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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

2019ko enplegu publikoaren eskaintzan lorezaintzako ofizioetako ofizial lanpostua betetzeko 
deialdiaren hautaketarako oinarri espezifikoak

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko abenduaren 16an egindako bilkuran, honako erabaki 
hau hartu zuen:

Lehenengoa. Onestea aurrekontu plantillan lanpostu huts bat betetzeko hautaketa proze-
suaren deialdia eta prozesu hori arautuko duten oinarri espezifikoak. Lanpostu hori 2019ko 
ekitaldirako onetsitako enplegu publikoaren eskaintzan dago jasota eta ezaugarri hauek ditu: 
lorezaintzako ofizioetako ofiziala, Administrazio Berezia, Zerbitzu Berezien Azpieskala, C2 taldea, 
barne sustapena.

Bigarrena. Deialdia arautzen duten oinarri espezifikoen iragarkia ALHAOn eta www.amurrio.
eus udal web orrian argitaratzeko agintzea, baita deialdiaren laburpen bat Estatuko Aldizkari 
Ofizialean argitaratzeko agintzea ere; iragarki horren datak eskaerak aurkezteko epea zenbatzeko 
balioko du.

OINARRI ESPEZIFIKOAK

Lehenengoa. Deialdiaren xedea

Deialdi honen helburua da udal korporazioko funtzionarioen aurrekontu plantillan hutsik 
dagoen lanpostu bat jabetza araubidean hornitzea. Lanpostu hori 2019ko ekitaldirako onetsitako 
enplegu publikoaren eskaintzan dago jasota eta ezaugarri hauek ditu: lorezaintzako ofizioetako 
ofiziala, Administrazio Berezia, Zerbitzu Berezien Azpieskala, C2 taldea, barne sustapena.

Bigarrena. Oinarri espezifikoak

Atxikitako eta gehitutako kasuan kasuko eranskinetan jaso dira Amurrioko Udaleko karrerako 
funtzionario izateko hautaketa prozesuen oinarri orokorretan ezarritakoa osatzen duten oinarri 
espezifikoak; horiek arautuko dituzte deialdia, hautaketa prozedurak edo sartzeko sistemak. 
Oinarri horiek Tokiko Gobernu Batzarrak onetsi zituen 2021eko azaroaren 4an, eta 2021eko 
abenduaren 29ko ALHAOn argitaratu ziren.

1. Azterketa eskubidearen tasak.

Eskabideak aurkezteko garaian indarrean dagoen zerga ordenantzak arautuko ditu.

Hautagai bakoitzak kuota hau ordaindu beharko du: 10 euro.

Eskabidea egiteko unean langabezian dauden izangaiek ehuneko 50eko hobaria izango 
dute. Horretarako, enplegu eskaerako txartela aurkeztu beharko dute, langabezian daudela 
egiaztatzeko.

Azterketa eskubideak eskabideak aurkezteko epe barruan ordaindu beharko dira, Laboral 
Kutxa banketxean kopurua sartuz edo transferentzia eginez, Amurriko Udalaren izenean, kontu 
korronte honetan: ES29 3035 0089 18 0890020005. Kopurua sartzean izangaiaren izen-abizenak, 
NAN zenbakia eta lortu nahi duen plaza adierazi behar dira.

http://www.amurrio.eus
http://www.amurrio.eus
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LOREZAINTZAKO OFIZIOETAKO OFIZIAL LANPOSTU BAT, BARNE SUSTAPENEKOA

Lehenengoa. Deitutako lanpostua

Lorezaintzako ofizioetako ofizial lanpostu bat (1); lehen hizkuntza eskakizuna: ez-derrigo-
rrezkoa; Administrazio Berezia, Zerbitzu Berezien Azpieskala, C2 taldea; barne sustapena.

Bigarrena. Betekizun espezifikoak

Titulazioa: Nekazaritzako, basogintzako edo mendietako teknikariaren titulua edo baliokidea.

B gidabaimena.

Hirugarrena. Epaimahai kalifikatzailea

Hauek izango dira kideak:

Lehendakaria: Saileko teknikari bat, karrerako funtzionarioa dena.

Kideak:

— Karrerako hiru funtzionario.

— HAEE-IVAPeko teknikari bat, euskara azterketa ebaluatzeko.

Idazkaria: Udal korporazioko plantillako karrerako funtzionario bat.

Laugarrena. Hautaketa sistema: Oposizio-lehiaketa askea

A) Oposizio aldia.

1. ariketa: nahitaezkoa eta baztertzailea.

Epaimahaiak gai zerrendaren harira proposaturiko zenbait gai erantzun beharko dira idatziz, 
ordubetean gehienez.

Ariketa honetan 3,4 puntu emango dira gehienez; gainditzeko 1,7 puntu lortu behar dira.

2. ariketa: nahitaezkoa eta baztertzailea.

Lanpostuko zereginei buruzko ariketari ekin baino lehenago, epaimahaiak proposatutako 
kasu praktiko bat edo batzuk garatu beharko dira, ordubetean gehienez.

Ariketa honetan 5,3 puntu emango dira gehienez; gainditzeko 2,65 puntu lortu behar dira.

3. ariketa: euskara azterketa, borondatezkoa.

Izangaiek 1. hizkuntza eskakizuneko hizkuntza trebetasunetan duten euskara maila zehazteko 
azterketak egingo dituzte.

Eskabidean ariketa hori egiteko asmoa adierazi duten izangaiek baino ezingo dute proba 
hori egin.

1. hizkuntza eskakizuna egiaztatuz gero, 1,3 puntu emango dira.

Eskatutako hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duen HAEE-IVAPeko ziurtagiria duten izan-
gaiak salbuetsita egongo dira eta ez dute hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko azterketarik egin 
beharko, baita Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, 
eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuan titulu baliokideren bat daukaten izangaiak ere.

B) Lehiaketa aldia.

Izangaiek agiri bidez eta modu fede emailean egiaztatu beharko dituzte merezimenduak, 
kasuan kasuko ziurtagiri edo egiaztagirien bidez. Horiek eskabidearekin batera aurkeztu beharko 
dituzte. Merezimenduak baloratzeko, merezimenduen baremo hau aplikatuko da:
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1.a eta bakarra: lan esperientzia:

Izangaiek gehienez ere 4,5 puntu lor ditzakete atal honetan.

— Bete beharreko lanpostuari lotutako funtzioetan administrazio publikoan emandako 
zerbitzuak, C2 taldeko kategoria edo talde profesionalean, lan kontratuaren bitartez, funtzionario 
izendapenaz edo administrazio kontratuaren bidez. Gehienez ere 4,5 puntu, 0,09 puntu hileko.

— Bete beharreko lanpostuari lotutako funtzioetan enpresa pribatuan emandako zerbitzuak. 
Gehienez ere 4,5 puntu, 0,045 puntu hileko.

LOREZAINTZAKO OFIZIOETAKO OFIZIAL LANPOSTUA BARNE 
SUSTAPEN BIDEZ BETETZEKO GAI ZERRENDA

1. Udal antolamendua. Oinarrizko organoak: alkatetza, alkateordeak, osoko bilkura eta go-
bernu batzordea. Organo osagarriak. Eskumenak (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 20. 26. artikuluak; Toki erakundeen antolaketa, funtzionamendua 
eta araubide juridikoaren araudia onartzen duen azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 
123., 124., 134., 135., 136., 137. artikuluak).

2. Aktak eta erabakien ziurtagiriak (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 
2ko 7/1985 Legearen 46., 47., 51. 52. artikuluak; Toki araubidearen arloan indarrean dauden le-
gezko xedapenen testu bategina onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 46. 52. eta 54. artikuluak).

3. Toki erakundeen arautzeko ahala: ordenantzak, arautegiak eta bandoak. Arauak egin eta 
onesteko prozedura. Arau hausteak (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 49., 84., 84 bis, 84 hirugarrena, 139. eta 140. artikuluak).

4. Funtzio publikoa: langile funtzionarioak, langile lan kontratudunak, behin-behineko langi-
leak, estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioak. Eskubide eta betebeharrak. 
(Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 8. 20., 52., 53. eta 54. artikuluak; Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 59. 68. artikuluak; Toki Araubidearen Oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 92. eta 92 bis.1 artikuluak).

5. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen berdintasun eragin-
garrirakoa. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka oso-osoko 
babesa emateko neurriei buruzkoa (3/2007 Lege Organikoaren 1. 19. eta 51. 64. artikuluak; 1/2004 
Lege Organikoaren 1. eta 2. artikuluak).

6. Amurrio eta bertako administrazio batzarrak. Kale izendegia.

7. 485/1997 Errege Dekretua, apirilaren 14koa, segurtasun eta osasun arloan seinalizazioa 
jartzeko gutxieneko xedapenak jasotzen dituena. I., II., III., IV., V., VI. eta VII. eranskinak.

8. 773/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, langileek norbera babesteko ekipamenduak 
erabiltzeari buruzko gutxieneko segurtasun eta osasun xedapenei buruzkoa. I., II., III. eta IV. 
eranskinak. Lantalde bat antolatzea. Lanak planifikatzea eta zereginak garatzea.

9. Lorezaintzarako landare espezieak, zuhaitzak eta zuhaixkak, heskaiak, landareak eta lore 
erabilienak: ezaugarri eta premia bereziak. Mantentze lanen zikloa eta egutegia. Landareak 
zaintzeko teknika nagusiak.

10. Ereitea, landatzea, mantentzea. Soropila: ereitea, belar espezieak, nahasketak eta 
mantentze lanak.

11. Lorezaintzan gehien erabiltzen diren makineria, erremintak eta lanabesak: ezaugarriak, 
erabilera eta mantentze lanak, hartu beharreko neurriak eta matxura ohikoenak eta horiek nola 
konpondu.
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12. Ongarri eta ongailuak.

13. Lorezaintzako izurriteak eta gaixotasunak, nola egin horiei aurre, produktu fitosanitarioak.

14. Ureztatze eta drainatze sistemak instalatzea.

15. Lorezaintza: kontzeptu orokorrak eta lorezainaren eginkizunak.

16. Landareak: landareen morfologiari eta fisiologiari buruzko kontzeptu orokorrak. Landare 
motak.

17. Landatzean jarduteko modua: kontzeptu orokorrak.

18. Inausketa: kontzeptu orokorrak. Zuhaitz apaingarriak inaustea.

19. Hondeaketa lanak eta lurra mugitzeko lanak.

20. Lanen zuinketak, neurketak, neurketa unitateak eta gainazalen eta bolumenen kalkuluak.

Amurrio, 2022ko urtarrilaren 11

Alkatea
JOSE RAMÓN MOLINUEVO LAÑA
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