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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 03. Asteartea83. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Gorlizko Udala

Turismoko administrarientzako lan-poltsa eratzeko hautaketa-prozesuaren 
deialdia eta oinarriak.

Alkatetza udalburuak, 2022ko apirilaren 11an, Alkatetzaren 283/2022 Dekretua hau 
eman du, zeinaren xedapenak honako hauek baitira:

Lehenengoa: Turismoko administrarientzako lan-poltsa eratzeko hautaketa-proze-
suaren oinarriak, eranskinean agertzen direnak, deitu eta onartzea.

Bigarrena: Administrazio-zer bitzuei agintzea deialdi-ediktua argitara dezatela Bizkai-
ko Aldizkari Ofizialean, eta eskabideak aurkezteko epea irekitzea.

Hirugarrena: Ebazpen honen berri ematea Esku-hartze eta Turismo Sailei.
Laugarrena: Iragarki hau iragarki-taulan eta web orri korporatiboan argitaratzea.
Gorlizen, 2022ko apirilaren 25ean.—Alkatea, Nagore Utxupi Larrazabal
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ERANSKINA
TURISMOKO ADMINISTRARI BAT AUKERATZEKO HAUTAKETA-PROZESUA  

ARAUTUKO DUTEN OINARRIAK, ZEREGIN PILAKETA EDO GEHIEGIKERIAGATIK

Lehenengo basea.—Deialdiaren xedea
1. Oinarri hauen xedea da Turismoko administrari bat hautatzea, zeregin gehiegi 

edo pilatuta egoteagatik, Gorlizko Udalaren aldi baterako eta bitarteko beharrei erantzu-
teko, urriaren 31ra arte.

2. Lanpostuaren ezaugarriak
—  Lanpostuen kopurua: 1.
—  Lanpostuaren izena: Turismoko administraria.
—  Arloa: turismoa.
—  Taldea: C1.
—  Lanpostu-osagarria: 17
—  Berariazko osagarria: 22.242,15 euro.
—  Eginkizun propioak:
a)  Bezeroarentzako arreta-zerbitzua eskaini mostradorean eta bisita gidatuen zer-

bitzua eman, baita turismo-bulegoko zerbitzuekin lotutako administrazio-zeregi-
nak burutzea ere.

b)  Bisitarientzako arreta: Gorlizko turismo eskaintza eta kultur eskaintza zabala eta 
zehatza ematea, bai eskualdeko eta lurraldearen hedapena , baita Euskal Auto-
nomia Erkidegoari buruzkoa ere, bai aurrez aurre (Turismo bulegoa, informazio 
puntua edo ekitaldietako puntuak...), baita ez presentziala (posta arruntez, tele-
fonoz, faxez, posta elektronikoz eta bitarteko digitalez, hala nola web, blog, sare 
sozialak, CRM sistemak...) ere.

c)  Datu estadistikoak prestatzeko datuak biltzea (Itourbask, gogobetetze-inkes-
tak...).

d)  Jasotako kexak eta iradokizunak prozesatu.
e)  Jendeari emandako informazioa etengabe eguneratzea (zerrendak, liburuxkak, 

datu-baseak, webgunea...).
f)  Helmuga turistikoa kudeatzea: helmugako hornitzaile turistikoekin harremana, 

datu-baseetarako informazioa biltzea, bi noranzkoko informazioa...
g)  Bisitariei salmentei buruzko informazioa eskaintzea eta ordainketa kobraketaren 

gestioa.
h)  Bisita gidatuen, esperientzia turistikoen, produktu turistikoen, ikastaroen... ku-

deaketa eta erreserbak.
i)  Bisita gidatuak eta esperientzia turistikoak egitea.
j)  Biltegiaren kontrola eta turismo-materiala ordezkatzea eta eskatzea.
k)  Helmuga 4 hizkuntzatan sustatzeko testuak sortzea.
l)  VisitGorliz markaren posizionamenduaz arduratzea: sare sozialetan, webgu-

nean, komunikabideetan, argitalpenetan...
m)  Sustapen-materialen eta liburuxka turistikoen berredizioak.
n)  Azoka, ekitaldi, aurkezpen eta erakusketetara joatea.
o)  Prestakuntza-jardunaldietara, ekitaldietara, aurkezpenetara eta erakusketetara 

joatea.
p)  Sailaren kalitate-programa eta sistemetan parte hartzea; kalitate-sistemaren do-

kumentazioa berrikustea, jarraipena, txostenak...
q)  Helmugako seinaleztapen turistikoaren azterketa.
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r)  Hileko mantentze planaren jarraipena.
s)  Langile berrieientzako prestakuntza.
t)  Administrazio zereginak gauzatzea.
u)  Sailak garatutako proiektuetan lankidetza.
v)  Ezarritako helburuak lortzeko agintzen zaion beste edozein, bere gaitasun eta 

gaitasun profesionalekin bat etorriz.
w)  Hierarkian gorago daudenek agintzen dizkioten antzeko lan osagarri guztiak egi-

ten ditu, lanpostuaren eginkizunarekin zerikusia dutenak; besteak beste:
  —  Bisitarien arteko harremanak, arauak eta prozedurak aplikatu.
  —  Informazioa egiatasunez, zehaztasunez eta objektibotasunez ematea, tratu 

egokia eta atsegina emanez.
  —  Euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez Informazioa ematea eta bisita 

gidatuak egitea.
3. Baldintza orokorrak.
Hautaketa-prozesu honetan parte hartu ahal izateko, eskabidea aurkezten den egu-

nean, honako baldintza hauek bete beharko dituzte interesdunek, Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren testu bateginari buruzko urriaren 30eko 5/2015 Legegintza-
ko Errege Dekretuaren 56. artikuluan ezarritakoaren arabera:

a)  Espainiako herritartasuna izatea, alde batera utzi gabe 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuak, urriaren 30ekoak, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatu-
tuari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duenak, 57. artikuluan xedatu-
takoa.

b)  16 urte beteak izatea eta derrigorrezko erretirorako adinetik gorakoa ez izatea.
c)  Batxilergoaren edo teknikariaren titulu ofiziala izatea.
d)  Eginkizunak betetzeko gaitasun funtzionala izatea, eta behar den gaitasun psiko-

fisikoa izatea. Eginkizunak behar bezala betetzea eragotziko dion gaixotasunik 
edo inguruabarrik ez izatea, ezgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien 
gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duen azaroa-
ren 29ko 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua aplikatzearen kalterik gabe.

e)  Diziplina espediente bidez inongo administrazio publikoren edo Autonomia Erki-
degoetako Erakunde Konstituzional edo Estatutarioen zerbitzutik bereizia ez iza-
tea, eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako erabateko edo 
aparteko desgaikuntza ez izatea, funtzionarioen kidego edo eskaletan sartzeko.

f)  Beste Estatu bateko herritarra izanez gero, desgaitua edo antzeko egoeran ez 
egotea, ezta diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea ere, bere Estatuan 
baldintza beretan enplegu publikora iristea eragotziko duena.

g)  Administrazio publikoen zerbitzura diharduten langileen bateraezintasunaren ar-
loan indarreko arautegiarekin bat, ezintasun edo batera ezintasunaren legezko 
arrazoiren batean ez da murgildua egongo.

h)  Euskararen 3. Hizkuntza Eskakizuna edo baliokidea izatea, azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuarekin bat etorriz (euskararen ezagutza egiaztatzen duten titu-
lu eta ziurtagiriak baliozkotzeari buruzkoa), eta Hizkuntzen Europako Erreferen-
tzia Esparru Bateratuarekin eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuarekin bat etorriz 
(euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari eta euskarazko hizkuntza-titu-
luak eta -ziurtagiriak egiaztatzetik salbuesteari buruzkoa).

Oinarri honetan ezarritako baldintzak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den 
egunari buruzkoak izango dira, eta lanpostuaz jabetzen den egunean mantendu behar-
ko dira.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
08

3-
(II

-1
72

8)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 03. Asteartea83. zk. 4. orr.

4. Eskabideen aurkezpena: epea, modua eta tokia.
Onartuak izateko eta, hala badagokio, hautaprobetan parte hartzeko, izangaiek hau-

tapen prozesuan parte hartzeko eskabidea aurkeztu beharko dute, eta bertan adierazi 
beharko dute Laugarren Oinarrian eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eta 
alegatutako merezimenduak, betiere eskabidea aurkezteko epearen azken egunari da-
gozkionak. Eskaerak telematikoki nahiz paperean aurkeztu ahalko dira.

Alegatutako baldintza eta merituak betetzen direla adierazteko, zerrenda eta identifi-
kazio nahikoa aurkeztu behar dira hautaketa- prozesu honetan parte hartzeko eskatzen 
den eskabidean. Eskabidearekin batera, horien egiaztagirien kopia autentikoa aurkeztu 
behar da. Halaber, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

—  NANaren fotokopia edo nortasuna egiaztatzen duen agiria.
—  Hautapen prozesuan parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua.
—  Euskarazko 3. Hizkuntza eskakizuna edo baliokidea (C1) egiaztatzeko titulua.
—  Eskabidean alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten agiri egiaztatuak, 

baloratu.
Eskabideak eredu ofizial eta normalizatuari lotuko zaizkio. Eredu hori web orri honen 

bidez lor daitek:
https://www.gorliz.eus/eu-ES/Herritarrak/Lana-Enplegua/LanPublikoa/Orriak/default.

aspx
Eskabidea, dagokion dokumentazioareki batera, erregistro-gaietan laguntzeko bule-

goetan eta/edo Udalaren egoitzan aurkeztu beharko da, «instantzia orokorra» 
izeneko izapiden: https://www.gorliz.eus/eu-ES/Izapideak/Orriak/procedimiento-detalle.
aspx?idt=e405ca14-7748-e111-8c06-00237d32158c

Era berean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 16. eta 66. artikuluetan zehaztutako moduan aurkeztu ahal izan-
go dira.

Izangaiek eskabidean adierazi beharko dute Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza 
ofizialetan egin nahi dituzten oposizioaldiko ariketak.

Eskabideak behar bezala beteak aurkeztuko dira Gorlizko Udaleko Erregistro Nagu-
sian gehienez hamabost (15) egun baliodunen epean, deialdiaren iragarkia Estatuaren 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik.

Izangaiek eskabideetan agertarazi dituzten datuak bete beharko dituzte, eta aldatze-
ko eskaera idazki arrazoitu baten bidez egin beharko dute, eskabideak aurkezteko epea 
baino lehen.

Epe hori igarota, ez da horrelako eskaerarik onartuko.
Gorlizko Udalaren web orrian, hautaketa-prozesuari buruzko informazioa eta proze-

sutik eratortzen diren egintza guztiei buruzko informazioa emango da, jakinarazpen eta 
komunikazio ofizialak egiteko.

5.  Izangaiak hautatzea.
Hautagaiak Lehiaketa-Oposizio Libreko sistemaren bidez hautatuko dira.

Lehenengoa: oposizio-fasea
Oposizioan bi ariketa egin beharko dira (A eta B atalak), jakintzei buruzkoak, nahi-

taezkoak eta baztertzaileak, eta ariketa bakoitza gainditu beharko da.
a) Atala, oinarri hauei dagokien gai-zerrendako I. zatiko edukiei buruzko galdera-sor-

ta bati idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak ezartzen duen gehieneko epean (I. 
eranskina). Galdera-sorta horretan, erantzun okerrak zigortuko dira.
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Zuzeneko puntuazioa formula honen emaitza izango da: puntuazioa honako hau da: 
asmatutakoen kopurua ken akatsen kopuruaren herena (P = A – E/3).

Ondorio horietarako, erantzun gabeko galderak ez dira erroretzat hartuko.
a) ataleko azken puntuazioa 0 eta 20 puntu artekoa izango da, eta bi zenbaki hamar-

tar onartuko dira; 10 puntu lortu beharko dira proba gainditzeko.
b) atala, proba praktikoa izango da. Epaimahaiak ezartzen dituen proba praktikoak 

edo teoriko-praktikoak egingo dituzte lehiakideek, deialdiaren xedearekin zerikusia du-
ten probetan.

Aztertzeko gaitasuna eta ezagutza teorikoen aplikazio arrazoitua planteatutako pro-
blema praktikoak ebazterakoan baloratulo dira.

Ariketa bat, gutxienez, euskaraz egingo da, eta euskaraz erantzun edo garatu behar-
ko da.

b) ataleko azken puntuazioa 0tik 40 puntura bitartekoa izango da, eta bi hamartar 
onartuko dira gehienez, eta 20 puntu lortu beharko dira proba gainditzeko.

Bigarrena: Lehiaketa fasea
Lehiaketa-fasea oposizio-fasea amaitu ondoren hasiko da. Fase hori gainditu duten 

izangaiek oposizio-fasera joko dute. Eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako me-
rezimenduak aztertu eta baloratuko dira, eta behar bezala egiaztatuko dira emandako 
epean. Inskripzio-eskabidean alegatu ez den merezimendurik ez da baloratuko, nahiz 
eta espediente pertsonalean edo udalaren beraren esku dagoen dokumentazio horretan 
jasota egon. Eskabideak aurkezteko epea amaitu arte egindakoak baino ez dira balora-
tuko.

a)   Esperientzia profesionala.
Turismo-bulegoetan izandako esperientzia profesionala, hirugarren oinarrian jasota-

ko lanpostuaren funtzioekin lotuta dagoena eta destinoko C1 mailari dagokiona, bekak 
eta praktika profesionalak alde batera utzita, gehienez 10 puntu emango dira, lan egin-
dako hilabete bakoitzeko puntu laurden bat (0,25). Esperientziaren balorazioan puntua-
zioa hainbanatuko da lanaldi osoetan.

Lan egin den enpresek/erakundeek edo zerbitzuak eman diren administrazioak 
emandako ziurtagirien bidez egiaztatuko da esperientzia. Ziurtagiri horietan, bete diren 
eginkizun guztiak zehaztu beharko dira. Egindako eginkizunen edo zereginen deskri-
bapenean lanpostuari dagozkion funtzio gehienak, gutxienez, jasotzen ez badira, epai-
mahaiak erabakiko du ea bidezkoa den lanpostuari puntuaziorik ematea edo ez.

b)   Titulazio akademikoa
Atal hau gehienez 5 puntuz baloratuko da, honako xehetasun hauekin:
—  Turismoko diplomatura edo gradua izatea: 5 puntu.
—  Turismo-gida, Informazio eta Laguntzako Goi-mailako Teknikariaren edo Turis-

mo-Informazio eta Merkaturatzeko goi-mailako Teknikariaren Titulu baliokidea iza-
tea: 3 puntu.

c)   Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak
Gehienez ere 2 puntu emango dira, bai jasotako prestakuntzagatik, bai emandako 

prestakuntzagatik, zentro ofizialetan prestakuntza eta hobekuntza-ikastaroak egiteagatik 
edo mintegietara joateagatik, baldin eta deitutako lanpostuan garatu beharreko jardue-
rekin zerikusi zuzena badute, eta horretarako emandako ziurtagiriaren edo diplomaren 
bidez egiaztatzen bada. Ziurtagirian ezinbestekoa da ordu-kopurua agertzea. Ikastaro 
horien balorazioa honako hau izango da:

—  Ordu 1etik 10era bitarteko ikastaroak: 0,20 puntu.
—  11 eta 20 ordu bitarteko ikastaroak: 0,40 puntu.
—  21 eta 30 ordu bitarteko ikastaroak: 0,60 puntu.
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—  31 eta 40 ordu bitarteko ikastaroak: 0,80 puntu.
—  41 ordutik gorako ikastaroak: puntu 1.
Ez da puntuaziorik emango egiaztapenean datatik datara bitarteko iraupen-aldiak 

adierazten diren ikastaroei, ezta epaimahaiak bere iraupena ordutan zehatz-mehatz 
ezagutzeko aukerarik ematen ez duen beste edozein denboraldiri ere.

d)   Hizkuntzen ezagutza-maila
Gehienez ere 10 puntu emango dira, hizkuntza-eskola ofizialek edo titulu baliokideak 

emandako ingeleseko eta frantseseko hizkuntza-ezagutza egiaztatzen duten ziurtagiriak 
edukitzeagatik, Europako Erreferentzia Marko Bateratuko honako maila hauetako edo-
zeinetan:

—  A2 maila: puntu 1.
—  B1 maila: 2 puntu.
—  B2 maila: 4 puntu.
—  C1 maila edo handiagoa: 5 puntu
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