ALDI BATERAKO KONTRATAZIO ZERRENDAK
29. buletina (2006ko martxoaren 6an argitaratua)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------•

Laburpena:
1.
2.
3.

•

Kirol koordinaziorako erdi mailako teknikari lanpostu bat aldi baterako betetzea
Arkitekto tekniko lanpostu bi aldi baterako betetzea
Ingeniari tekniko lanpostu bat aldi baterako betetzea

Zehaztapenak:

1. Kirol koordinaziorako erdi mailako teknikari lanpostu bat aldi baterako betetzea

-

Kirol koordinaziorako erdi mailako teknikari bat aldi baterako kontratatu behar da, Kirol Sailean
lan egiteko.

-

Betebeharreko baldintzak: ERDI-MAILAKO UNIBERTSITATE AGIRIA EDO BALIOKIDEA.

-

Baloratuko diren baldintzak: Prestakuntza: Jarduera fisikoaren eta kirolaren zientzietako
diplomatura/lizentziatura. Heziketa fisikoko espezialitatea edo baliokidea duen maisu/maistra.
Goi mailako lanbide heziketa jarduera fisiko eta kirolean Master edo graduatuondoko ikastaroak
jarduera fisikoaren zientzietan. Esperientzia kirol arloan. 3. hizkuntza eskakizuna.

-

Kontratu mota: aldi baterako bitarteko funtzionarioa lanpostuaren titularra ordezteko. Iraupena:
ZEHAZTUGABEA Lanaldi mota: %100. Hileko soldata gordina: 2.305,44 euro. Hautaketa
prozesuaren emaitzekin zerrenda osatuko da kategoria honetan sor daitezkeen beharrei
erantzuteko.

-

Lanpostuaren zereginak:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Zonako kirol arazoak aztertzea alternatibak eskaini eta jarduera edo zerbitzuak proposatze aldera, haren
zonaren eremuan edo hiriaren testuinguruan.
Azterketa egitea bere menpeko instalazioen errentagarritasuna, erabilera eta kontserbazioa hobetze
aldera
Jolas eta kirol jardueren programak proposatzea, egitea, dinamizatzea eta ebaluatzea.
Jarduerak burutu nahi dituzten klub eta bestelako taldeei laguntza ematea, lan egiteko metodologia,
instalazioen zein materialaren erabilera eskainiz
Zonako jarduerak martxan jartzea eta horiek garatzeko behar diren zuzemenak burutzea.
Entitate, federazioak, klub, elkarte eta antolatzen diren jardueretan aritzen diren bestelako taldeen partehartze eta laguntza sustatzea.
Burututako kudeaketaren berri eman zuzendaritzari eta jarduteko proiektu berriak proposatu.
Udaleko Kirol Saileko zuzendaritzaren proiektu orokorrak planifikatzen eta martxan jartzen laguntzea.
Kirol programak sustatzea eta kirol jarduerak bultzatzea.
Klub eta elkarteen jardutea bateratzea, parte hartze handiagoan era positiboan eragina izango duten
ekintza globalak egiteko lotura puntuak bilatuta
Eskaintzen diren kirol jardueren inguruko informazioa eskaintzea, baita aholkuak eta orientabideak ere
kirolaren inguruko gizarte baliabideei buruz.
Instalazioen egoera eta egokitasuna zaintzea.

•
•

Materialaren eta instalazioen erabilera kontrolatzea.
Kobratzeak, alokairuak eta erabilera tasak kontrolatzea.

-

- Izangaien onarpena LANGAIren laguntzarekin egingo da ezarritako irizpideei jarraiki. Hortaz,
interesaturik bazaude, erakunde horren jendaurreko bulegoetakoren batera jo beharko duzu, eta
162006002803...... zenbakiko hautatze prozesuan sar zaitzatela eskatu, 2006ko martxoaren
16a arte (hori barne).

-

Informazio gehiago edo interneten bidez izena eman nahi izanez gero, www.lanbide.net orrira jo,
bilatzailearen erreferentzia sartuta zuzenean eramango zaitu eskaintzara, eta hor ezartzen den
prozedurari jarraitu beharko diozu.

-

Hautatze prozesuak bi zati izango ditu. Hautatze prozesuaren lehenengo zatian betebeharreko
baldintzak betetzen dituzten izangaien artean aurre-hautaketa egingo da “baloratuko diren
baldintzak” atalean jasotzen diren merezimenduak kontuan hartuta, hoberenak aukeratuko dira.
Prozesuaren bigarren zatian aurre-hautaketan aukeratutakoek lanpostuaren zereginen inguruko
proba teoriko-praktikoa egingo dute.

-

Hautatze prozesuan onartu eta bazter utzitako pertsonen zerrendari buruzko argibideak baita
proba teoriko-praktikorako deialdiari buruzkoak ere, 2006ko martxoaren 22ko 12:00etatik 010
telefonoan (945 161798 Gasteiztik kanpotik deituz gero), udaletxeko iragarki oholean (Espainia
plaza) edo udalaren web orrian kontsultatu ahalko dira. http://www.vitoria-gasteiz.org.

-

Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren 2005eko maiatzaren 10eko ebazpenaren bidez
onetsi zen “Aldi baterako hautaketa prozesuen prozedura”rekin bat burutuko da deialdi hau.
Udalaren web orrian ikus daiteke hori, http://www.vitoria-gasteiz.org

2. Arkitekto tekniko lanpostu bi aldi baterako betetzea

-

Arkitekto teknikari bi aldi baterako kontratatu behar dira, Hirigintza Sailean lan egiteko.

-

Betebeharreko baldintzak: ARKITEKTO TEKNIKOKO TITULUA eta B-1 gidabaimena

-

Baloratuko diren baldintzak: Prestakuntza eta esperientzia obra proiektuak gauzatzen, obrak
ikuskatzen eta kontrolatzen, zuzentzen, kontratazio sistemetan, ziurtapen eta likidazioetan.
Hirigintza plangintzaren inguruko prestakuntza espezifikoa. 3. hizkuntza eskakizuna.

-

Kontratu mota: aldi baterako bitarteko funtzionarioa lanpostuen titularrak ordezteko. Iraupena:
ZEHAZTUGABEA Lanaldi mota: %100. Hileko soldata gordina: 2.305,44 euro. Hautatze
prozesuaren emaitzekin zerrenda osatuko da sor daitezkeen beharrei erantzuteko.

-

Lanpostuaren zereginak:

ARKITEKTURA ARLOA
•
Udal Sailetatik eskatzen diren konponketa zein eraberritze lanak balioztatzea jardute prozesua
erabakitze aldera, kostua, larrialdi eta lehentasunen arabera.
•
Udal zerbitzuetatik proposatutako beharrei ematen zaizkien konponbideen inguruko txosten teknikoak
eta grafikoak egitea.
•
Udal Sailetatik eskatzen diren konponketa zein eraberritze lanak balioztatzea jardute prozesua
erabakitze aldera, kostua, larrialdi eta lehentasunen arabera.
•
Udal zerbitzuetatik proposatutako beharrei ematen zaizkien konponbideen inguruko txosten teknikoak
eta grafikoak egitea.
•
Diagnosi eta konponketak egitea eraikuntzetarako.
•
Obra, zabalkunde, eraberritze eta mantentze proiektuak egitea (datuak hartzea, proiektua burutzea,
kontratazioaren jarraipena, ikuskaritza eta likidazioa).
• Eraikinetako estalkien iragazgaiztearekin dauden arazoen inguruan informatzea. Diagnosiak eta
konponbideak ematea.
•
Kontratuen oinarrizko izapidetzean eta horien jarraipenean esku-hartzea udal sailen aurrean.
•
Zerbitzuko obretako langileen jardutearen ondoriozko gastuak kontrolatzea.

•

Zerbitzuarenak berezkoak diren ekipoak optimizatzea (makina-lantegia, ibilgailuak, tresnak).

PLANGINTZA ARLOA
•
Hirigintza lizentzien eskaeren gaineko txostena ematea, aurkezten diren proiektuak hirigintza
plangintzaren zehaztapenekin eta eraikuntzen arau teknikoekin bat datozela egiaztatzeko.
•
Udalak izapidetzen dituen hirigintza-legezkotasunari buruzko dosierren inguruko txosten teknikoak
egitea.

-

- Izangaien onarpena LANGAIren laguntzarekin egingo da ezarritako irizpideei jarraiki. Hortaz,
interesaturik bazaude, erakunde horren jendaurreko bulegoetakoren batera jo beharko duzu, eta
162006002862...... zenbakiko hautatze prozesuan sar zaitzatela eskatu, 2006ko martxoaren
16a arte (hori barne).

-

Informazio gehiago edo interneten bidez izena eman nahi izanez gero, www.lanbide.net orrira jo,
bilatzailearen erreferentzia sartuta zuzenean eramango zaitu eskaintzara, eta hor ezartzen den
prozedurari jarraitu beharko diozu.

-

Hautatze prozesuak bi zati izango ditu. Hautatze prozesuaren lehenengo zatian betebeharreko
baldintzak betetzen dituzten izangaien artean aurre-hautaketa egingo da “baloratuko diren
baldintzak” atalean jasotzen diren merezimenduak kontuan hartuta, hoberenak aukeratuko dira.
Aurrez aukeratu diren hautagaiek proba teoriko-praktikoa egin beharko dute prozesuaren
bigarren zatian, alde batetik arkitektura arloko lanpostuaren funtzioei buruzkoa eta bestetik
plangintza arloko lanpostuari buruzkoa.

-

Hautatze prozesuan onartu eta bazter utzitako pertsonen zerrendari buruzko argibideak baita
proba teoriko-praktikorako deialdiari buruzkoak ere, 2006ko martxoaren 23ko 12:00etatik 010
telefonoan (945 161798 Gasteiztik kanpotik deituz gero), udaletxeko iragarki oholean (Espainia
plaza) edo udalaren web orrian kontsultatu ahalko dira. http://www.vitoria-gasteiz.org.

-

Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren 2005eko maiatzaren 10eko ebazpenaren bidez
onetsi zen “Aldi baterako hautaketa prozesuen prozedura”rekin bat burutuko da deialdi hau.
Udalaren web orrian ikus daiteke hori, http://www.vitoria-gasteiz.org

3. Ingeniari tekniko lanpostu bat aldi baterako betetzea

-

Ingeniari tekniko bat aldi baterako kontratatu behar da, Mantentze Zerbitzuan lan egiteko.

-

Betebeharreko baldintzak: INGENIARI TEKNIKOKO TITULUA eta B-1 gidabaimena

-

Baloratuko diren baldintzak: prestakuntza eta esperientzia AUTOCAD eta GEST programekin.
Prestakuntza eta esperientzia instalazio elektrikoetan, girotzekoetan, ur araztegietakoetan eta
igeritokikoetan. 3. hizkuntza eskakizuna.

-

Kontratu mota: aldi baterako bitarteko funtzionario programa dela eta.
Iraupena:
ZEHAZTUGABEA Lanaldi mota: %100. Hileko soldata gordina: 2.305,44 euro. Hautatze
prozesuaren emaitzekin zerrenda osatuko da sor daitezkeen beharrei erantzuteko.

-

Lanpostuaren zereginak:
•
•
•
•
•
•

Oinarrizko azpiegituren inguruko proiektuak idaztea
Obrak zuzentzea.
Txosten teknikoak ematea.
Proiektu eta obrak hobeto burutzeko zein diruz lagundu daitezkeen erabakiak hartzeko hainbat zuzemen
egitea (udalaren barruko harremanak beste erakunde zein instituzioekiko kontaktuak)
Udal langileak prestatzeko eta aholkatzeko zereginetan laguntzea, haien jardute eremuaren barruan.
Zerbitzuko arduradunek agindutakoak, lanbide kategoria horri dagozkiolarik.

-

- Izangaien onarpena LANGAIren laguntzarekin egingo da ezarritako irizpideei jarraiki. Hortaz,
interesaturik bazaude, erakunde honen jendaurreko bulegoetakoren batera jo beharko duzu, eta
162006002866...... zenbakiko hautatze prozesuan sar zaitzatela eskatu, 2006ko martxoaren
16a arte (hori barne).

-

Informazio gehiago edo interneten bidez izena eman nahi izanez gero, www.lanbide.net orrira jo,
bilatzailearen erreferentzia sartuta zuzenean eramango zaitu eskaintzara, eta hor ezartzen den
prozedurari jarraitu beharko diozu.

-

Hautatze prozesuak bi zati izango ditu. Hautatze prozesuaren lehenengo zatian betebeharreko
baldintzak betetzen dituzten izangaien artean aurre-hautaketa egingo da “baloratuko diren
baldintzak” atalean jasotzen diren merezimenduak kontuan hartuta, hoberenak aukeratuko dira.
Prozesuaren bigarren zatian aurre-hautaketan aukeratutakoek lanpostuaren zereginen inguruko
proba teoriko-praktikoa egingo dute.

-

Hautatze prozesuan onartu eta bazter utzitako pertsonen zerrendari buruzko argibideak baita
proba teoriko-praktikorako deialdiari buruzkoak ere, 2006ko martxoaren 24ko 12:00etatik 010
telefonoan (945 161798 Gasteiztik kanpotik deituz gero), udaletxeko iragarki oholean (Espainia
plaza) edo udalaren web orrian kontsultatu ahalko dira. http://www.vitoria-gasteiz.org.

-

Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariaren 2005eko maiatzaren 10eko ebazpenaren bidez
onetsi zen “Aldi baterako hautaketa prozesuen prozedura”rekin bat burutuko da deialdi hau.
Udalaren web orrian ikus daiteke hori, http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Argibideetarako telefonoa: 010 (Gasteiztik kanpotik deituz gero: 945 16 17 98)

•

Udalaren web-orria: http://www.vitoria-gasteiz.org

•

Aurretik argitaratutako beste agiri batzuk:
Aldi Baterako Kontratazio Zerrendak Kudeatzeko Araudia.
Buletin honen argitalpenari buruzko informazioa eskatzeko nahiz aurrerantzean
gehiago ez jasotzeko aski duzu ondoko helbide elektronikora idaztea (izen-deiturak
eta nortasun-agiriaren zenbakia adierazi):
seleccpersonal02@vitoria-gasteiz.org
seleccpersonal03@vitoria-gasteiz.org
HAUTAKETA ETA GARAPEN ATALA
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

