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ALKA TE DEKRETUA 

OÑATIKO UDALI\ 

Nik, lzaro Elorza Arregi Oñatiko Udaleko alkateak, Toki-erakundeen Antolaketa, 
Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamenduak ematen dizkidan ahalmenetan 
oinarrituz, Dekretu hau eman dut: 

Enplegua sustatzeko toki ekintzetarako 2022ko deialdia. Artxiboko laguntzaile lanposturako 
behin-behineko puntuazioak onartzea. 

Enplegua sustatzeko toki ekintzetarako 2022ko deialdiaren esparruan Oñatiko Udalak egingo 
duen Artxiboko Laguntzaile lanposturako hautaketa-prozesua martxan jarri da. 

Jarraian azaltzen dira aipatutako gaiárekin lotutako aurrekariak: 

Lehenengoa.- 2022ko maiatzaren 13an, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 
EBAZPEN bidez onartu zen "Enplegua sustatzeko toki -ekintietarako 2022ko diru-laguntzen 
deialdia" (EHAA 2022/05/20). 

Bigarrena. - Oñatiko Udalak 5 pertsona kontratatuko di tu dirulaguntza deialdi honen bitartez: 
• KALE GARBIKETAKO PEOIA: Bi lanpostu. 4 hilabeterako, %100ko lanaldi osean. 
• TAO KONTROLATZAILEA: Bi lanpostu. 5 hilabeterako, %50eko lanaldi partzialean. 
• ARTXIBOKO LAGUNTZAILEA: Lanpostu bakarra. 6 hilabeterako, %50eko . lanaldi 

partzialean. 

Hirugarrena.- .Lan-eskaintza hauetara aurkezten diren hautagaiek kontratatuak izateko honako 
baldintza orokor hauek bete beharko dituzte: 

• 2022ko maiatzaren 20ko EHAAn argitaratutako enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 
2022ko dirulaguntza-deialdiaren 2. artikuluko 4.1 . puntuan (1. Mota.- Enplegua 
sustatzea) zehazten diren baldintzak betetzea. 

• Oñatin erroldatuta egotea. 

Laugarrena.- ARTXIBOKO LAGUNTZAILE lanposturako jarraian zehazten diren ezinbesteko 
baldintzak ezarri dira: 

• Batxilerra, Goi Mailako Lanbide Heziketa edo baliokidea den titulu ofiziala edo 
homologatua edukitzea. 

• Euskara: C1 maila edo baliokidea. 

Eta baloratu beharreko baldintzak hauek izan dira: 
• lnformatikako ezagutzak (IT txartel bi tartez egiaztatutakoak). 
• Administrazioan antzeko lanetan esperientzia. 
• Artxibozain edo dokumentalista arloan ezagutza izatea. 

Bosgarrena. - Hautaketa egiteko epaimahaia kide hauek osatu dute: Oñatiko Udaleko 
antolakuntza eta giza baliabideen teknikariak, artxibozain dokumentalistak eta Sozioekonomia 
teknikariak. 
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Seigarrena. - Hautaketa egiteko balorazio-irizpide hauek zehaztu dira: 

3.1 Ezinbesteko prestakuntza: 
- Batxilerra, LH2 edo baliokidea den titulu ofiziala edo homologatua edukitzea. 
- Euskara: C1 maila edo baliokidea. 

3.2 Prestakuntza osagarria (gehienez 15 puntu): 
• IT txartela : 

o Excel edo baliokidea, oinarrizko maila (1 puntu) 
o Excel edo baliokidea, maila aurreratua (1,5 puntu). 

• Lanpostuarekin zerikusia duen titulazio ofizialaz gain beste titulu ofizial bat, 
lanpostuarekin zerikusia badute, izatea honela baloratuko da: 3 puntu lizentziatura, 
diplomatura eta/ edo gradu bakoitzeko, eta puntu 1 master bakoitzeko, gehienez 5 puntu. 

• Eskainitako lanpostuarekin zerikusia duten ikastaroak (artxibo eta dokumentuak 
kudeatzeko sistemekin edo antzekoekin lotutakoak): 1 puntu bakoitzak 100 ordu baino 
gehiago irauten dutenentzat, eta 0,50 puntu 100 ordu baino gutxiago irauten 
dutenentzat, betiere lanpostuarekin zerikusia badute edo lanpostua betetzeko 
beharrezkoak badira. Atal honetan, 5 puntu emango dira gehienez. 

3.3 Lanbide-esperientzia (gehienez 20 puntu): 
• 0,40 puntuko puntuazioa Herri Administrazioan artxibozain edo dokumentalista lanetan 

eskainitako hilabete oso bakoitzeko, lortu nahi den lanpostuaren baliokide diren 
eginkizunetan eta 0,20 puntuko puntuazioa (C1 lanpostuetan), erakunde edo erakunde 
publiko eskudunak emandako ziurtagiriaren bidez egiaztatuta. Ziurtagiri horretan, 
iraupena eta lanbide-kategoria jasoko dira. Administrazioa toki-administrazioa bada, 0,05 
puntu gehituko dira hilabete oso bakoitzeko. 

• 0,30 puntuko puntuazioa sektore pribatuan eskainitako zerbitzuen hilabete oso 
bakoitzeko, lortu nahi den lanpostuaren baliokide diren eginkizunetan, lan-bizitzari 
buruzko txostenaren eta lan kontratuaren bidez egiaztatuta eta iraupena eta lanbide
kategoria adierazita. 

Zazpigarrena.- ARTXIBOKO LAGUNTZAILE lanpostura aurkeztutako hautagaien merituen 
balorazioa egin da, seigarren puntuan ezarritako balorazio irizpide eta puntuazioaren arabera. 

Horrela, beraz, Sozioekonomia Sailaren, Udal Artxibo Sailaren eta Pertsonal Sailaren irizpenak 
aldekoak direla kontuan hartuta, nik, Alkate naizen honek, honen bidez erabakitzen dut: 

Lehenengoa.- ARTXIBOKO LAGUNTZAILE lanpostura aurkeztutako pertsonen behin-behineko 
puntuazioak onartzea. 

PUNTUAZIO OROKORRA 
NAN zenbakia PUNTUAZIOA 
***8341 ** 1,50 

***4463** 3,00 

***4454** 0,00 

OÑATIKO UDALA • Foruen Enparantza, 1 • 20560 Oñati • tel: (34) 943 78 0411 • faxa: 943 78 30 69 • www.oñati .eu> 



OÑATIKO U DALA . 

Bigarrena.- Emaitzak Oñatiko Udaleko web orrialdean eta iragarki-taulan argitaratzea. 

Hirugarrena. -· Emaitza hauen aurrean erreklamazioa aurkezteko epea irekitzea, horretarako 
epea urriaren 26ra artekoa izatea. 

Honela jasota gera dadin eta bere ondorioak izan ditzan, hau sinatzen dut. 

Oñatin, 2022ko urriaren 20an 

Izare Elorza Arregui 
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