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ALKATETZAREN ERABAKIA
N22/00770

Zerbitzu berezietako (C2) langile bi aldi batez izendatzeko Lanbidera jotzea, presazko izaeraz.

IKUSITA, batetik, Larraitz Sanzberro Kirolak saileko buruak adierazi duenez, gaur gaurkoz 
“Zerbitzuetako arduradun” bat kontratatzeko beharra dutela, kiroletan udan partean eman behar duten 
zerbitzua mantendu ahal izateko. Bestetik, Moises Altuna Obrak, Zerbitzuak, Mantentzea eta Auzoak 
saileko buruak egindako eskaera, “Hiri zerbitzuetako laguntzaile” bat izendatzeko.

IKUSITA, pertsonaleko administrazio orokorreko teknikariak egindako txostena non proposatzen 
duen, aukera guztiak aztertuta, eta epe laburreko betebeharrak betetzeko, presazko izaera adieraztea eta 
LANBIDE enplegu zerbitzu publikora jotzea.

Legeak ematen dizkidan eskuduntzez baliatuz, honen bidez, hauxe ERABAKI DUT:

1. Presazko izaeraz, hautaketa prozesu bat deitzea, zerbitzu berezietako C2 mailako 
funtzionario bi izendatzeko.

2. Hautagaien zerrenda LANBIDE Zerbitzu Publikoaren bitartez osatuko da.

3. Tokiko Gobernu Batzarrari erabaki hau berrestea proposatzea.

4. Hautaketa honako hauen arabera egingo da:

Baldintzak:
a) Espainiar nazionalitatea edo Europar Batasuneko kide diren estatuetakoren baten 

nazionalitatea izatea edo, Europar Batasunak egindako eta Espainiako Estatuak 
berretsitako Nazioarteko Itunei jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion 
estaturen bateko herritarra izatea. Parte hartu ahal izango du, era berean, Europar 
Batasuneko kide diren estatuetako herritarren ezkontideak, beti ere zuzenbideko 
banaketarik gabekoak badira; baita bere ondorengoak eta bere ezkontidearenak ere, 
baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak badira, eta ondorengo horiek hogeita bat 
urte baino gutxiagokoak badira, eta adin horretatik gorakoak, baina bere pentzutan bizi 
direnak.

b) Gutxienez hamasei urte izatea eta gehienez ere nahitaezko erretiroaren adina.
c) Titulazioa: Eskola Graduatua, LH 1, edo baliokidea, edo hori lortzeko eskubideak 

ordainduta izatea.
d) Euskararen ezagutza: 3. HE edo parekoa.
e) Dagozkion egitekoak normal egiteko gaixotasunik edo akats fisikorik ez izatea.
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f) Diziplina espediente bidez edozein Herri Administrazio edo Autonomia Erkidegoko 
organo konstituzional edo estatutarioen zerbitzutik bereizita ez egotea, ebazpen 
judizialaren arabera enplegu edo kargu publikorako ez gaikuntza 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.

g) Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Bateraezintasunei buruzko 53/1984 
Legean ezarritakoaren arabera, ezintasun edo bateraezintasun lege kausaren batean 
sartuta ez egotea.

Hautaketa honako merituen arabera egingo da:
- Enpresa pribatuan nahiz administrazio publikoan lan eskarmentua azkeneko urte betean 
administrari postuan -lan kontratuan administrari edo administrari laguntzaile postua 
agertu beharko du- (2021eko ekainaren 30etik 2022ko ekainaren 30era). 6 puntu arte (0,5 
puntu bat hilabete oso bakoitzeko; egunak proportzioan baloratuko dira)
- Oinarrizko mailari dagozkion IT TXARTELAk izatea. Word, Excel eta Access edozein 
bertsio, baina hauetako bakarra baloratuko da: 2010, 2007, 2003, 2000 edo XP. 3 puntu 
arte.  Puntu bat IT txartel bakoitzeko. 
- Maila aurreratuari dagozkion IT TXARTELak izatea. Word, Excel eta Access edozein 
bertsio, baina hauetako bakarra baloratuko da: 2010, 2007, 2003, 2000 edo XP ).  Puntu bi 
IT txartel bakoitzeko, 6 puntu arte.

* IT Txartelen balorazioa guztira, gehienez ere, 6 puntu artekoa izango da.

Alkatea
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