa osoaren puntuazioan berdinketarik gertatuz gero, Euskal Administrazio Publikoe-
tako Funtzionarioen Lanpostuak betetzeko Araudia onesten duen 190/2004 Dekretuaren 20.2 arti- 
kuluan ezarritako irizpideak aplikatuko dira ebazteko.

Aurreko paragrafoan araututakoa gorabehera, eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rako otsailaren 18ko Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legearen 20.4 a) artikuluak xedatzen due-
narekin bat, prestakuntza berdina denean, emakumeei emango zaie lehentasuna emakumeen 
ordezkaritza ehuneko 40tik beherakoa den lanpostuetan, salbu eta beste izangaiak arrazoiak 
baditu neurri horiek aplika ez daitezen sexuaren araberako diskriminazio barik, eta ez badira 
enplegua lortzeko zailtasun bereziak dauzkaten kolektiboetako kide.

9.8. Alkate-udalburuaren dekretu bidez emango da ebazpena. Dekretu hori deialdiko erre-
gelamendu-arauei nahiz oinarri hauen betetzeari erreferentzia eginda arrazoituko da. Bereziki, 
ebazpenaren oinarri izan beharko dute hemen ezarritako prozedura bete izana, eta izangaien 
merezimenduen azken balorazioa. Balorazio-batzordeak egindako proposamena lotesle izango 
da alkate-udalburuarentzat, baina azken horrek proposamena berrikusi ahalko du, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusi-
takoaren arabera. Ebazpena ALHAOn argitaratuko da, eta argitalpen horretan agertuko dira lan-
gilearen datu pertsonalak, esleitutako lanpostua nahiz aurreko lanpostua utzi izanaren datuak.

9.9. Lanpostua lortu duen pertsona funtzionarioak beste lanpostu batzuk betetzeko egingo 
diren lehiaketetan parte hartu ahal izan dezan, bi urtez egon beharko du gutxienez lortu berri 
duen lanpostuan.

10. Atzera egitea eta uko egitea

10.1. Pertsona lehiatzaileek, euren borondatez, lehiaketa osoan parte hartzeari uko egin 
diezaiokete, baldin eta Balorazio-batzordearen aurrean erreklamazioak aurkezteko epea agortu 
aurretik bada.
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10.2. Adjudikaziodunek lehiaketan lortutako lanpostuaz jabetu beharko dute, eta, hala ba-
dagokio, aurreko lanpostuaren titulartasuna galduko dute, salbu eta, lanpostuaz jabetzeko 
epea amaitu aurretik, beste destino bat lortu badute deialdi publiko bidez, gerora sortutako 
ezintasuna gertatzen bazaie, zerbitzu aktiboaz bestelako egoera batera igarotzen badira, edo 
deialdia egin duen organoak behar bezala justifikatutako eta aintzat hartutako aparteko beste 
arrazoi batzuk jazotzen badira.

11. Lanpostuaren jabetza hartzea

11.1. Lehiaketaren ebazpena argitaratu eta hurrengo hiru egun baliodunen barruan utzi 
beharko du izangaiak atxikia duen lanpostua.

11.2. Lanpostu berriaren jabetza hartzeko eguna aurreko lanpostua utzi eta hurrengo eguna 
izango da.

12. Aplikatu beharreko araudia

12.1. Oinarri hauetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez, honako lege-testu hauetan eza-
rritakoaren arabera bideratuko da merezimendu-lehiaketa: Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
uztailaren 6ko 6/1989 Legea, 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearena; urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua (Enple-
gatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onestekoa), abuztuaren 2ko 
30/1984 Legea, Funtzio Publikoa Erreformatzeko Neurriei buruzkoa eta Euskal Administrazio 
Publikoetako Funtzionarioen Lanpostuak betetzeko Araudia (urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren 
bidez onetsia).

13. Aurkaratzeak

Oinarri hauek, deialdia eta horietatik nahiz Balorazio-batzordearen jardunetik eratortzen di-
ren administrazio-egintza guztiak aurkaratu ahalko dira, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta moduan.
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II. ERANSKINA

Deialdiaren objektu den lanpostua:

05010 mantentze-lanetako arduradun teknikoa.

1. Eginkizunak (Laudioko Udalean eginkizunak berrikusteko egiten ari den prozesuaren 
emaitza gorabehera):

— Instalazioak behar bezala edukitzeko behar diren mantentze-lan guztiak ikuskatzea, 
gidatzea eta egikaritzea.

— Mantentze-lanen Zerbitzuari agintzen zaizkion lanen kontrola (elektrizitatea, iturgintza, 
pintatzea, klimatizazioa, etab.).

— Instalazioen mantentze-lanetan gerta daitezkeen larrialdiak kudeatzea, behar diren ba-
liabideekin.

— Instalazioak eraberritzeko lanak kontrolatzea, ikuskapen tekniko egokiaren pean.

— Kanpoko enpresek egindako obra- eta instalazio-lanak behar bezala egiten direla 
kontrolatzea, eta horiei dagokienez gerta litezkeen gorabeherak jakinaraztea.

— Ardurapean dituen langileak antolatzea, ikuskatzea eta kontrolatzea.

— Udal-instalazioen prebentziozko mantentze-lanak ikuskatzea.

— Hierarkian gorago daudenek agindutako antzeko lan osagarri guztiak, lanpostuaren egin-
kizunarekin zerikusia dutenak.

2. Mendekotasuna: mantentze-lanetako burua.

3. Lanpostuan aritzeko baldintzak:

— Lanpostua bete dezaketen plantillako plazak:

Funtzionarioak.

Taldea: C1.

— Eskala: Administrazio orokorra/berezia.

Titulazioa: taldearen arabera.

— Hizkuntza-eskakizuna: 3.

— Derrigortasun data: 2021eko irailaren 27a.

4. Lanpostuaren ordainsariak:

— Lanpostu-mailako osagarria: 17.

— 2021. urteko osagarri espezifikoa: 18.752,74 euroa.

Laudion, 2022ko urtarrilaren 10ean

Alkate-udalburua
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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