
OÑATI 
dabilen herrLa 

ALKA TE DEKRETUA 

OÑATIKO UDALA 

Nik, lzaro Elorza Arregui Oñatiko Alkatea naizenez eta Toki Korporazioetako 
Antolakuntza, Funtzionamendu eta Erregimen Juridiko Erregelamenduak ematen dizkidan 
ahalmenetan oinarrituz ondorengoa agintzea erabaki dut: 

Enplegua sustatzeko toki ekintzetarako 2022ko deialdia. TAO Kontrolatzaile tan 
postuetarako behin behineko puntuazioak o~artzea. 

Enplegua· sustatzeko toki ekintzetarako 2022ko deialdiaren esparruan Oñatiko Udalak egingo 
duen TAO Kontrolatzaile lanpostuetarako hautaketa prozesua martxan jarri da. 

Jarraian azaltzen dira aipatutako gaiarekin lotutako aurrekariak: 

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

Bigarrena. - Oñatiko Udalak 5 pertsona kontratatuko ditu diru-laguntza deialdi honen bitartez: 
• KALE GARBIKETAKO PEOIA: Bi lanpostu.'4 hilabeterako, %100ko lanaldi osoan. 
• 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-deialdia.ren 2. artikuluko 4.1. puntuan (1 . Mota.- Enplegua 
sustatzea) zehazten diren baldintzak betetzea. 

• Oñatin erroldatuta egotea. 

Laugarrena. - TAO Kontrolatzaile lanpostuetarako jarraian zehazten diren ezinbesteko 
baldintzak ezarri dira: 

• Eskolaratze-ziurtagiria edo parekoa den titulazio-maila izatea. 

Eta baloratu beharreko baldintzak hauek izan dira: 
- Euskara maila: B2 maila edo baliokidea izatea. 

Bostgarrena.- Hautaketa egiteko epaimahaia kide hauek osatu dute: Oñatiko Udaleko 
antolakuntza eta giza baliabideen teknikariak, euskara teknikariak, udaltzainburuak eta 
Sozioekonomia teknikariak. 

Seigarrena. - Hautaketa .egiteko balorazio-irizpide hauek zehaztu dira: 

Lanpostuarekin lotutako oinarrizko ezagutza (25 puntu gehienez): 

Lanpostuarekin lotutako oinarrizko ezagutza idatzizko galdetegi baten bidez baloratuko 
da. Galdetegia 10 galderaz osatuta egongo da eta erantzun zuzen bakoitzeko 2,5 puntu 
emango dira. 
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Euskararen ezagutza (75 puntu gehienez): 

Euskararen ahozko ezagutza elkarrizketa baten bidez baloratuko da, irizpide hauen 
arabera: 

• Normaltasunez hitz egiten du euskaraz (hiztun arrunt baten pare): 75 puntu. 
• Ohiko elkarrizketa sinpleetan ondo moldatzen da: 50 puntu. 
• Euskaraz egiten du, baina abiadura arrunta baino polikiago. Tarteka akats batzuk egiten 

ditu eta hitz batzuk ahoskatzea kosta egiten zaio. Zenbaitetan azalpenak euskaraz 
emateko arazoak izan arren, gai da komunikatu nahi duena euskaraz esateko: 25 puntu. 

• Euskaraz egiten du, baina oso abiadura motelean hitz egiten du. Akats asko egiten ditu 
eta batzuetan ez zaio ondo ulertzen zer esan nahi duen. Arazoak ditu azalpenak 
euskaraz emateko eta euskaraz komunikatzeko gaitasuna nahiko mugatua da: 5 puntu. 

• Ulertzen du baina ez da hitz egiteko gai: O puntu 

B2 euskara-maila egiaztatuta daukaten hautagaiek titulua aurkeztuz gero ez dute 
euskararen ahozko probarik egin beharko eta euskararen ezagutzan 75 puntu izango 
dituzte. 

Aurreko puntuan zehazturiko "lanpostuarekin lotutako oinarrizko ezagutza" eta 
"euskararen ezagutza" irizpideetan lortutako puntuazioaren baturarekin behin behineko 
zerrenda osatuko da. Zerrenda hori hautagaiek guztira lortutako puntu kopuruaren 
araberako lehentasun-hurrenkerari jarraituta zehaztuko da. 

Berdinketa hausteko irizpideak: 

Berdinketa kasuetan, hautagaiek langabezia egoeran igarotako denbora erabiliko da 2 
irizpide bezala berdinketa hori hausteko. Horretarako, Lanbide - Euskal Enplegu 
Zerbitzuan lan eskaintza argitaratu zen egunetik atzera zenbatuko da eta azken 18 
hilabeteak hartuko dira kontuan, hau da, 2021eko apirilaren 10etik 2022ko urriaren 10a 
bitarteko denbora tartea. Horrela, denbora tarte tiorretan . hautagaiek langabezia 
egoeran egondako egunak zenbatuko dira, langabezia egoeran emandako egun 
bakoitzeko 0,03 puntu emanez. Berdinketa gertatzen den kasuan irizpide hau 
egiaztatzeko hautagaiek lan bizitza agiria edo langabezia egoeran egondako egunak 
egiaztatzeko Lanbidek emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Ziurtagiri hau 
beharrezkoa den kasutan bakarrik eskatuko da. 

Zazpigarrena.- TAO KONTROLATZAILE lanpostuetara aurkeztutako hautagaien balorazioa egin 
da seigarren puntuan zéhaztutako balorazio irizpide eta puntuazioaren arabera. 

Horrela beraz, Sozioekonomia, Udaltzaingo, Euskara eta Pertsonal Sailen irizpenak aldekoak 
direla kontuan hartuta, nik, Alkate naizen honek, honen bidez erabakitzen dut: 

LEHENENGOA.- TAO KONTROLATZAILE lanpostuetara aurkeztutako pertsonen behin behineko 
puntuazioak onartzea. 

· PUNTUAZIO OROKORRA 
NA zenbakia PUNTUAZIOA 
***5498** 100,00 
***8069** 97,50 
***9206** 95,00 
***7111 ** 92,50 
***7952** 47,50 
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BIGARRENA.- Emaitza hauen aurrean erreklamazioa aurkezteko epea irekitzea, horretarako 
epea azaroaren 10ean, eguerdiko 12:00etan amaituko delarik. 

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