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2018, urriak 25. Osteguna206. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Giza Zerbitzuetako programen koordinatzaile lanpostua betetzeko deialdia 
onestea, Lehiaketa sistemaren bidez.

Urriaren 15eko Alkatetzaren 4028/2018 Dekretuaren bidez, Getxoko Udalak honako 
ebazpen hau hartu du.

EBATZI DUT:

Lehenengoa: Giza Zerbitzuetako programen koordinatzaile lanpostua betetzeko 
deialdia onestea, Lehiaketa sistemaren bidez.

Bigarrena: Deialdiaren oinarriak onartzea. Dekretu honetan eranskin modura azal-
duko dira.

Hirugarrena: Oinarriak oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua 
ematea.

Getxon, 2018ko urriaren 16an.—Ogasun, Ekonomia-Sustapen eta Giza Baliabidee-
tako zinegotzia, Alkatearen 2985/2015 Dekretu bidez eskuordetu, Ignacio Uriarte Goros-
tiaga
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GETXOKO UDALEKO GIZARTE ZERBITZU ARLOKO PROGRAMEN KOORDINATZAILEA  
LANPOSTUA BETETZEKO MEREZIMENDUEN LEHIAKETAKO DEIALDIAREN OINARRIAK

Lehenengoa.— Lehiaketaren xedea
Oinarri hauen xedea merezimenduen lehiaketa deitzea da, Getxoko Udaleko Giza 

Zerbitzuetako arloko programen koordinatzailea lanpostua betetzeko. Lanpostuak ezau-
garri hauek izango ditu:

—  Izena: Programen koordinatzailea.
—  Lanpostuen zerrendako kodea: 101.
—  Azpitaldea: A2.
—  Lanpostu-mailako osagarria: 20.
—  Osagarri berezia: 25.679,07.
—  Euskarako hizkuntza-eskakizuna: 3., derrigortasun datarik gabe.
—  Lantokia: Udal bulegoak.
Eginkizunik nabarmenenak (gaurkotzearen zain):
—  Udaleko Gizarte Zerbitzuak kudeatu, taldea koordinatuz eta baliabideak banatuz, 

erabiltzaileak euren ohiko elkarbizitza testuinguruan eta gizartean ahalik eta auto-
nomia handienarekin integratuta bizitzen jarraitzeko helburuarekin, eta esku har-
tzearen eraginkortasuna eta efizientzia bermatu.

—  Zerbitzu ezberdinen eta zentroen jarduera kudeatu eta bideratzea, jarduera-jarrai-
bideak eskainiz, irizpideak nahiz prozedurak argituz Udaleko Gizarte Zerbitzuko 
ereduarekin koherente izanik.

—  Arreta prozesuak eta prestazio eta zerbitzuak antolatu, gainbegiratu eta zuzendu, 
eta berrikuntza eta etengabeko hobekuntza sustatu ardura eremuan zerbitzu, pro-
grama edota jarduera berriak proposatuz, antzemandako gizarte beharretan edota 
araudiak eskatutakoan oinarrituta.

—  Koordinatzen dituen prestazio eta zerbitzuetan sor ahal izan diren gertakariak ku-
deatzea, hots, prozesu, zerbitzu eta baliabideei buruzko gertakariak edo pertsonen 
gertakariak (norberaren taldea).

—  Koordinatzeaz arduratuko den zerbitzuen diseinuan parte hartu, martxan jarri eta 
horien jarraipena, ebaluazioa eta eguneraketa egin, eta, aldi berean, laguntza tek-
nikoa eman.

—  Autonomia eta irisgarritasun unibertsala bultzatzeko plan bat egiteko prozesuan 
parte hartu, beste sail eta instituzio batzuekin koordinatuta.

—  Gizarte zerbitzuko zentroa eta taldea, norberarena eta funtzionalki hari lotutakoa 
dinamizatu eta buru izatea, oinarrizko gizarte-zentro bakoitza antolatzea haren 
eginbeharrak ondo betetzeko eta honako hau sustatzea: pertsonal taldean inte-
gratzea, haien garapen profesionala eta sailaren kultura eta proiektu komun bat.

—  Gizarte zerbitzuetako eta dagozkion zentroen aurrekontua kudeatzea, hura nola 
egikaritu jakinaraziz, erabilgarri dauden baliabide ekonomikoak kontrolatzeko as-
moz.

—  Baliabide materialak eta azpiegiturak kudeatzea, behar nahiz hobekuntzak haute-
manez eta mantentze-lana kudeatuz zerbitzu egoki bat emateko xedearekin.

—  Bere erantzukizun-esparruaren barneko informazioa eta komunikazioa kudeatzea, 
talde bera eta udaleko beste sail batzuk informatuta izan daitezen, datuak azter-
tuz, txostenak eginez, bilkuretan parte hartuz. Koordinatzeaz arduratuko den zer-
bitzuen, OGZren eta sailaren arteko bitartekari gisa jardun, era koordinatuan lan 
egiteko eta betebeharren bikoiztasuna ekiditeko, eta guzti horientzako erreferen-
tea izan.

—  Oinarrizko gizarte zerbitzuaren gainean aurkeztu ahal daitezkeen kontsulta, irado-
kizun eta kexei erantzutea, irtenbideak ematea edo haiek bideratzea.
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—  Araudia egiten, protokoloetan, esku hartzeko prozedura eta prozesuetan, lan-tres-
nen estandarizazioan parte hartze zerbitzuan hobekuntzak sartzeko asmoz.

—  Antzeko beste edozein eginkizun.

Bigarrena.— Hautagaien betekizunak
1. Lanpostuen zerrendan azaldutako eta deialdi honetan exijitutako betekizun eta 

baldintzak betetzen badituzte, Getxoko Udaleko karrerako funtzionarioek parte har de-
zakete, zerbitzu aktiboan, zerbitzu berezietan eta seme-alabak zaintzeko eszedentzian 
badaude. Era berean, beste administrazio publiko batzuetan nahitaezko eszedentzian 
edo borondatezko etenaldi eta eszedentzian dauden Getxoko Udaleko karrerako fun-
tzionarioek parte har dezakete, zerbitzu aktibora itzuliz, baldin eta egoera horietarako 
ezarritako iraunaldia bete badute.

2. Lehiaketa honetan parte hartu ahal izateko, A2 azpitaldeetako plaza bat jabetzan 
eduki beharko da eta Gizarte laneko Gradua, Gizarte Laneko diplomaduna edo balioki-
dea.

3. Ezin izango dute lehiaketan parte hartu:
—  Lehiaketan lortu ostean, aurreko bi urteetan plaza hartu duten langile funtziona-

rioek, jatorrizko administrazioa edo parte hartzen duen kidegoa alde batera utzita. 
Denbora-muga hau salbuetsiko da langileek lehiaketan lortutako lanpostuari atxi-
kipena galdu badute.

—  Eginkizun-gabetze irmoan dauden funtzionarioek, egoera horretan dauden bitar-
tean.

—  Borondatezko eszedentzian egonik, interes partikularrarengatik edo familia elkar-
tzearengatik, berriro bueltatzeko behar den gutxienezko denboraldia egon ez diren 
langileek.

4. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean deialdia argitaratzen den eguna izango da eskatuta-
ko betekizunak betetzeko eta alegatzen diren merezimenduak izateko data.

5. Behin-behineko lanpostua duten funtzionarioek, egoera horretan dauden bitar-
tean, euren kidego eta eskalako lanpostuak betetzeko egiten diren lehiaketetan derrigo-
rrez parte hartu behar dute.

Hirugarrena.— Eskabideak aurkezteko epea eta pertsona onartu nahiz baztertuen 
zerrenda

1. Lehiaketa honetan parte hartzeko eskaerak, Getxoko alkate jaunari zuzenduak, 
Getxoko Udalean, Herritarren Arreta Bulegoetan, aurkeztuko dira 15 laneguneko epean, 
deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita. 
Halaber, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 
Legearen 16.4. artikuluan xedatutako edozein bulegotan aurkez daitezke.

2. Hautagaiek eskaerarekin batera deialdian eskatutako baldintzak justifikatzeko 
dokumentazioa aurkeztuko dute, Getxoko Udaleko Langile, Antolaketa eta Informatika-
ren Arloaren esku ez badaude.

3. Ezintasunen bat duten parte-hartzaileek, behar bezala frogatzen badute, eskatu-
tako lanpostua egokitzeko eska dezakete eskabidean, baldin eta antolaketaren testuin-
guruan aldaketa handirik ez badakar.

4. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, hilabeteko epean, Udaleko iragar-
kien oholtzan pertsona onartu eta baztertuen zerrenda argitaratuko da. Zerrendan hau-
tagaien izena, bi deiturak eta, hala badagokio, ez onartzeko arrazoia azalduko dira. Baz-
tertuak izan direnak hamar egun izango dituzte akatsak zuzentzeko.

Laugarrena.— Puntuazioak, baremoa eta merezimenduak
1. Lehiaketa honetan gehienez 33 puntu lortu ahal izango dira. Lanpostua eskura-

tzeko, 15 puntuko kalifikazioa beharko da gutxienez.
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2. Lanpostuak adjudikatzeko merezimenduen balorazioa baremo honen arabera 
egingo da:

Merezimendu orokorrak: gehienez 21 puntu. Horietatik gutxienez 9 puntu eskuratu 
beharko dira lanpostua lortzeko.

a)  Norberaren graduaren balorazioa.
Norberaren gradua baremo honekin neurtuko da:
—  Norberaren gradua eskatutako lanpostuaren mailaren berdina edo handiagoa 

bada: 3 puntu.
—  Norberaren gradua eskatutako lanpostuarena baino maila bat edo bi txikiagoa 

bada: 2 puntu.
—  Norberaren gradua eskatutako lanpostuarena baino bi maila baino gehiago 

bada: puntu 1.
b)  Eginiko lanaren balorazioa.

Eginiko lana bete beharreko lanpostuaren funtzioen arabera baloratuko da. 
Behin-behineko langile gisa eginiko lana ez da balorazio horretan sartuko.
Gehienez 7,5 puntu emango dira, honela banatuta:
—  Lehiaketak xede duen lanpostuaren eduki tekniko berbera duen beste lanpos-

tu batean egindako lanagatik: 0,75 puntu urte bakoitzeko.
—  Lehiaketak xede duen lanpostuaren antzeko edukia duen beste lanpostu ba-

tean egindako lanagatik: 0,50 puntu urte bakoitzeko.
—  Getxoko udalaren Giza Zerbitzuetako arloan dagoen lanpostu batean eginda-

ko lanagatik: 0,30 puntu urte bakoitzeko.
Eginiko lanaren baloratzeko, denboraldi bakoitzak bakarrik meritatu ahal du atal 
honetako ezarritako kategoria batean.
Zerrendan aipatutako alderdiei dagokienez, garatutako lanaren balorazioa urte 
osoak kontuan hartuta egingo da; hilabete osoak proportzionalki baloratuko dira 
eta zatikiek balioa galduko dute, esperientzia nork bere gain hartutako funtzioen 
eta burututako zereginen arabera baloratuko da. Getxoko Udalean lan egiten 
lortutako esperientzia Giza Baliabide eta Antolakuntza Arloak egiaztatuko du.
Beste administrazio publiko batzuetan lan egin dutenen esperientzia lanpostua-
ren monografiaren arabera baloratuko da edo, halakorik ez badago, dagokion 
administrazioak egindako lan-esperientzia egiaztatzeko dokumentuaren bitartez. 
Dokumentu horretan betetako funtzioak eta egindako zereginak agertuko dira.

c)  Titulazio eta gradu akademikoak.
Titulu akademikoak edukitzeagatiko gehienez puntu 1 emango da, baremo ho-
nekin bat etorriz:
—  Deitu den lanpostuaren berezko funtzioekin zuzeneko zerikusia izanez gero: 

0,30 puntu titulu bakoitzeko.
—  Berezko funtzioekin zuzeneko zerikusirik izan ezean baina bai deitu den lan-

postuko jardueraren arloarekin: 0,15 puntu titulu bakoitzeko.
Lehiatzen den lanpostuaren sailkapen taldean sartzen diren titulazioak soilik ba-
loratuko dira. Ondorioz, lanpostuaren sailkapen-taldea baino beheragoko edo 
goragoko titulazioak ez dira baloratuko.

d)  Trebakuntza eta hobekuntza ikastaroak.
Trebakuntza eta hobekuntza ikastaroak gainditzeagatik, baldin eta lanpostuaren 
berezko funtzioekin zuzeneko zerikusia duten gaiei buruzkoak badira (hau da, 
eskatu den lanpostuan egin beharreko jarduerekin edo haien jarduera arloarekin 
edo ezagupen arloarekin zuzeneko zerikusia badute), eta asistentziako diploma 
edota ziurtagiria (edota, balego, aprobetxamendu ziurtagiria) eman bada, 1 pun-
tu emango dira gehienez, baremo honen arabera:
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—  0,05 puntu, 20 eta 60 ordu arteko ikastaro bakoitzarengatik. Gehienez, 0,25 
puntu.

—  61 ordutik 299 ordura bitarteko ikastaro bakoitzarengatik 0,125 puntu. Gehie-
nez 0’75 puntu emango dira.

—  300 ordutik gorako ikastaro edo master bakoitzarengatik 0,5 puntu. Gehienez 
puntu 1 emango da.

e)  Antzinatasuna.
Administrazio publikoetan lan egindako urte oso bakoitzeko: 0,40 puntu urteko, 
gehienez 4 puntu. Urtea osatzen ez bada, hilabeteka baloratuko da, proportzio-
nalki.
Ondorio hauetarako, karrerako funtzionarioko izaera eskuratu baino lehen eta 
eskalan edo kidegoan sartu baino lehen emandako zerbitzuak zenbatuko dira, 
beren beregi aitortuak. Alegatu diren beste zerbitzuekin aldi berean eman diren 
zerbitzuak ez dira aintzat hartuko.

f)  Euskara.
Honela baloratuko da:
—  4,5 puntu euskarazko 3. eta 4. hizkuntz eskakizuna edukitzea.
—  3 puntu euskarazko 2. Hizkuntza eskakizuna edukitzea.
—  1,5 puntu euskarazko 1. hizkuntz eskakizuna edukitzeagatik.

Merezimendu bereziak:
Fase honetan merezimenduak postuaren ezagutza eta trebezia aipagarrienen ara-

bera baloratuko dira. Postua lortu nahi dutenek hurrengo probak egin beharko dituzte:
a)  Lanpostuari dagozkion zereginekin zerikusia duen proba praktiko bat edo gehia-

go. Proba hori(ek) baztertzailea(k) izango d(ir)a eta 0 eta 12 arteko puntuazioa 
jasoko du(te). Gutxienez 6 puntu behar dira.

Bosgarrena.— Merezimenduak eta baldintzak baloratu eta egiaztatzea
1. Merezimenduak deialdiaren oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen 

diren datarekiko erreferentzian baloratuko dira.
2. Eskabidearekin batera adierazpen bat aurkeztu behar da nahitaez, alegatuta-

ko merezimenduekin. Getxoko Udaleko Langile, Antolaketa eta Informatikaren Arloaren 
esku daudenean izan ezik, merezimenduak dokumentuen bitartez egiaztatuko dira parte 
hartzeko eskaerari erantsiz.

3. Eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatu eta justifikatuekiko merezimen-
du desberdinak ezingo dira baloratu, ezta, epearen barruan alegatu arren, ondoren jus-
tifikatzen direnak ere.

Seigarrena.— Balorazio Batzordea
1. Balorazio Batzordeak merezimenduak baloratuko ditu eta lanposturako adjudika-

zioaren proposamena egingo du. Aipatutako Batzordea deialdia egiten duen agintaritzak 
izendatuko du eta ordezkari guztiak aipatuko ditu, modu honetan:

Batzordeburua:  Giza Zerbitzuetako arduraduna.
Batzordekideak:
—  Giza Zerbitzuetako arloko teknikari bi.
—  Langileen ordezkaria, langileen ordezkaritzak proposatuta.
Idazkaria:  Langileria eta Antolakuntza Arloaren teknikaria.
2. Balorazio batzordeek deialdiko agintaritzari eskatu ahal diote adituak izenda di-

tzala, aholkulari lanak egiteko, ahotsarekin baina boto eskubiderik gabe.
3. Balorazio batzordeen osaeran bere kideen egokitasuna eta kualifikazioa frogatu 

behar dira. Helburu horrekin, organo deitzaileak ziurtatuko du deitutako lanpostuen eduki 
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funtzionalaren berri dakitela, eta deialdian erabiltzen diren merezimenduak aukeratzeko 
eta frogatzeko teknikoak ezagutzen dituztela.

4. Balorazio batzordeetako kideek karrerako funtzionario izan behar dute, deitutako 
lanpostuari dagokion titulazio talde berdinean edo goragoko batean. Ahalegina egingo 
da kideen erdiak gutxienez deitutako lanpostuen eremu funtzionaleko funtzioak bete iza-
na edo eremu horren inguruko ezagupenak izatea bermatzeko.

5. Balorazio batzordeek independentzia osoz, zuhurtziarakotasun teknikoz eta ob-
jektibotasunez jardungo dute, eta euren proposamenak lotesleak izango dira administra-
zioarentzat. Balorazio batzordeen jarduketek duten zuhurtziarakotasun teknikoa gora-
behera, euren ebazpenak motibatu egin behar dira, deialdiko oinarriak eta araudia betez.

6. Balorazio batzordeen eraketa eta jarduna oinarri hauetan ezarritakoaren bidez, 
aplikatu beharreko araudiaren bidez, eta urriaren 1eko 40/2015 legea, Sektore Publikoa-
ren Araubide Juridikoaren legearen bidez arautuko dira.

7. Epaimahaietan parte hartzeagatiko asistentziak, kolaborazioak e.a. Eusko Jaur-
laritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan 
(zerbitzuaren ondorioz eman beharreko kalte-ordainen dekretuaren hirugarren aldaketa-
ri buruzkoa) xedatutakoaren arabera arautuko dira.

Zazpigarrena.— Komunikazioak eta jakinarazpenak
Balorazio Batzordearen prozedura honetako komunikazio eta jakinarazpen guztiak 

Getxoko Udaleko web orrialdean eta iragarki oholean argitaratuz egingo dira.

Zortzigarrena.— Adjudikazio proposamena
1. Balorazio batzordeak adjudikazio proposamena egingo du. Bertan, azken pun-

tuaziorik handiena izan duen pertsona proposatu behar du, baldin eta deialdiko oinarrie-
tan exijitutako gutxieneko puntuazioa edo handiagoa bada betiere.

2. Balorazio Batzordearen proposamena jendaurrean erakusteko, Getxoko Uda-
leko web orrialdean eta Iragarki Oholean argitaratuko da, hala erabakitzen duenean. 
Erabaki horren aurka, lehiakideek erreklamazioak egin ahal izango dituzte, hamar aste-
guneko epean, erabakia argitaratu ondoko egunetik aurrera. Erreklamazioak Balorazio 
Batzordeak ebatziko ditu.

Bederatzigarrena.— Ebazpena
1. Balorazioa egindakoan eta erreklamazioak (baleude) ebatzitakoan, eskainitako 

lanpostua adjudikatzeko proposamena aurkeztuko dio Balorazio Batzordeak organo es-
kudunari.

2. Proposamena jasotakoan, organo eskudunak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argi-
taratzeko aginduko du, onetsi ondoren.

3. Deitutako lanpostuak hutsi geratuko dira baldin eta inork eskatu ez baditu edo 
eskatu arren inork ez badu gutxieneko puntuazioa lortu.

4. Adjudikaziodunek lehiaketan lortutako lanpostuaz jabetu beharko dira. Aurretik 
beste posturik edukiz gero, galdu egingo dute, salbu eta lanpostu berriaz jabetzeko epea 
bukatu aurretik beste destino bat eskuratu bada deialdi publikoaren bidez, gertaerabi-
dezko ezintasunarengatik, zerbitzu aktiboa ez den egoera batean sartzeagatik, edo arra-
zoi bereziengatik, deialdia egin duen organoak behar bezala justifikatuak.

5. Lehiakideek, nahi badute, lehiaketa osoan parte hartzeari uko egin ahal diote, 
adjudikazioa egin aurretik betiere. Balorazio batzordeari erreklamazioak emateko epea 
eskaintzen duten deialdietan, epe hori bukatu aurretik egin beharko zaio uko parte har-
tzeari.

6. Lehiaketaren ebazpena argitaratu ondoko 3 astegunetan utzi beharko da atxi-
kitako lanpostua. Salbuespen gisa, langileri kontuetan eskumena duen organoak epe 
hau luzatu dezake, behar bezala arrazoitutako inguruabarrak badaude. Zerbitzu arra-
zoiengatik jatorrizko lanpostua uzten duten pertsonei, benetan utzi arteko denbora eta 
lanpostu berrian egondako denbora zenbatuko zaizkie.
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7. Lanpostuaz jabetzeko eguna beste lanpostua utzi ondoko eguna izango da. 
Ebazpenaren ondorioz zerbitzu aktibora itzuli behar bada, lehiaketaren ebazpena argita-
ratu ondoko 3 astegunetan jabetu beharko da lanpostuaz. Lanpostuaz jabetzeko eguna 
ezin daiteke izan baimenak, lizentziak, oporrak edo funtzionarioa dagoen beste edozein 
inguruabar bukatzeko egun berbera, baldin eta egoera horrek, zerbitzu aktiboan egonik, 
zerbitzuak benetan ematea galarazten badio. Salbuespen gisa, behar bezala arrazoitu-
tako eta justifikatutako kausen ondorioz, organo eskudunak egoera horiek etetea erabaki 
dezake. Aitzitik, antolaketa arrazoiek aholkatzen baldin badute, adjudikazio ebazpenean 
adjudikaziodun diren langile guztiek lanpostua uzteko eta lanpostuaz jabetzeko data 
zehatza zehaztu daiteke.

8. Lehiaketa honen bidez lanpostua eskuratzen duten langileek ezin dute beste 
lehiaketa batzuetan parte hartu, lanpostu berriaz jabetzen direnetik bi urte igaro arte.

Hamargarrena.— Aplikatu beharreko araudia
Oinarri hauek aurrez ikusten ez dutenerako, merezimenduen lehiaketak hurrengoek 

xedatutakoa kontuan hartuko dute: 6/1989 Legeak, uztailaren 6koak, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzkoak; 30/1984 Legeak, abuztuaren 2koak, Funtzio Publikoa Berritzeko 
Neurriei buruzkoak; 5/2015 Errege Dekretu Legegileak, urriaren 30ekoak, Langile Pu-
blikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bateratua onartzen duenak; 
3/2007 Lege Organikoak, martxoaren 22koak, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdin-
tasun Eraginkorrari buruzkoak; Euskal Herri Administrazioetan Langile Funtzionarioen 
Lanpostuak Hornitzeko Araudi Orokorrak, urriaren 13ko 190/2004 Dekretuz onartuta-
koak.

Hamaikagarrena.— Inpugnazioak
Deialdi hau eta bere oinarriak, eta haietatik ondorioztatutako egintzak inpugnatu egin 

daitezke, 39/2015 Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean eta Administra-
zioarekiko Auzien Jurisdikzioko Legean ezarritakoaren arabera.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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