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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

IRUÑA OKAKO UDALA

Aldi baterako zerbitzuetarako edo ordezkapenetarako langileen hautaketa arautu behar duten 
irizpide nagusiak ezartzen dituen arautegia behin betiko onartzea

Iruña Okako Udalean aldi batez zerbitzuak eman behar dituzten (ordezkapenak) langileen 
hautapena arautuko duten irizpide orokorrak ezartzeko arautegiaren hasierako onarpenaren 
iragarkia 111. ALHAOn, 2017ko irailaren 27koan, argitaratu zen. Haren aurkako erreklamazioak 
ebatzi ostean, behin betiko onartu da, eta jarraian argitaratzen da, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, 
toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, xedatutako ondorioak izan ditzan:

Iruña Okako Udalean aldi baterako zerbitzuetarako edo ordezkapenetarako langileen hau-
taketa arautu behar duten irizpide nagusiak ezartzen dituen arautegia.

1. artikulua. Xedea

Arautegi honen xedea Iruña Okako Udalarentzako aldi baterako zerbitzuak eman behar 
dituzten langileak hautatzeko irizpide orokorrak ezartzea da.

Bidezkoa izango da bitarteko funtzionarioak izendatzeko lan poltsak erabiltzea, baldin eta 
karrerako funtzionarioentzat gordetako postuak bete behar badira eta horiek hutsik badaude 
edo haien titularrak edo postudunak aldi baterako lanean ez badaude.

2. artikulua. Aplikazio eremua

Arautegi honetan jasotako arauak Iruña Okako Udalaren lanpostuetan aldi baterako 
zerbitzuak emateko edo ordezkapenak egiteko soilik aplikatuko da, bakoitzean egiten den ba-
nakako deialdiarekin bat etorriz.

3. artikulua. Lanpostu bakoitzeko poltsak

Lanpostu baten behar zehatzek eskatzen dutenean edo bakoitzaren iraupen epea igaro de-
nean, lanpostu zehatz bakoitzeko poltsaren berariazko deialdia egingo da eta ALHAOn, tirada 
handieneko egunkarietako bitan eta udalaren iragarki taulan argitaratuko da.

4. artikulua. Betekizunak

Iruña Okako Udalak iragartzen dituen lan poltsetan sartu nahi duten pertsonek lanpostu 
zerrendan lanpostu bakoitzerako eskatzen diren betekizun orokorrak eta espezifikoak bete be-
harko dituzte, bereziki tituluari eta hizkuntza eskakizunari dagokienez.

Otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, azken xeda-
penean ezarritakoa kontuan hartu beharko da.

5. artikulua. Poltsa automatikoak

Plantillako plaza bat dagokion deialdiaren bidez eta legez ezarritako gainerako betekizunak 
betez estaltzen den kasuetan, hautaketa prozesua gainditu duten baina plazarako edo plazeta-
rako izendatzen ez diren izangaiek plaza horretako lan poltsa osatuko dute, amaierako puntua-
zioaren araberako hurrenkeran.

Zerrendetan dauden pertsonek hizkuntza eskakizuna edo bestelako egiaztapen profesionalak 
eguneratu ahalko dituzte, baina horrek ez du zerrendan duten toki absolutua aldaraziko. Inte-
resdunek udalari jakinarazi beharko diote lortu edo berritu dutela, dagokion ondorioak izateko.
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6. artikulua. Hautaprobak

Lan poltsak iragartzen diren bakoitzean, oposizioko hautaketa prozesu baten bidez, opo-
sizio-lehiaketa baten bidez zein lehiaketa baten bidez izan, oinarrietan ezarriko da, plaza 
zehatzaren edo zehatzen arabera, proba teorikoak, praktikoak edo baremazioa egin behar diren; 
kasu horretan, puntuazio hurrenkerak baldintzatuko du zerrendako hurrenkera.

Era berean, oinarri horietan epaimahaiaren osaera, gaiak eta prozesua egokiro garatzeko 
beste edozein baldintza edo aurreikuspen (ikastaroak, esperientzia, etab.) finkatuko dira.

Halaber, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, azken 
xedapenean ezarritako araudia kontuan hartu beharko da.

7. artikulua. Antzeko plazak

Talde berekoak diren eta antzeko eginkizunak dituzten plazetan, horietako baterako lan 
poltsarik ez badago beste plaza batekoa erabili ahalko da.

8. artikulua. Beste administrazio batzuetako poltsak

Poltsa baten indarraldia agortzen denean edo edozein inguruabar dela-eta horietako bateko 
kide guztiek uko egiten badute, langile bat premiaz ordeztu behar bada, beste herri administra-
zio batzuetan dauden zerrendak erabili ahalko dira, hurrenkera honetan:

— Añanako Kuadrillan dauden beste herri administrazio batzuetako eta Añanako Kuadrillako 
herri administrazioetako poltsak.

— Arabako Lurralde Historikoko beste herri administrazio batzuetako poltsak.

— HAEEko poltsak.

— Arabako Foru Aldundiko poltsak.

Salbuespenez, zenbait behar betetzeko dauden berezitasunen arabera, eta sindikatu ordezka-
ritzari entzun eta gero, enplegu zerbitzu publikoetara jo ahal izango da.

9. artikulua. Poltsen funtzionamendua

Iruña Okako Udaleko lan poltsek txandakako sistemari jarraituko diote garatzeko; beraz, 
zerrendako lehen pertsonarengandik hasiko dira eta elkarren hurreneko ordenari jarraituko 
diote amaitu arte.

1) Lan eskaintzak komunikatzeko, interesdunak frogatzeko baliabide bat erabiliko da. Komu-
nikazio hori, ahal bada, telefonoz edo posta elektronikoz egingo da.

2) Lan poltsako kidearekin harremanetan jarri ostean, 24 orduko epea emango da, lan 
eskaintza jasotzen denetik, interesdunak onartzen duen ala ez jakinaraz dezan.

3) Hizkuntza eskakizuna igarotako derrigortasun datarekin esleituta duten lanpostuak 
betetzeko, lan poltsa bakoitzeko hurrenkera errespetatuz deituko zaie kasuan kasuko eskaki-
zuna egiaztatuta duten pertsonei.

4) Udal honen lehentasuna izango da sortzen diren langile beharrak premiaz eta ahalik eta 
lasterren estaltzea.

Lanpostu bat aldi baterako izendatuta betetzen ari diren langileei zuzenean eskainiko zaizkie 
sortzen diren lanpostu huts berriak, baldin eta bakoitzerako betekizunak betetzen badituzte, 
kasu hauetan:

a) Aldi baterako zerbitzuak gutxienez 6 hilabeteko iraupen zenbatetsiarekin ematea.

b) Lanpostu hutsak arauz estali arte ordeztea, plazak sortzearen edo ezintasun iraunko-
rra adieraztearen, titularra hiltzearen, erretiroa hartzearen, postua gorde gabe eszedentzia 
hartzearen, uko egitearen edo lanpostua uztearen ondorioz.

c) Titularra lanpostu zerrendako postu huts batean zerbitzuak ematen ari den bitartean or-
deztea.
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d) Lanpostua gordeta hartutako eszedentzietan edo zerbitzu berezien egoeretan ordeztea 
titularra, baldin eta aurretik inor ordezten ari ez bada, orduan okupatzen ari zen pertsona berak 
ordeztuko baitu.

Ondoren, zerrendako pertsona guztiei eskainiko zaie, bertako hurrenkerari jarraikiz, eta, gero, 
lanaldi partzialean dihardutenei.

5) Funtzionario bat arrazoi batengatik ordezten ari badira eta arrazoia amaitzean beste arrazoi 
batengatik postura itzultzen ez bada, aldi baterako estaldura egiten ari zen pertsona hautatu 
ahalko da zuzenean.

10. artikulua. Deiari erantzun ezin izatea edo horri uko egitea

1. Deitzen zaion pertsonak ez badu justifikatzen dagokion kontratua sinatzera joan ezin dela, 
zerrendatik kanpo utziko da automatikoki.

Era berean, pertsona bati enplegu eskaintza baterako deitzen bazaio eta hori onartzen badu, 
aldi baterako absentzia bat estaltzeko bitarteko funtzionario izendatzen bada eta lanpostuari 
nahita uko egiten badio, zerrendatik kanpo utziko da.

2. Enpresa pribatu batekiko edo edozein herri administrazio edo erakunde batekiko lan ha-
rremana egiaztatzen denean ondorioztatuko da arrazoi justifikatu bat dagoela.

3. Era berean, baimen edo lizentzia kasu batean egotea arrazoi justifikatutzat joko da, eta, 
analogiaz, UDALHITZen edo Iruña Okako Udalean aplikatu beharreko hitzarmen batean lanpos-
tuan modu justifikatuan ez egoteko jasotako kasuak aplikatuko dira.

4. Arrazoi horiek 15 eguneko epean egiaztatu beharko dira, deia egin eta hurrengo egunetik 
aurrera.

5. Aurkitu ez diren izangaiak poltsan zeuden tokian geratuko dira, dei berria egin zain.

6. Izangai bat zenbait lanpostutako lan poltsan badago, horietako batetik behin betiko kanpo-
ratzeak ez du ekarriko gainerakoetatik kanpo uztea.

11. artikulua. Iraupen epea

Kontratazio zerrendak lan poltsa berriak sortu arte egongo dira indarrean.

Zerrendak indarrean egon bitartean, zerrendak handitzeko deialdi publikoaren bidez handitu 
ahalko dira.

Zerrenda bakoitza handitzeen arabera ordenatuko da, onarpen hurrenkera kronologikoari 
jarraikiz eta handitze bakoitzaren barruan lortutako puntuazio hurrenkeraren arabera.

12. artikulua. Kontratazio zerrenden jarraipena eta kontrola

Ordezkari sindikalak kontratazio zerrenden egoeraren berri izan ahalko du eta hautaketa 
espedientea ikusi, une oro Datuak babesteko Lege Organikoan ezarritako aginduak errespetatuz.

13. artikulua. Poltsen publikotasuna

Postu jakin bateko lan poltsa eratutakoan, udalaren iragarki taulan argitaratuko da, baita 
udal webgunean ere.

14. artikulua. Lan poltsetako datuak beste herri administrazio batzuei komunikatzea

Datuak babesteko araudian xedatutakoaren arabera, eta interesdunak berariazko baimena 
eman baldin badu, Iruña Okako Udaleko lan poltsa jakin batean dauden datuak eskatzen dituz-
ten beste herri administrazio batzuei komunikatu ahalko zaizkie.

Iruña Okan, 2018ko urtarrilaren 2an

Alkate-lehendakaria
JOSÉ JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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