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Oñatiko udalerako  

ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARI Lan-poltsa bat eratzeko deialdia eta 
oinarriak: 

 

1. Deialdiaren helburua. 

Deialdi honen xedea da lan-poltsa bat eratzea, lehiaketa-sistemaren bitartez, lanpostu 
honetarako: Administrazio Orokorreko Teknikaria Oñatiko Udalerako. 

Lehiaketa-fasea gainditzen duten izangaiek osatuko dute lan-poltsa, eta lan-poltsa 
horretan egoteak eskubidea emango die deituak izateko goian aipatutako lanpostuan 
sortzen diren aldi baterako langile-premiak betetzeko, hautaketa-prozesuan lortutako 
puntuazioaren hurrenkeran. Zerrenda horretan dagoen izangairen batek, lanerako 
deitzen diotenean, bidezko arrazoirik gabe, izendapenari uko egiten badio, bere 
eskubideak galdu ditzake, eta zerrendatik kanporatu ahal izango da. 

2. Izangaiek bete beharreko baldintzak. 

Onartua izateko eta, hala badagokio, lehiaketan parte hartu ahal izateko, baldintza hauek 
bete beharko dira: 

a) Espainiako edo Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna 
izatea edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak berretsitako 
Nazioarteko Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko 
herritarra izatea. 

Halaber, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalen 
ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta zuzenbidez bananduta ez 
badaude, eta haien ondorengoak eta ezkontideen ondorengoek zuzenbidez bananduta 
ez badaude, eta hogeita bat urte baino gutxiago edo adin horretatik gorako mendekoak 
badira. Hori guztia 2015eko urriaren 30eko Enplegatuaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bateginaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

b) Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean 16 urte beteta izatea eta 
nahitaezko erretirorako adina ez gainditzea. 

c) Titulazio hauetakoren bat, edo baliokidea, edukitzea edo titulu horiek eskuratzeko 
eskubideak ordainduta izatea: Lizentziatura titulu ofizial edo homologatu hauetako bat 
edukitzea edo hura eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea:Zuzenbidea, Zientzia 
Politikoak, Ekonomia edo Enpresa Zientziak,  Merkataritzako  Intendentea,  edo  
Aktuarioa;  edo  horien  baliokide den gradu titulua. Titulua atzerrikoa baldin bada, 
homologatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiri baten jabe izatea. 



   O Ñ A T I K O    U D A L A  
 

OÑATIKO UDALA  •  Foruen Enparantza, 1 • 20560 Oñati  •  tel: (34) 943 78 04 11 • faxa: 943 78 30 69 • www.oñati.eus 
  

d) Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala edukitzea. 

e) Diziplina-espediente bidez edozein Herri Administrazio edo Autonomia Erkidegoko 
organo konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen 
judizialaren arabera enplegu edo kargu publikorako ezgaikuntza erabatekoa edo berezia 
ez izatea, ezta funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko, edo lan-legepekoen 
kasuan, bereiziak edo ezgaituak izan diren lanpostuko antzerako eginkizunak betetzeko. 
Beste Estatu bateko nazionala izanez gero, ezgaitua edo egoera baliokidean ez egotea, 
ezta diziplina zehapenik edo baliokiderik ez izatea, dagokion Estatuan baldintza 
berberetan enplegu publikora iristea eragotziko duenik, hain zuzen. 

f) Euskarako 4. hizkuntza eskakizunaren edo horren baliokide baten jabe izatea. 
Prozesuan zehar ez da egingo hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko azterketarik. 

Izangaiek hautapen-prozesuan parte hartzeko eskatzen diren baldintzak bete beharko 
dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, nahiz eta baldintza horiek 
beste prozedura-fase batean egiaztatu behar izan. 

3. Eskaerak aurkeztea. 

Eskabideak Oñatiko udaletxeko HAZean ( Herritarren Arretarako Zerbitzua) aurkeztuko 
dira (Foruen Enparantza z/g, 20.560 Oñati), iragaraki taulan eta web orrian deialdiaren 
iragarkia argitaratu eta 5 laneguneko epean, hurrengo egunetik aurrera kontatuta. 
Halaber, aukera izango da postetxean ere aurkezteko, Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, 16.4 artikuluan zehazten duen eran. 

Hau hartuko da kontuan: 

a) Izangaiek deialdian parte hartzeko onarpena eskatuko dute eta bigarren atalean 
eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela adierazi beharko dute, betiere instantziak 
aurkezteko epe amaierako datarako. Baldintzak akreditatzeko agiri guztiak ere aurkeztu 
beharko dituzte. 

b) Zehaztu beharko dira lehiaketa-fasean baloratzekoak diren merituak eta horiek 
egiaztatzen dituzten agiriak erantsi beharko dira. Eskabideak aurkezteko epea bukatu 
baino lehenagoko merezimenduak ebaluatuko dira soilik. 

Egitezko okerrak atzematen badira, edozein unetan zuzendu ahal izango dira eskaerak 
aurkezteko epearen barruan, ofizioz edo interesatuak hala eskatuta. 

4. Izangaien onarpena. 

Onartutako zein baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda Oñatiko udaletxeko 
iragarki-taulan eta www.oñati.eus webgunean argitaratuko da. Behin-behineko zerrendan 
adieraziko da kanporatuak izan diren izangaiak zergatik kanporatu diren. 3 laneguneko 
epea emango zaie erreklamazioak aurkezteko eta eskaeran egindako akatsak 
zuzentzeko. Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda 
hori behin betiko bilakatuko da automatikoki. Erreklamazioren bat aurkeztuz gero, horiek 
onartu edo baztertuko dira eta beste ebazpen bat emango da, behin betiko zerrenda 
onartzeko, goian esandako modu berean argitaratuko dena. 
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5. Izaera pertsonaleko datuak. 

Hautaketa-prozesu hau publizitate-printzipioak arautzen du, beraz, ezingo dute 
prozesuan parte hartu beren datuak lagatzeko prest ez daudenek. Hautaketa-prozesu 
honetan parte hartzen dutenek automatikoki baimena ematen diote Oñatiko Udalari 
beren eskabideetan adierazitako datu pertsonalak erabiltzeko, eta beharrezko diren 
argitalpenetan argitara emateko (aldizkari ofizialetan, Udalaren iragarki-taulan eta 
webgunean). Horri dagokionez, aplikagarria izango da Datu Pertsonalen Babesari eta 
Eskubide Digitalen bermeei buruzko, abenduaren 5eko, 3/2018 Lege Organikoak dioena. 
Datuetara sartzeko, datuak zuzentzeko, ezeztatzeko eta datuen aurka egiteko 
eskubideak erabil daitezke deialdia egin duen organoaren aurrean. 

6. Komunikazioak, jakinarazpenak eta informazioa. 

Prozedura honetatik eratorritako komunikazio eta jakinarazpen guztiak Oñatiko Udaleko 
iragarki taulan eta www.oñati.eus webgunean argitaratuko dira. 

7. Epaimahai kalifikatzailea. 

a) Izendapena. Alkate-presidenteak ebazpena emango du Balorazio Batzordeko kide 
titularrak eta ordezkoak izendatzeko. Izendapen horiek onartuen eta baztertuen 
zerrendarekin batera argitaratuko dira. 

b) Osaera. Balorazio- Batzordeburuak, Balorazio- Batzordeko Idazkariak eta bokalek 
osatuko dute Epaimahai Kalifikatzailea, eta horiek baloratuko dituzte merituak. Kide 
kopuru bakoitiak osatuko du Balorazio Batzordea, ez hiru baino gutxiago, idazkariaz 
gainera. Guztiak ere enplegatu publikoak izango dira, deialdi honetan parte hartzeko 
eskatzen den maila bereko edo goragoko titulazio akademikoarekin. Epaimahaiko kideak 
izendatzeko, inpartzialtasunaren eta profesionaltasunaren printzipioak errespetatu 
beharko dira, eta genero-parekotasuna sustatuko da. Era berean, espezialitate-
printzipioa ere errespetatuko da; hau da, gutxienez kideen erdiak edukiko du deialdi 
honetan parte hartzeko eskatzen den ezagutza-arlo berari dagokion titulazioa. 

c) Jarduna. Epaimahaiak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legean jasotako xedapenen arabera jardungo du. Epaimahai Kalifikatzaileko 
kideek ezin izango dute esku hartu, lege horrek xedatzen dituen inguruabarrak gertatzen 
badira, eta hala jakinaraziko diote alkateari. Izangaiek ere epaimahaikideak errefusatu 
ahal izango dituzte, lege horrek dioenarekin bat, lehen adierazitako inguruabarrak 
gertatzen direla irizten diotenean. Epaimahaia ezingo da eratu, eta ezingo du jardun, 
gutxienez, epaimahaikideen erdiak, titular nahiz ordezko, bertan ez badira; gainera, 
ezinbestekoa da presidentea eta idazkaria edo haien ordezkoak bertan izatea. 
Epaimahaikide guztiek izango dute ahotsa eta botoa, idazkariak izan ezik; eta erabakiak 
bertaratutako kideen gehiengoz hartuko dira; berdinketa dagoenean, presidenteak edo 
horren ordezkoak erabakiko du. 

8. Lehiaketa fasea. 

Balorazio Batzordeak ondorengo merezimenduak baloratuko ditu, betiere oinarri hauetan 
ezarritakoarekin bat badatoz eta eskabidean horrela aipatu badira: 

http://www.o%C3%B1ati.eus/
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Esperientzia: Emandako zerbitzuak: Gehienez, 24 puntu. 

— Gehienez ere 22 punturekin balioetsiko da, 0,085 puntuz hilabete oso bakoitzeko, 
administrazio orokorreko teknikari lan-postuetan edo deitutako plazaren eginkizunen 
eduki bera duten lanpostuetan izandako esperientzia profesionala. 

— Gehienez ere 22 punturekin balioetsiko da, 0,065 puntuz hilabete  oso  bakoitzeko,  
deitutako  plazaren  antzeko  eginkizunak  dituzten  lanpostuetan  izandako  esperientzia  
profesionala. Edozein kasutan ere, atal honetan baloratuko da Administrazioa epaiketan 
defendatzeko eginkizuna duten lanpostuen izandako esperientzia profesionala eta, 
halaber, Toki Administrazio Publikoan, izaera nazionaleko gaikuntza duten toki  
administrazioko funtzionarioentzat erreserbatutako lanpostuetan izandakoa 

Prestakuntza. 

 Hautapen prozesuan parte hartzeko beharkizun gisa eskatutakoez bestelako titulazio  
akademiko ofizialak edukitzea balioetsiko da, baita unibertsitateek edo unibertsitate 
eskolek emandako unibertsitateen titulu propioak edukitzea ere, baldin eta eskatutako 
lanpostuaren zereginak betetze ko eragin zuzenaeta berariazkoa badute. 

Merezimendu gisa adierazitako goragoko titulazio bat eskuratzeko behar diren tituluak ez 
dira balioetsi ko.Atal honetako tituluengatik gehienez ere 4 puntu lortu ahalizango dira, 
ondorengo baremoaren arabera. 

a) Titulazio akademiko ofizialak: 

— Doktore titulua: 4 puntu tituluko. 

— Unibertsitate masterra: 4 puntu tituluko. 

—  Gradu  (MECES  esparruko  3.  maila),  lizentzia,  arkitekturaedo ingeniaritza titulua: 4 
puntu tituluko 

.—  Gradu (MECES esparruko 2. maila), diploma, arkitektura tekniko edo ingeniaritza 
teknikoko titulua: 2 puntu tituluko. Unibertsitate ikasketa bereko ziklo desberdinak  
gaindituta izatea egiaztatzen duten izangaiei egiaztatutako ziklo gorenekoari dagokion 
titulua bakarrik balioetsiko zaie. 

Gradu titulua ez da balioetsiko, baldin eta titulua lortzeko ikasketa berdinei dagokien  
unibertsitate titulua (diplomatura edo lizentzia) dutenei zuzendutako egokitze-ikastaro  
bat  egin bada. Gradu eta unibertsitate masterraren bidez MECES esparruko 3. maila 
egiaztatzen denean, unibertsitate masterra ez da merezimendu gisa balioetsiko, baldin  
eta deialdian MECES esparruko 3. mailako lizentzia, arkitektura edo ingeniaritzako titulua 
duten pertsonak parte hartzen badute.Titulazio akademiko ofizialak egiaztatzeko, 
aurkeztu ahal izango dira titulua bera, tituluaren ordezko ziurtagiria edo titulua  
eskuratzeko tasak ordaindu izanaren zurigarria. Titulu horiek eta, kasua bada, atzerriko 
ikasketak homologatzeko ziurtagiriak, Hezkuntza Ministerioak edo unibertsitate 
errektoreek sinatuta egongo dira.  

b) Unibertsitateetako titulu  propioak. 
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— 100 eta 499 ordu artean: 1 puntu tituluko. 

— 500 eta 999 ordu artean: 1,5 puntu tituluko. 

— 1.000 ordu edo gehiago: 2 puntu tituluko. 

9. Epaimahaiaren proposamena. 

Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu ondoren, epaimahaiak behin betiko zerrenda 
argitaratuko du. Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa prozesu osoan lortutako puntuak 
batuz aterako da; eta puntuen arabera ezarriko da zerrendako izangaien hurrenkera. 
Berdinketarik badago, irizpide hauek kontuan izanik ezarriko da hurrenkera-ordena: 

1.Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4.a) 
artikulua aplikatuta, emakumeei emango zaie lehentasuna, non eta beste izangaiak 
sexuarengatik diskriminatzaileak ez diren eta neurria ez aplikatzea justifikatzen duten 
arrazoiak dituen, hala nola, enplegua eskuratzeko arazoak dituen beste kolektibo 
batzuetakoa izatea. 

2.Emandako zerbitzuetan puntuazio handiena lortu duenaren alde. 

3.Oraindik ere berdinketa badago, hurrenkera-ordena zozketa bidez ezarriko da. 

10. Gorabeherak. 

Epaimahaiak eskumena du oinarri hauetan aurreikusten ez den gaietan gerta daitezkeen 
zalantzak argitzeko eta deialdia modu egokian burutzeko beharrezko erabakiak hartzeko. 

11. Inpugnazioak. 

Deialdia, oinarri-arauak eta haietatik eta Epaimahaiaren jardueretatik datozen egintza 
administratiboak inpugnatu egin ahal izango dituzte interesdunek, Herri Administrazioen 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritako 
epeetan eta moduan. 

Era berean, interesdunek deialdi honetatik eratorritako administrazio-ekintzen aurka egin 
ahal izango dute, Administrazio Prozedura Erkidearen araudiak ezarrita daukanaren 
arabera. 

 


