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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

A1 eta A2 (A eta B) taldeetako lanpostuak hornitzeko deialdia eta oinarriak onestea

Gasteizko Udalean une honetan A1 eta A2 (A eta B) taldeetan hutsik dauden lanpostuen 
zerrenda ikusi da.

Kontuan hartu da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 16. artikuluak —apirilaren 
13ko 7/2007 Legea— xedatutakoa, bertan adierazten baita karrerako funtzionarioek lanbide-sus-
tapena izateko eskubidea dutela, besteak beste, barne-sustapen horizontala izatekoa, hots, azpi-
talde profesional bereko kidegoetara edo eskaletara irits daitezke, 18. artikuluan ezarritakoaren 
arabera. Barne-sustapena hautaketa-prozesuen bitartez egingo da, betiere, berdintasun-, me-
rezimendu-, eta gaitasun-printzipio konstituzionalak eta estatutu horretako 55.2 artikuluan 
ezarritakoak beteko direla bermatuta.

6/1989 Legearen 69.2.c artikuluan jasota dagoenez, berriz, funtzionarioek administrazio-karre-
rarako eta barne-sustapenerako eskubidea izango dute. Lege beraren 46. artikuluan eta hurren-
goetan arautzen da lanpostuak betetzeko modua, eta 48.2 artikuluak dioenez, behin-behineko 
lan-izendapena duten funtzionarioek, egoera horretan dauden bitartean, derrigorrez parte hartu 
beharko dute beren kidego edo eskaletako lanpostuak betetzeko deitutako lehiaketetan.

Kontuan hartu da Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeak —gerora 
57/2003 Legeak aldatua—, 127.1.h artikulua, zeinak Tokiko Gobernu Batzarrari aitortzen baitio 
lan-eskaintza publikoa onesteko eskumena, baita langileak hautatu eta lanpostuak betetzeko 
deialdien oinarriak onestekoa eta langileen inguruko bestelako erabakiak —beste organoren 
bati aitortuak ez zaizkionak— hartzekoa ere.

Kontuan hartu da Tokiko Gobernu Batzarraren 2016ko maiatzaren 24ko erabakiaren bidez 
Funtzio Publikoaren zinegotziari —Tokiko Gobernu Batzarreko kide den aldetik— aitortu zitzaiola 
Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen 57/2003 Legearen 127.1.h artikuluan arau-
tutako eskumena, enplegu eskaintza publikoaren deialdiaren oinarriei eta lanpostuak betetzeari 
dagozkienetan.

Eskumen horietaz baliatuz, hau ebatzi du:

1. A1 eta A2 (A eta B) taldeetako lanpostuak hornitzeko hautatze-prozesuaren deialdia ones-
tea; Tokiko Gobernu Batzarrak 2017ko uztailaren 28an onetsitako eskaintzari dagozkio lanpostu 
horiek.

2. Deialdia arautuko duten oinarriak onestea, zeintzuk ebazpen honen eranskinean jaso 
baitira.

3. Ebazpen hau eta deialdiaren oinarriak ALHAOn argitara daitezela agintzea.

4. Deialdi honen oinarriak udalaren iragarki-taulan argitaratzea, eta dagozkion eranskinekin 
batera udalaren web-orrian ere argitaratzea www.vitoria-gasteiz.org/hautatzeprozesuak.

5. Eskaera-orriak aurkezteko epea deialdiaren iragarkia ALHAOn argitaratzen den egunetik 
aurrera irekiko da, eta 20 egun baliodunen buruan bukatuko.

http://www.vitoria-gasteiz.org/hautatzeprozesuak
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6. Interesatuei ebazpenaren berri ematea. Administrazio bideari amaiera ematen diolarik, 
haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da zuzenean Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazpena egiten den 
egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

A1 eta A2 taldeetako lanpostuak merezimendu-
lehiaketaren bidez hornitzeko oinarri orokorrak

Lehena. Deialdiaren xedea

1.1.) Deialdi honen xedea da A1 (A) eta A2 (B) taldeetan hutsik edo behin-behinean beteta 
dauden eta karrerako funtzionarioentzako erreserbatuta dauden lanpostuak merezimendu-le-
hiaketaren sistema baliatuz hornitzea, eskalan, azpieskalan —kasua bada, motan eta katego-
rian— ezta titulazio taldean ere aldaketarik ez dakarrelarik; eranskinean ageri dira horiek guztiak.

1.2.) Oinarri hauek legez arautuaren mende geratzen dira, eta, bereziki, honako hauetan 
xedatutakoaren mende: urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Pu-
blikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateratua onesten duena; abuztuaren 2ko 
30/1984 Legea, Funtzio Publikoa berritzeko Neurriak biltzen dituena; apirilaren 15eko 86/1997 
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioetan euskararen erabilera arautzen 
duena; apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 
18ko 781/1986 Errege Lege Dekretua, Toki Erregimenari buruz indarrean dauden xedapenen 
testu bateratua onesten duena, eta gerora egindako aldakuntzak; urriaren 1eko 40/2015 Legea, 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkidearena; otsailaren 18ko 4/2015 Legea eta martxoaren 22ko 
3/2007 Legea, gizon eta emakumeen arteko berdintasunari buruzkoak, eta horiek garatzeko 
araudiak, eta urriaren 13ko 190/2004 Dekretua, euskal herri administrazioetako funtzionarioen 
lanpostuak betetzeko araudia onesten duena.

Bigarrena. Izangaiek bete beharreko baldintzak

Izangaiek eskatzen zaizkien baldintza guzti-guztiak bete beharko dituzte deialdia ALHAOn 
argitaratzen den egunerako, eta esleitutako lanpostuak hartu arte mantendu, 3.4. oinarrian 
aurreikusitako salbuespenarekin.

2.1.) Lanpostuen zerrendan eskatu nahi den lanposturako zehaztutako betebehar zehatzak 
betetzea.

2.2.) Gasteizko Udaleko karrerako funtzionarioak izatea, haien administrazio egoera edozein 
delarik, eginkizunez irmoki gabetuta daudenak izan ezik, horiek ezingo baitira aurkeztu eginki-
zun-gabetzeak irauten duen bitartean.

2.3.) Eskatzen den lanpostua eskatzailearenaz besteko eskala, azpieskala —eta, kasua bada, 
mota eta kategoria— batera mugatuta ez egotea.

2.4.) Dena delako lanpostuaren titulazio-talde berekoa izatea. Bi talderi irekita dauden 
lanpostuetan sartzeak ez du talde aldaketarik ekarriko.

2.5.) Lanpostuari dagozkion zereginak egitea galaraziko lukeen osasun-arazorik ez izatea.

2.6.) Behin betiko atxikipena duten karrerako funtzionarioek parte hartu ahalko dute baldin 
eta atxikipenaren antzinatasuna gutxienez bi urtekoa bada deialdi hau ALHAOn argitaratzen 
den egunerako. Denbora muga hori ez da aplikatuko baldin eta epea bukatu baino lehen 
funtzionarioak lanpostuarekiko atxikipena galdua badu, gerora sortutako arrazoiak direla eta 
lanpostutik kendu dutelako, edo hura desagerrarazi dutelako.

2.7.) Lan-utzialdiak (lanpostua gordeta edo dena delakoak bere kargura dituen senideak 
zaintzeko) lan egindako denboratzat zenbatuko dira, parte-hartzeari eta balioespenari dago-
kienez.
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2.8.) Eskala/talde ezberdinetan daudenek (aktiboan edo lan-utzialdian) horietako baten 
lanpostuetarako lehian baino ezingo dute parte hartu.

2.9.) Lanpostuen hizkuntza-eskakizuna (euskara). Derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten 
lanpostuetarako, hots, eskakizun hori betetzeko data igaroa duten lanpostuetarako lehiatzen 
direnek, lehiaketa hasi aurretik gainditu beharko dituzte delako hizkuntza eskakizuna betetzen 
dutela egiaztatzeko probak, baldin eta IVAPen agiri ofizialaren edo baliokidearen bitartez egiaz-
taturik ez badute.

2.10.) Euskal Administrazio publikoetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua 
arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan xedatutakoa aintzat hartuko da.

2.11.) Behin-behineko atxikipena duten funtzionarioak beharturik egongo dira, egoera horre-
tan dauden bitartean, beren eskala eta azpieskala bereko lanpostuen hornikuntzarako deitzen 
diren lehiaketetan parte hartzera; multzo berean sartuko dira lanpostu-erreserbarik gabe zerbitzu 
aktibora itzultzen diren funtzionarioak. Behin-behineko atxikipenean egonik deialdiak eragiten 
dien funtzionarioei jakitera emango zaie lehiatzera beharturik daudela. Prozedura honetan 
lanposturik lortzen ez badute, beste bat esleituko zaie beren talde, eskala eta azpieskalaren 
barruan.

Hirugarrena. Eskabideak aurkeztea

3.1.) Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek horretarako eskabidea (I. formularioa) bete 
beharko dute; udalaren web-orrian eta herritarrei laguntzeko bulegoetan tramitatuko da hori. 
Ondoren, II. formularioan, eskuratu nahi dituzten lanpostuen kodea adieraziko dute, lehenta-
sun-hurrenkeran.

3.2.) Eskaerarekin batera ez da inolako agiririk aurkeztu behar. Balioespen batzordeak iturri 
hauek hartuko ditu kontuan balioespena egiterakoan:

1. Funtzio Publikoaren Saileko dosier pertsonalean jasota dagoen dokumentazioa.

2. Langileen kudeaketa-sistema informatikoan jasota dagoen informazioa: administrazio-his-
toriala, IT txartelak, hizkuntza eskakizunak, eta Gasteizko Udalak antolatutako prestakuntza-ikas-
taroak.

3.3.) Udal intranetean kontsultatu daiteke Funtzio Publikoaren Sailak dituen agirien zerrenda 
(Minfoweb – Informazio pertsonala). Gainerakoa udalaren web-orriaren bitartez kontsultatu 
daiteke.

3.4.) Interesdunek dokumentazioa eguneratu nahi badute, jatorrizko agiria eta horren fo-
tokopia aurkeztu beharko dute, erkatzeko. IT txartelak eguneratzeko “gako publikoa” eman 
behar da. Egiaztatutako hizkuntza-eskakizunak Udaleko Euskara Zerbitzuan eguneratu behar 
dira. Eguneratzeko epea 30 egun naturalekoa izango da, deialdia ALHAOn argitaratzen denetik 
kontatzen hasita. Lanpostuz aldatzen ez direnek ez dute IT txartelaren betekizuna bete beharrik 
(lanpostuaren kodea jatorrizko lanpostuaren kode bera denean).

3.5.) Eskabideak lotesleak izango dira eskatzaileentzat, eta ezin izango zaie uko egin eskabi-
de-orrian adierazitako lehentasun-hurrenkeraren arabera esleitutako lanpostuei. Uko egin edo 
atzera egin nahi bada —lehiaketa osoari dagokionez beti ere— Balioespen Batzordeari eskatu 
beharko zaio, lehiaketaren fase orokorraren behin-behineko emaitzen —puntuazioen— argital-
penari alegazioak aurkezteko epea amaitu baino lehen. Batzordeak aldez aurretik jakinaraziko 
du noiz bukatzen den epea.

3.6.) Probetan, halakorik bada, hura egiteko behar diren denbora eta bitarteko egokitzapenak 
egingo dira ehuneko 33koa baino handiagoko desgaitasuna duten pertsonentzat; deialdean 
parte hartzeko eskabidea aurkeztean eskatu beharko dira horiek.
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Laugarrena. Borondatezko euskara-proba

Prozeduretan aurreikusitako borondatezko euskara proba egin nahi duten lehiakideek —hala 
hizkuntza eskakizuna betetzen dutela egiaztatzeko nola merezimendu gisa balioesteko— eskabi-
de-orrian adierazi beharko dute; ez da onartuko inork hartan parte hartzea baldin eta eskabideak 
(I. formularioa) aurkezteko epearen barruan hala adierazi ez badu.

Bosgarrena. Onartuen eta baztertuen zerrenda

5.1.) Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, Funtzio Publikoaren zuzendariak onar-
tuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du, baztertze arrazoiak ere adierazita, 
eta udalaren iragarki taulan argitaratzeko aginduko. Orobat adieraziko da izangaiek 10 egun 
balioduneko epea izango dutela erreklamazioak aurkezteko nahiz akatsak zuzenarazteko, ha-
lakorik bada.

5.2.) Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta horiek ebatzi ondoren, onartu eta baztertuen 
behin betiko zerrenda onartuko du Funtzio Publikoaren zuzendariak, eta udalaren iragarki-tau-
lan argitaratzeko aginduko du. Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin betiko bihurtuko da 
behin-behineko zerrenda, besterik gabe.

Behin betiko zerrendaren kontra errekurtso arrunta aurkeztu ahalko da Funtzio Publikoaren 
Arloko zinegotzi ordezkariari zuzenduta, argitaratzen denetik hilabeteko epean.

Seigarrena. Balioespen batzordea

6.1.) Balioespen batzordeko kideek —titularrak nahiz ordezkoak— karrerako funtzionarioak 
izan beharko dute, deialdiko lanpostuari dagokion titulazio taldearen mailakoak zein gora-
gokoak.

6.2.) Funtzio Publikoaren zinegotziak izendatuko ditu balioespen batzordeak, Tokiko Go-
bernu Batzarrak emandako eskumena dela medio, eta kide hauek osatuko dituzte: lehendaka-
ria, idazkaria eta hiru kide. Osaera orekatua izango da, hots, sexu bakoitzaren ordezkaritzak 
gutxienez ehuneko 40ekoa izan beharko du, hori egoki ez dela behar bezala justifikatu ezean.

6.3.) Balioespen batzordeko kideen egokitasuna eta kualifikazioa bermatzeko, deialdia egin 
duen organoa arduratuko da deialdiko lanpostuen eduki funtzionala ezagutu dezaten, baita 
hautatzeko nahiz merezimenduak egiaztatzeko erabiliko diren teknikak ere.

6.4.) Balioespen batzordeek aholkulari gisa adituak izendatzea eskatu ahalko dute; ahotsa 
izango dute horiek, baina botorik ez.

6.5.) Batzordeek ebatziko dituzte arau hauek aplikatzean sortzen diren zalantzak oro, baita 
arautu gabeko kasuetan nola jokatu ere.

6.6.) Berdinketarik izanez gero, batzordeburuak izango du kalitateko botoa.

6.7.) Balioespen batzordeetarako izendatutakoen zerrenda onartuen eta baztertuen zerren-
darekin batera emango da argitara.

6.8.) Balioespen batzordeak ezingo dira eratu, ez eta jardun ere, kideen erdia baino gehiago 
—titular nahiz ordezko— bertan ez badira; gainera, ezinbestekoa izango da batzordeburua eta 
idazkaria bertan izatea.

6.9.) 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan aurreikusitako egoeretakoren batean suertatuz 
gero, batzordekideek uko egin beharko diote balioespen batzordean esku hartzeari, eta deialdia 
egin duen agintariari jakinarazi; orobat, izangaiek haiek errefusatu ahalko dituzte.

6.10.) Hautatze prozedurako edozein unetan batzordeak jakiten badu izangairen batek deial-
dian ezarritako betebeharretakoren bat betetzen ez duela, hura baztertzeko proposatu beharko 
dio organo eskudunari, lehiakideak eskabidean egindako okerren nahiz faltsutasunen berri 
emanik, betiere aldez aurretik interesatuari entzun ondoren.
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6.11.) Balioespen batzordeak eskubidea izango du hautatze-prozesuaren edozein unetan 
prozesuaren edozein faseri dagozkion jatorrizko agiriak eskatzeko, baita aurkeztutako merezi-
menduekin lotutako dokumentazio osagarria ere.

6.12.) Jardutean, balioespen batzordeek 40/2015 Legearen 15. artikulutik 18.era eta 23. zein 
24. artikuluetan eta 39/2015 Legearen 3. artikulutik 12.era ezarritakoari jarraituko diote une oro.

Zazpigarrena. Lehiaketaren nondik-norakoa

7.1.) Deialdi honi dagokion lehiaketa ondoz ondoko bi fasetan egingo da: lehen fasea merezi-
mendu orokorrena, batera egingo da deialdiko lanpostu guztietarako; bigarren fasean, lanpos-
tuaren deialdian hala jasotzen bada, berariazko merezimenduak neurtuko dira, eta lehiakideak 
lanposturako egoki diren hobeto aztertzeko probak egin ahalko dira.

7.2.0.) Hizkuntza eskakizuna betetzen dela aldez aurretik egiaztatzea. Nahitaezkoa izango da 
derrigorrezko hizkuntza eskakizuna duten lanpostuetarako lehiatzeko asmoa agertu dutenentzat, 
baldin eta Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak (IVAP) emandako hizkuntza ezagutzen egiaz-
tagiri ofizialik ez badute. Ariketa horretan, IVAPeko ordezkari batek parte hartuko du balioespen 
batzordean, Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 99.2 artikuluan xedatutakoaren ildotik. 
Euskal administrazio publikoetan hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko normalizatuta dagoenaren 
gisako ahozko eta idatzizko proba izango da.

Ariketa hori egiten duten izangaiei “gai” edo “ez gai” kalifikazioa emango zaie.

7.2.1.) Lehen fasea: merezimendu orokorrak.

Gehienez ere 17 puntu eman ahalko dira atal honetan, eta gutxienez ehuneko 10 (1,7 puntu) 
atera beharko da, banaketa honen arabera:

7.2.1. A.) Egindako lanaren balioespena. Gehienez 4 puntu (maila bakoitzeko lanpostuetan 
emandako denbora):

— Betetzen ari den lanpostuan behin betiko atxikipen egoeran etenik gabe emandako den-
bora balioetsiko da, hilabete bakoitzeko 0,04 puntu, lanaldiaren ehunekoa kontuan hartu gabe.

— Goragoko karguetara atxikita nahiz zerbitzu eginkizunetan emandako denbora jatorrizko 
lanpostuan egindakotzat zenbatuko da.

— Dena delakoak bere kargura dituen senideak zaintzeko edo genero-indarkeriagatiko 
lan-utzialdiak lan egindakotzat zenbatuko dira.

— Funtzionarizazioen kasuan, funtzionarizatu zen lanpostuan kontratu mugagabea noiz hasi 
zen, hura hartuko da erreferentzia datatzat, lanpostu horretatik bertatik lehiatuz gero.

— Lanpostu amortizazioen ondorio diren behin-behineko atxikipenak amortizatutako lanpos-
turako behin betiko atxikipena hasi zenetik zenbatuko dira.

— Erreserbarik gabe berriro lanera itzultzean egindako behin-behineko atxikipenak ez dira 
atal honetan puntuatuko.

7.2.1. B.) Antzinatasuna. Gehienez 5 puntu. Egindako zerbitzuengatik, gehienez, bost puntu 
emango dira, honela zenbaturik:

— Urte bakoitzeko 0,48 puntu (edo urtea baino gutxiago izanez gero, dagokion proportzioa), 
eskala, azpieskala —eta, kasua bada, mota eta kategoria— eta talde berean egindako 
zerbitzuengatik.

— Urte bakoitzeko 0,24 puntu (edo urtea baino gutxiago izanez gero, dagokion proportzioa), 
eskala, azpieskala —eta, kasua bada, mota eta kategorian— berean edo talde berean egindako 
zerbitzuengatik.
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— Urte bakoitzeko 0,12 puntu (edo urtea baino gutxiago izanez gero, dagokion proportzioa), 
eskala, azpieskala —eta, kasua bada, mota eta kategoria— desberdinean eta talde desberdinean 
egindako zerbitzuengatik.

7.2.1. C.) Ikasketa maila. Gehienez ere 2,5 puntu. Lortutako ikasketa mailak (MECES mailak) 
honen arabera balioetsiko dira:

• MECES 2 / Diplomatura: 0,75 puntu titulu bakoitzeko.

• MECES 3 / Lizentzia: 1,25 puntu titulu bakoitzeko.

• MECES 4 / 2,50 puntu titulu bakoitzeko.

• Beste: unibertsitateko gradu-ondoko tituluak (450 ordutik gora) edo master ofiziala 
(unibertsitate, zentro eta tituluen erregistro ofizialean sartutakoa): 0,15 puntu.

MECES 2 izanez gero, MECES 3 mailarako gaitzen duen master titulua bakartzat balioetsiko 
da (1,25 puntu).

7.2.1. D.) Prestakuntza. Gehienez ere 2,5 puntu. Atal honetan bi alderdi balioetsiko dira: ba-
tetik, batzordearen ustez eskuratu nahi den lanpostuarekin zerikusi zuzena duen prestakuntza; 
bestetik, irakasle/hizlari gisa egindako zabalkunde eta prestakuntza jarduerak.

IVAPek, unibertsitateek edo administrazio publikoren batek antolatu edo homologatuak izan 
beharko dute, edo prestakuntzaren, giza baliabideen garapenaren, lanbide-prestakuntzaren zein 
ikerkuntzaren arloan prestigio handia duten erakundeek emandakoak.

Doktoretza ikastaroak, aurreko atalean dagoeneko balioetsi ez badira, balioetsi egingo dira 
baldin eta atal honetako betekizunak betetzen badituzte.

— Argitalpenak, erlaziorik badute: argitalpen bakoitzaren arabera zenbatuko da. (BZ: barne 
zabalkundea) (AE: aldizkari espezializatua).

— Hitzaldiak: erkidego mailako edo goragoko biltzarretan egindakoak baino ez dira zenba-
tuko.

IRAUPENA 
(ORDUAK) IKASLE GISA IRAKASLE GISA

(BEHIN BAKARRIK)
IRAKASLE GISA

(BEHIN BAINO GEHIAGOTAN) ARGITALPENAK HIZLARIA

1-10 0,10 0,20 0,30
BZ (0,15)

0,30

11-20 0,20 0,40 0,50

21-50 0,40 0,80 0,90

AE (0,50)
51-100 0,55 1,10 1,20

101-200 0,65 1,30 1,40

>200 0,75 1,50 1,60

Behar den ziurtagiriaz gain, alderdi hauek egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztu beharko 
dira: ordu kopurua —ETCS unibertsitate-kredituengatik 25 ordu zenbatuko dira, beste kreditu 
batzuengatik, 10 ordu—, programa, irakasleak, asistentzia, ikastaroaren helburuak, hartzaile 
mota, etab.

Ez dira aintzat hartuko 2007ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko ikastaroak, argitalpenak, 
hitzaldiak, etab.

Ez dira zenbatuko errepikatutako ikastaroak, ez eta segurtasunari buruzko oinarrizkoak, 
kudeaketarako informatikari buruzkoak edo hizkuntza ikastaroak ere.

Informatikan ez dira ofimatikako oinarrizko ikastaroak zenbatuko. Udaleko informatika apli-
kazioen inguruko prestakuntza ere ez da balioetsiko.
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Balioespen Batzordeak lanposturako oinarrizkotzat jotzen dituenak ere ez dira zenbatuko.

Hizkuntzak. Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak kenduta, taula honen arabera 
balioetsiko dira:

— B1: 0,33

— B2: 0,66

— C1: 1,00

7.2.1. E.) Gradu pertsonal finkatua. Gehienez ere 3 puntu. Irizpide hauek aintzat harturik 
balioetsiko da:

— Eskuratu nahi den lanpostuarenaren aldean lehiakideak nolako gradu pertsonala duen 
kontuan izanik:

— 2 gradu baino gehiagoko aldea, behera: 0,00 puntu

— 2 graduko aldea, behera: 1,00 puntu

— Gradu bateko aldea, behera: 1,50 puntu

— Gradu bera: 2,00 puntu

— Gradu bateko aldea, gora: 2,50

— 2 gradu edo gehiagoko aldea, gora: 3,00 puntu

7.2.1. F.) Euskara jakitearen balioespena. Derrigorrezko hizkuntza-eskakizunik ez duten 
lanpostuetarako, euskararen jakite-maila egiaztatzeko ahozko eta idatzizko proba bat egingo 
da, lanpostuaren hizkuntza eskakizuna zein den aintzat harturik. Gehienez 3,30 puntu emango 
da, hau da, lortu daitekeen gehienezko puntuazioaren (30 puntu) ehuneko 11. Honela banatuko 
dira puntuak: 3. HE: 3,30 puntu; 2. HE: 2,20 puntu; 1. HE: 1,10 puntu. 4. HE beti betekizuna izan 
ohi da, eta beste lanpostu batzuetan erreferentziazko gehienezko hizkuntza-eskakizunaren pare 
balioetsiko da.

Eskatzen den hizkuntza eskakizuna egiaztatzen dutenek –Herri Arduralaritzaren Euskal 
Erakundeak emandako egiaztagiria edo horren baliokidea aurkeztuz–, gehienezko kalifikazioa 
jasoko dute. Beheragoko hizkuntza eskakizuna egiaztatuz gero, proportzioan dagokien kalifi-
kazioa jasoko dute; hortaz, borondatezko proba egiteko aukera izango dute. 7.2.2. atalean adie-
razitakoa betetzen ez bada, aurreko ataletan gehienez ere lor daitezkeen puntuetara mugatuko 
da delako ehunekoa.

Deialdia ALHAOn argitaratzen den eguna izango da merezimenduak balioesteko 
erreferentziazko data. 7.2.1. F atalari dagokionez, berriz, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko le-
henengo proba egiten den eguna izango da erreferentziazko data.

7.2.2.) Bigarren fasea: berariazko merezimenduak. Gehienez ere 13 puntu.

7.2.2.1.) Egokitasun probak.

Hiru motatakoak izan ahalko dira, eta oinarri hauen eranskinean hala adierazten duten 
lanpostuei aplikatuko zaizkie.

7.2.2.1. A.) Ezagutzak eta trebetasunak balioesteko probak. Deitutako lanpostuan jarduteko 
esanguratsuak diren ezagutzak eta/edo trebetasunak ebaluatzeko proba idatzi eta/edo praktikoak 
izango dira. Lanpostu beraren —lanpostu kode eta izen bera duenaren— titularra den edo izan 
den langileari atal honetan lortu daitekeen gehienezko puntuazioa emango zaio.

7.2.2.1. B.) Jokabide elkarrizketa egituratua. 25eko edo goragoko destino osagarria duten 
lanpostuetarako edo pertsonak kudeatzea eskatzen dutenetarako, maila edozein delarik. Jar-
dunarekin lotutako gaitasunak ebaluatzeko probak izango dira. Buru zereginak dituen lanpostu 
baten titularrei atal honetan lortu daitekeen gehienezko puntuazioa emango zaie, baldin eta 
lanpostuaren destino osagarriaren mailari dagokion gradu finkatu bera badute.
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7.2.2.1. C.) Proiektuak. Balioespen batzordeak kudeaketa-proiektu baten aurkezpena eta 
ahozko defentsa ebaluatuko du, atal edo zerbitzu bat kudeatzeko ahalmena kontuan hartzeko.

Agiriak gehienez 12 orrialde izango ditu, eranskinik gabe, eta formatu ezaugarri hauei ja-
rraituko zaie: alde batetik bakarrik inprimatuta, DIN A-4 tamainan, bertikalean (horizontalean 
bakarrik beharrezkoa bada, grafikoak, argazkiak eta abar daudelako); goiko eta beheko marji-
nak: 2,5 cm; ezkerreko eta eskuineko marjinak: 3 cm; formatua: Times new roman letra-mota, 
11 tamainakoa; paragrafoaren lerrokadura: eskuineko eta ezkerreko marjinetan justifikatuta; 
lerroartea: bakuna paragrafoaren barruan, eta 1,5 lerrokoa paragrafoen artean; zuriuneak: au-
tomatikoa edo 0 puntu; orrialde zenbakia: orrialdearen erdian edo azpialdean; taula eta irudiak: 
zenbaki-hurrenkeraz, zenbaki arabiarretan (beste programa batzuekin landu arren, Worden 
txertatuko dira); oin-oharrak: txertatu diren orrialde berean agertu beharko dute, zenbaki-hu-
rrenkeran eta zenbaki arabiarretan.

Dokumentuaren 4 kopia eman beharko dira aurkeztu eta ahoz defendatzeko unean. 
Gutxienez, zerbitzu edo atalaren oraingo egoeraren analisia, kudeaketa-proiektua, garatzeko 
ildoak eta hobetzeko proposamen arrazoituak hartuko ditu barne.

Egokitasun proba edo probak oro har hartuta balioetsiko dira: gehienez ere, 13 puntu 
atera ahalko dira, eta lortu daitekeen gehienezko puntuazioaren ehuneko 33 atera beharko 
da gainditzeko (4,33 puntu). Proba bat baino gehiago (A,B edo C) egongo balitz, puntuazioa 
proportzionala litzateke. Puntuazioa gutxieneko horretatik beherakoa bada, lehiakidea lanpostu 
horretarako “ez gai” dela joko da. Deialdi honen ondorioetarako, udal intranetean argitaratutako 
lanpostuen katalogoan agertzen den zereginen deskribapena baliatuko da.

Lanpostu baterako izangai bakarra badago, eta pertsona horrek lanpostua zerbitzu-egin-
kizunetan bete badu deialdia argitaratzen den eguna baino 3 hilabete lehenagotik gutxienez, 
aurretik horrelakorik egin ez badu bakarrik eskatuko zaio proiektuaren defentsa-elkarrizketa. 
“Gainditua / gainditu gabea” izango da ariketa horren kalifikazioa.

Zortzigarrena. Emaitzak argitaratzea

8.1.) Izangaiek agertzen dituzten merezimenduak aurreikusi den bezala balioetsi ondoren, 
eta, kasua denean, borondatezko euskara proba eta egokitasun proba egin aurretik, balioespen 
batzordeak merezimendu orokorrei dagozkien kalifikazioen zerrenda argitaratuko du iragar-
ki-taulan, lanpostuz lanpostu. Orobat, egokitasun proba egin aurretik, euskara proban lortutako 
kalifikazioak argitaratuko dira.

8.2.) Fase bakoitzaren emaitzak argitaratu ondoren, hamar (10) egun balioduneko epea 
emango da erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak idatziz aurkeztu beharko dira, herritarrei 
laguntzeko bulegoetako batean.

Bederatzigarrena. Lanpostuak esleitzea

9.1.) Izangaiek erreklamaziorik aurkezten badute, horiek ebatzi ondoren, balioespen batzor-
deak iragarki-taulan argitaratuko du lortutako puntuazioen behin betiko zerrenda (lanpostu 
bakoitzerako).

9.2.) Lanpostuak esleitzeko lehentasun hurrenkera guztira lortutako puntuazioaren arabera 
erabakiko da, hots, aurreko atalean adierazitako zerrenda kontuan izanik, eta, kasua bada, 
eskainitako lanpostuetarako izangaiek adierazitako nahiak kontuan izanik, beti ere lanpostuen 
zerrendan zehaztutako betekizun objektiboak betetzen badituzte.

9.3.) Lehen betetzen zuten lanpostua, zeinetan behin betiko atxikipena baitzuten, desagertu 
izanagatik beste bati behin-behingoz atxikiak dauden funtzionarioek lehentasun eskubidea dute, 
eta amortizatu den lanpostuaren destino osagarri bera edo baxuagoa duten lanpostuetan apli-
katuko da; lanpostu jakin baterako funtzionario bat baino gehiago izanez gero egoera berean, 
merezimendu lehiaketan lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko dira.
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9.4.) Lehiaketaren puntuazio osoan berdinketarik gertatuz gero, irizpide hauek baliatuko 
dira ebazteko:

a) Emakumeei emango zaie lehentasuna, dena delako lanpostuaren azpieskalan eta lanpos-
tuaren mailan —halakotzat destino osagarria hartuta— ehuneko 40 baino gutxiago badira, 
salbu eta beste hautagai batzuengan bestelako arrazoirik egokitzen delarik —eta sexu berei-
zkeriarik gertatzen ez delarik— neurri hori ez aplikatzea justifikatzen bada, hala nola enpleguan 
sustatzeko zailtasun bereziak dituztenen multzoetakoren batekoak izatea.

b) Merezimendu orokorren lehiaketetan, merezimenduetan lortutako puntuazioa hartuko da 
kontuan, merezimenduak deialdiaren baremoan ezarritako puntuazioaren arabera eta puntua-
ziorik gorenetik puntuazio txikienera ordenaturik daudelarik. Merezimenduek puntuazio bera 
badute ezarrita, oinarri hauetan adierazitako hurrenkerara joko da.

c) Berariazko merezimenduen lehiaketetan, berariazko merezimenduetan lortutako pun-
tuazioa hartuko da kontuan, merezimenduak baremoan ezarritako puntuazioaren arabera eta 
puntuaziorik gorenetik puntuazio txikienera ordenaturik daudelarik. Merezimenduek puntuazio 
bera badute ezarrita, oinarri hauetan adierazitako hurrenkerara joko da. Berdintasunak oraindik 
ere badirau, merezimendu orokorren lehiaketetan ezarritako irizpideei jarraituz erabakiko da.

d) Berdintasunak oraindik ere badirau, bi lehiaketa motetan irizpide hauek baliatuko dira, 
adierazitako hurrenkeran: antzinatasunik handiena karrerako funtzionario gisa lanpostuaren 
eskalan/azpieskalan —eta, kasua bada, motan eta kategorian— antzinatasunik handiena azken 
behin betiko lanpostuan, eta antzinatasunik handiena administrazioan.

e) Berdinketa hausteko beste irizpide gehigarriren bat behar bada, balioespen batzordeak 
zehaztuko du, merezimendu printzipioaren arabera.

9.5.) Prozesu hori amaitzen delarik, balioespen batzordeak deialdia egin duen organoari 
igorriko dio proposamena, lanpostu esleipenen behin betiko zerrenda onesteko ebazpena eman 
dezan, eta argitaratzeko agindu.

Hamargarrena. Izendapena eta lanpostuaz jabetzea

10.1.) Langilea atxikirik dagoen lanpostua uztea lehiaketaren ebazpena ALHAOn argitaratzen 
den egunaren biharamunean egingo da. Salbuespen gisa, epe hori luzatu egin ahalko da, tar-
tean behar bezala arrazoituriko inguruabarrak daudenean. Zerbitzu arrazoiak direla eta jatorri-
zko lanpostua uztea atzeratzen bazaio inori, behin betiko uzten duen arteko denbora lanpostu 
berrian emandako denboratzat zenbatuko zaio.

10.2.) Aurreko lanpostua utzi eta hurrengo egunean jabetu beharko da lanpostu berriaz. 
Ebazpenak zerbitzu aktibora itzultzea badakar berekin, lanpostuaz jabetzea lehiaketaren eba-
zpena argitaratzen den egunaren biharamunetik 3 egun balioduneko epean egin beharko da.

10.3.) Lanpostuaz jabetzea atzeratu egingo da funtzionarioa baimen, lizentzia, opor edo 
bestelako egoeraren batean dagoenenean eta, zerbitzu aktiboan egonik, zerbitzua emateko 
eragozpena dagoenean, hura amaitzen den egunera arte. Salbuespen gisa, justifikaturiko arra-
zoiak eta horiek behar bezala eman ondoren, organo eskudunak baimen horiek etetea erabaki 
ahalko du.

10.4.) Hala ere, antolamendu-arrazoiek horrela egitea aholkatzen dutenean, esleipendun 
direnek jatorrizko lanpostua noiz utzi eta berria noiz hartu beharko duten xedatu ahalko da 
esleipenaren ebazpenean.

10.5.) Desgaitasunen bat duten funtzionarioek, hutsik dauden lanpostuetarako egindako 
eskarian bertan, eskatutako lanpostua edo lanpostuak egokitzeko eskatu ahalko dute, baldin 
eta egin beharreko aldakuntza, antolakuntzaren testuinguruan, neurriz kanpokoa gertatzen ez 
bada. Balioespen batzordeak interesatuarekin hitz egin eta beharrezkotzat jotzen duen infor-
mazioa eskatu ahalko dio adierazitako egokitzapenaren inguruan, eta, orobat, organo tekniko 
eskudunen irizpena eskatu ahalko du, egokitzapenerako lana bidezkoa den eta lanpostu jakin 
horretako zeregin eta betekizunei erantzutearekin bateragarria den adieraz dezaten.
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Hamaikagarrena. Kontra egitea

Oinarrien kontra, deialdiaren kontra nahiz horien ondorio diren zein Balioespen Batzordearen 
jardueraren ondorio diren egintza administratiboen kontra egiterik izango dute interesatuek, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean 
adierazitako kasuetan eta moduan, Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariari zuzendurik.

Vitoria-Gasteizen, 2017ko uztailaren 28an

Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkaria
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA
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