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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Ondarroako Udala
Udaltzaingoko agenteen lan-poltsa sortzeko hautaketa-prozesua arautzeko
oinarriak.

Alkatetzaren 496/2022 Dekretuaren bidez, maiatzaren 11koa, Ondarroako Udaltzaingoaren lan-poltsa sortzeko eta dagokion deialdia egiteko hautaketa-prozesuaren oinarriak onartu dira.
XEDEA:

Deialdi honen helburua Ondarroako Udaleko Udaltzaingoko agenteen lan-poltsa
sortzea da, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez. Hautaketa prozesua gainditzen duten
izangaiak lan-poltsa batean sartuko dira, eta horrek eskubidea emango die, hautaketa prozesuan lortutako puntuazio_ hurrenkeraren arabera, Udaltzaingoan sortzen diren
personal beharrak betetzeko. Zerrenda horretako izangairen batek arrazoi justifikaturik
gabe uko egiten badio kontratatua izateari deitzeko unean, eskubide guztiak galduko ditu
eta zerrendatik kenduko da.
2022ko azken hiruhilekorako, Ondarroako Udaltzaingoaren egiturazko lanpostu guztiak gizonek beteko dituzte. Egoera hori arintzeko, Ondarroako Udalak hausnarketa-prozesu bati ekin dio, funtzio publikoan sartzeko neurri egokiak genero-ikuspegitik aztertzeko. Ildo horretan, duela gutxi Ondarroako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
IV. Udal Plana onartu du tokiko erakundeak. Udaltzaingorako honako ekintza hauek aurreikusten dituena:
— Udaltzaingoaren enplegu publikoko deialdia onartu baino lehen, genero inpaktuaren azterketa egitea, bereziki, gaitasun fisikoko frogetan arreta jarriz.
— Udaltzaingoaren hautaketa prozesuetan plaza kopuru bat zehaztuko da emakumeak bete dezaten: %40koa (…)
Jakin badakigu Udaltzaingoaren hautaketa-prozesuen berezko hainbat faktore daudela, eta, batzuetan, oso zailak direla horiek sahiestea, eraginkortasun juridikorik ez dutelako. Hori dela eta, hautaketa-prozesu honekin administrazio honek bide bati ekin dio,
genero-ikuspegiaren paradigmatik lan-poltsa bat lortzeko. Prozesu honetan gainditu ezin
izan den oztopoetako bat, besteak beste, gutxieneko altuera baztertu ezina izan da;
iraganeko kontua da Frantzian, Italian, Herbehereetan, Finlandian, Eslovakian, Suedian,
Norvegian, Austrian, Irlandan, Erresuma Batuan, Errumanian, Danimarkan eta Alemaniako Errepublika Federalean.
Lehenengoa.—Parte hartzeko baldintzak
Prozeduran parte hartu nahi dutenek, onartuak izateko, baldintza hauek guztiak bete
beharko dituzte:
a) Aldez aurreko eskaera formalizatzea.
b)	Espainiako estatuko nazionalitatea izatea.
c)	Gutxienez 1,65 metroko altuera izatea gizonentzat eta 1,60 metrokoa emakumeentzat.
d)	18 urte izatea eta erretiratzeko gehieneko adina ez gainditzea.
e)	Batxiler edo Teknikari titulua edo baliokidea izatea, edo goragoko mailako beste
edozein.
f)	Euskal Herriko Poliziaren hautaketa- eta prestakuntza-araudia onartzen duen
Dekretua bigarren aldiz aldatzen duen otsailaren 17ko 36/2004 Dekretuan agertzen den bazterkeriako osasun-taulan sartuta ez egotea.
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g)	Dolozko delituagatik kondenatua ez izatea, herri-administrazio baten zerbitzutik
bereizita ez egotea, eta funtzio publikoak betetzeko desgaituta ez egotea, hargatik eragotzi gabe birgaitzearen onura aplikatzea, arau penal eta administratiboekin bat etorriz.
h)	Hutsegite larria edo oso larria dela eta, Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoren batean sartzeko hautaketa-prozeduratik kanpo ez egotea, non eta preskripzio-epearen baliokidea igaro ez den, kanporatze-adierazpenaren egunetik
aurrera.
i)	Indarrean dagoen araudiaren arabera, praktikaldiko funtzionarioaren izendapenak ondorioak dituen egunean ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean sartuta ez egotea.
j)	Turismoentzako «B» motako gidabaimenaren jabe izatea deitutako plaza guztietarako eskabideak aurkezteko epearen azken egunean. Arestian aipatutako baimenak indarrean egon beharko du une oro, eskatzen denetik aurrera, gidatzeko
eskubidea eten, kendu edo kendu gabe, izan administratiboak edo judizialak, eta
esleitutako puntu guztiak galdu gabe.
k)	Euskarako 2. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea izatea. Agiri bidezko egiaztapena baino ez da onartuko. Hautaketa-prozesuan zehar ez da euskararen ezagutza egiaztatzeko probarik egingo.
l)	Baldintza horiek kontuan hartu beharko dira eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean.
Bigarrena.—Eskabideak aurkeztea
1. Eskabideak, behar bezala beteta, 10 egun balioduneko epean aurkeztuko dira,
ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera.
Oinarriak udalaren webgunean, www.ondarroa.eus webgunean eta iragarki-taulan
ere argitaratuko dira.
2. Eskaerak Ondarroako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Kanttoipe
kalea 1, 48700-Ondarroa (Bizkaia)), edo Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako baldintzetan. Aurkezteko azken eguna baliogabea bada, eskabidea hurrengo egun baliodunean aurkeztu ahal izango da.
Posta-bulegoetan aurkeztutako eskabideak aurkeztu beharko dira puntu honetan eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaitu baino lehen. Eskabideak gutun-azal irekian
egongo dira, Correosen data eta zigilua jartzeko. Horrela bakarrik ulertuko da posta aurkezpen-datan sartu dela. Hautagaiek eskabidean adierazi beharko dute oposizio-faseko
ariketak zein hizkuntzatan egin nahi dituzten (euskaraz edo gaztelaniaz). Udalak onartutako euskara-planaren ondorioz, oposizio-faseko ariketa bat euskara hutsez egingo da.
Hirugarrena.—Hautagaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, alkateak onartutako eta baztertutako
izangaien behin-behineko zerrenda onartuko du, eta Udalaren web-gunean baita iragarki-taulan argitaratuko da.
Baztertutako izangai bakoitzari dagokionez, behin-behineko zerrendan adieraziko
dira baztertzea eragin duten arrazoiak, eta 5 egun baliodun emango dira baztertzea
eragin duten akatsak eta omisioak zuzentzeko.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda hori behin betikotzat
joko da automatikoki. Halakorik balego, behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpen
berri batean onartu edo ezetsiko dira, eta hori ere lehen paragrafoan adierazitako moduan argitaratuko da.
Laugarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
1. Oposizio-lehiaketako probak eta merezimenduak zehaztu, garatu eta ebaluatzeko, eta parte-hartzaileak hautatzeko, epaimahai kalifikatzaile bat eratuko da. Honako
hauek osatuko dute epaimahaia:
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a) Presidente bat (Oñatiko Udaltzaingoaren burua).
b) Idazkari bat (Ondarroako Udaltzaingoko agentea).
c) Ondarroako Udaltzaingoko burua.
d) Langileen ordezkaritzak izendatutako kide bat.
e) Ondarroako Udaltzaingoko agente bat.
2. Hautaketa-organoak eta epaimahaiak: ezaugarriak:
a)	Hautaketa-sistema osatzen duten probak epaimahaiek garatu eta ebaluatuko
dituzte; autonomia funtzional osoz jardungo dute, prozeduraren objektibotasunaren erantzule izango dira eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko
dute.
b)	Epaimahaiak edo hautaketa-organoak kide anitzekoak izango dira, eta inpartzialtasun-, profesionaltasun- eta espezialitate-printzipioen arabera eratuta egongo
dira, bai eta emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatuaren printzipioaren
arabera ere.
c)	Epaimahaikideak edo hautaketa-organoetako kideak ezin izango dira, inola ere,
eskuordetuta edo besteren kontura izan.
d)	Hautaketa Epaimahaiko kide ezin izango dira izan hautaketa edo izendapen politikoko langileak, behin-behineko langileak, bitarteko funtzionarioak edo aldi baterako lan-kontratua dutenak, ezta azken bost urteetan enplegu publikora sartu
nahi duten hautagaien prestakuntzan aritu direnak ere.
e)	Hautaketa-epaimahaiko kideek eta hautaketa-organoek ezin izango dute parte
hartu, arrazoi pertsonal, profesional edo bestelakoengatik, haien inpartzialtasuna zalantzan jar daitekeen kasuetan, ez eta indarreko ordenamendu juridikoan
aurreikusitako gainerako egoeretan ere.
f)	Espezialitatearen printzipioaren arabera, boto-eskubidea duen kide bakoitzak
sartzeko eskatutako ikasketa-mailaren titulazio bera edo handiagoa izan beharko du, eta, gutxienez, erdiek jakintza-arlo bereko titulazio bat izan beharko dute.
g)	Ordezkaritza orekatuaren printzipioaren arabera, eta justifikatutako ezintasunik
ezean, trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeek eta gizonek osatuko dituzte modu orekatuan hautaketa-organoak. Ordezkaritza orekatutzat joko da lau kide baino gehiagoko hautaketa-organoetan sexu bakoitzak
gutxienez %40ko ordezkaritza duenean, eta gainerako kasuetan bi sexuak ordezkatuta daudenean.
h)	Ondarroako Udaleko ordezkari batek jakinaraziko dio Epaimahaiari erakunde
horrek emakumeen eta gizonen berdintasunarekin duen konpromisoa, bai eta
Ondarroako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako IV. Udal Planean.
i)	Epaimahaiek aholkulari espezialistek parte hartu ahal izango dute beren lanetan, hautaketa-prozesua osatzen duten proba guztietarako edo batzuetarako,
eta aholkularitza eta laguntza teknikoa baino ez dute emango beren espezialitateetan jarduteko. Objektibotasun-, inpartzialtasun- eta konfiantza-printzipioen
arabera jardungo du.
j)	Epaimahaikide bakoitzak hitza eta botoa izango ditu, idazkariak izan ezik, ez baitu botorik izango. Epaimahaiaren erabakiak bertaratutakoen botoen gehiengoz
hartuko dira, eta berdinketa gertatuz gero, epaimahaiburuaren botoaz.
k)	Ezin izango dira epaimahaikide izan deialdia argitaratu aurreko bost urteetan
hautaketa-prozesuetarako izangaien prestakuntzan lan egin dutenak, ez eta,
epealdi horretan, deitutako lanpostuen eremu funtzional bereko oposizioetako
prestakuntza-zentroren batekin lankidetzan aritu direnak ere.
l)	
Epaimahaiak ematen dituen ebazpenak lotesleak izango dira funtzionarioak
izendatzeko eskumena duen organoarentzat; hala ere, baliogabetzeko moduko irregulartasunen bat antzemanez gero, lotura horrek ez du eragotziko organo horrek ebazpenak berrikustea, administrazio-prozeduraren arauen arabera.
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Hautaketa_ prozesurako onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrendekin batera,
epaimahaiko kideen izenen zerrenda argitaratuko da udal iragarki oholean eta
udal_webgunean , Alkatetza Presidenteak izendatu ondoren.
m)	Epaimahai Kalifikatzailea osatzen dutenek zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzko arauetan aurreikusitako legezko kalte-ordainak jasoko dituzte.
Bosgarrena.—Oposaketa (200 puntu)
Oposaketa honako proba hauek egitean datza:
1.	Lehenengo proba, nahitaezkoa eta baztertzailea: oinarri hauen I. eranskineko
gai-zerrendan azaltzen diren gaiei buruz hautagaiek duten ezagutza aztertzea
izango da probaren helburua. Test moduko 20 galderez osatutako azterketa
izango da. Test motako galdetegi bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta
horietako bakarra izango da zuzena. Erantzun zuzen bakoitzeko puntu 1 jasoko
da, eta erantzun oker bakoitza 0,25 punturekin zigortuko da. Proba hori 0 eta
100 puntu bitartean baloratuko da, eta gutxienez 50 puntu lortzen ez dutenak
automatikoki baztertuko dira.
		
PFC = (100 x (RC – RI x 0,25)) / 20.
		 Hau da:
		 — PFC= Lortutako puntuazioa.
		 — RC = Erantzun zuzenak.
		 — RI = Erantzun okerrak.
2. Bigarren proba, nahitaezkoa eta ez baztertzailea: Herriko edo udalerriko ezagutza-proba euskara hutsezko azterketa izango da. Test moduko 20 galdera izango ditu,
eta horien edukiak II. eranskineko gai-zerrendaren arabera zehaztuko dira. Test motako
galdetegi bakoitzak lau erantzun-aukera izango ditu, eta horietako bakarra izango da
zuzena. Erantzun zuzen bakoitzeko puntu 1 emango da, eta erantzun okerrak ez dira
zigortuko. Proba hori 0 eta 100 puntu bitartean baloratuko da.
3. Hirugarren proba, nahitaezkoa eta baztertzailea. Gaitasun fisikoari buruzkoa. Ariketa hau gai edo ez gai gisa ebatziko da. Deialdi honen III. eranskinean deskribatzen den
ariketa bat egitean datza. Proba gainditzen ez dutenak baztertu egingo dira, gaitasuna
baloratzeko eranskin horretan zehazten den baremoaren arabera. Ariketa fisikoak egiten
dituzten pertsonen erantzukizuna izango da ariketa fisikoa egitea. Ariketa fisikoa egiteko, kirol-arropa egokiarekin batera aurkeztu beharko dira ariketa fisikoak egiten dituzten
pertsonak.
Seigarrena.—Oposaketa proben garapena
1. Lehenengo proba egiteko eguna, ordua eta lekua gutxienez zazpi egun natural
lehenago iragarriko dira, alkatearen ebazpen baten bidez. Ebazpen hori udalaren webgunean (www.ondarroa.eus) eta iragarki-taulan argitaratuko da.
Gainerako probak egiteko iragarkiak aurreko paragrafoan adierazitako lekuetan argitaratuko dira, gutxienez 72 ordu lehenago, Epaimahai Kalifikatzailearen erabakiaren
bidez.
2. Epaimahai Kalifikatzaileak erabaki dezake oposaketa osatzen duten probak eta
ariketak bosgarren oinarrian ezarritako hurrenkeran ez egitea, bai eta egun berean hainbat ariketa egitea ere. Kasu horretan, proben eta/edo ariketen emaitzak deialdiaren oinarrietan ezarritako ordenan argitaratuko dira. Proba eta/edo ariketa bakoitzaren emaitzak
aurreko proba gainditu dutenei dagokienez soilik argitaratuko dira, bosgarren oinarriko
hurrenkerari jarraituz.
3. Epaimahaiak egindako deialdira agertzen ez diren pertsonak automatikoki baztertuko dira nahitaezko probak eta/edo ariketak egiteko hautaketa-prozesutik, adierazitako egunean, orduan eta tokian, baita ezinbesteko kasuetan ere. Arau bera aplikatuko zaie proba eta/edo nahitaezko ariketa egiten hasi eta gero parte hartzen dutenei.
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Nahitaezko probaren batek ariketa bat baino gehiago badu, ez agertzea edo atzeratzea
horietako edozeini dagokiola ulertuko da.
4. Lehen ezarritako salbuespenarekin, eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatze aldera, Epaimahai Kalifikatzaileak probak egiteko egunak eta/edo tokiak egokitu ahal izango ditu haurdunaldian, erditzean edo erditu ondoren arriskua duten
emakumeen kasuan, betiere inguruabar horiek Epaimahai Kalifikatzaileari jakinarazten
bazaizkio eta proba edo ariketa egin aurreko ziurtagiriaren bidez egiaztatzen badira.
Izangaiek indarreko nortasun-agiriarekin, pasaportearekin edo gidabaimenarekin joan
beharko dute probetara eta ariketetara. Epaimahai Kalifikatzaileak une oro eskatu ahal
izango du agiri horiek aurkezteko.
5. Proba baztertzaile bakoitza amaitzean, hautaketa-prozesuan parte hartu dutenek lortutako emaitzak atal honetako lehenengo tartekian aurreikusitako moduan argitaratuko dira, Epaimahai Kalifikatzailearen erabaki bidez, eta lortutako puntuazioa berariaz
adieraziko da edo, hala badagokio, emaitza gai den ala ez. Proben edo ariketen emaitzak bi hamartarrekin argitaratuko dira.
Zazpigarrena.—Lehiaketa (80 puntu)
Merezimenduak honela baloratuko dira:
— Egindako zerbitzuak: 0,05 puntu udaltzain gisa emandako zerbitzu-egun bakoitzeko (30 puntu gehienez). Zerbitzuak zein administraziotan eman diren, administrazio horren ziurtagirien bidez egiaztatuko da, eginkizunak zein lanpostutan bete
diren eta zerbitzu-harremanaren iraupena zehaztuz.
	
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
20.1.c artikulua betez, hautagaiak familiartekoak zaintzeko edo genero-indarkeriagatik eszedentzian egon diren denbora, amatasuna eta aitatasuna babesteko
edo bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa kontziliazio erantzukidea errazteko
helburua duten lanaldi-murrizketei edo baimenei egotz dakiekeen denbora, bai eta
genero arrazoiengatik lanean emandako denbora ere.
—
Ikastaroak eta prestakuntza-jarduerak. Gehienez 50 punturekin baloratuko da.
Epaimahai kalifikatzailearen iritziz lanpostuarekin zuzenean eta esklusiboki lotuta
dauden erakunde publikoek edo horiek aintzatetsitako erakundeek antolatu edo
emandako ikastaroak eta prestakuntza-jarduerak baloratuko dira.
— 20 ordu arte: puntu 1.
— 20 ordutik aurrera: 2 puntu.
Zortzigarrena.—Euskararen ezagutza baloratzea
Europako Kontseiluak onartutako Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko 3. HE edo C-1 maila, edo baliokidea: 20 puntu.
Bederatzigarrena.—Izangaiak hautatzea eta epaimahaiak proposatzea
1. Izangai bakoitzaren azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako kalifikazioen batura izango da, aurreko paragrafoetan adierazitako moduan. Proben eta
merezimenduen kalifikazioa amaitu ondoren, epaimahaiak behin betiko zerrenda proposatuko dio Tokiko Gobernu Batzordeari, puntuazio-hurrenkerari jarraituz, deialdi honen
xedean aipatutako lan-poltsa osatzeko.
2. Berdinketarik egonez gero, lehentasun-ordena honako irizpide hauen arabera
ezarriko da:
a)	Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen
20.1.a artikuluaren arabera, gizonen eta emakumeen artean berdinketa gertatuz
gero, azken hori nagusituko da behin betiko zerrendan.
b) Bigarren ariketan lortutako puntuaziorik handiena.
c) Lehen ariketan lortutako puntuaziorik handiena.

eek: BAO-2022a096-(II-2108)

96. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2022, maiatzak 20. Ostirala

6. orr.

Hamargarrena.—Prestakuntza-ikastaroa
Euskal Herriko Poliziari buruzko Legearen testu bategina onartzen duen uztailaren
22ko 1/2020 Legegintzako Dekretuaren 59. artikulua aplikatuz, eta lege horren 40.2
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, hautaketa-prozesua gainditzen duten izangaiek
Polizia eta Larrialdietako Akademiak horretarako programatutako prestakuntza egin eta
onartu beharko dute.
Alde horretatik, lurralde-erakunde horrek aipatutako erakunde autonomoari eskatuko
dio Akademiak programatutako ikastaroetan sartzeko hautagaiak.
Izangaiak ikastaroan sartzeko justifikaziorik gabeko atzerapenak ikastaro hori egiteari uko egiten diotela ulertuko da. Hori ikusita, baita berariazko ezezkoa ere, toki-autonomia eta udalerrien eskumenak aldarrikatuz eta, bereziki, Toki Araubidearen Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 100.1 artikuluan jasotakoa, administrazio honek prestakuntza egokia emango lieke izangaiei, bitarteko funtzionarioen premia
larria saihesteko.
Nolanahi ere, ikastaro horietakoren bat egitetik salbuetsita egongo dira Euskadiko
Polizia eta Larrialdietako Akademiak ematen duen bitarteko funtzionarioentzako oinarrizko prestakuntza gainditu dutela egiaztatzen dutenak.
Hamaikagarrena.—Datu pertsonalen babesa
Udal honetan ematen edo sortzen diren datu eta erregistro guztiak Datu Pertsonalak
Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritako jarraibide eta arauen pean egongo dira.
Datu pertsonalak tratatuko dira hautaketa-prozesuan eta ondoriozko lan-poltsan parte hartzeko eskabideak kudeatzeko, interesdunak emandako baimenean eta tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoen erabileran oinarrituta, DBEOren 6.1
artikuluaren a) eta e) letretan, hurrenez hurren.
Izangaiek emandako datu pertsonalak fitxategi batean sartuko dira. Fitxategi horren
helburua hautaketa-prozesu hau kudeatzea izango da, bai eta prozesutik eratorritako
lan-poltsak kudeatzea ere. Fitxategi horren arduraduna Ondarroako Udala da, eta haren
aurrean baliatu ahal izango dira datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurka
egiteko, tratamendua mugatzeko eta transferitzeko eskubideak.
Interesdunak deialdian aurreikusitako baztertzeko taula medikora egokitzen direla
egiaztatzeko, fitxategi hori legez aurreikusitako baldintzetan tratatu eta laga ahal izango
da. Hautatu ez diren pertsonen datuak, hautaketa-prozedura amaitu ondoren, ezabatu
egingo dira.
Ondarroan, 2022ko maiatzaren 11n.—Alkatea, Zunbeltz Bedialauneta Ibaibarriaga
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I. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

1. 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazioko Erregelamendu
Orokorra onartzen duena, martxoaren 2ko 339/1990 Legegintzako Errege Dekretuak
onartutako Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko
Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko.
a) I. titulua: I. kapitulua: arau orokorrak.
b) I. titulua: II. kapitulua: 16. artikulua. Zamalanak.
c) II. Titulua: ibilgailuen zirkulazioa.
d) III. Titulua: IV. Kapitulua: oinezkoak.
e) IV. Titulua: seinaleztapena.
2. Animaliak edukitzea eta babestea arautzen duen udal ordenantza
3. Erakundeen artean jarduteko eta koordinatzeko udal-protokoloa, genero-indarkeriaren eta sexu-erasoen biktima diren emakumeei arreta hobea emateko: printzipio
orokorrak.
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II. ERANSKINA

UDALERRIAREN EZAGUTZARI BURUZKO GAIAK

Kale-izendegia.
Auzoak.
Udalaren egituraketa.
Arloko buruak eta udaleko arduradunak.
Udal-baliabideak.
Geografia eta historia.
Baserriak eta mendi-bideak.
Ibaiak eta errekak.
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III. ERANSKINA

GAITASUN FISIKOAREN PROBA

Erresistentzia Aerobikoa (Cooper-en Testa)
—H
 elburua: izangaiaren erresistentzia aerobikoa neurtzea.
—G
 arapena: espazio lau batean eta distantzia mugatu batean (atletismo-pista)
ahalik eta distantziarik handienean 12 minutuz korrika egitean datza. Izangaiak
gehienez 10 laguneko zenbaki-taldeetan antolatuko dira. Subjektu bakoitza, kontrolatzaileak aginduta, irteera-lerroaren atzean jarriko da. Irteera kontrolatzaileak
egindako «prest, aurrera» seinalearen ondoren egingo da.
Probaren hamabi orduak amaitzeko minutu bat falta denean, probaren koordinatzaileak horren berri emango die parte-hartzaileei, megafonia-sistema baten bidez edo aldez
aurretik adostutako seinale baten bidez. Era berean, probaren kontrolatzaileak probaren
amaiera adieraziko du, eta, hori gertatzen denean, parte-hartzaileak mugitu gabe egon
beharko dira dauden tokian, proba utz dezaketela adierazi arte (amaitu zuten distantzia
berean bakarrik ibili edo mugitu ahal izango dira, handitu gabe, pistaren barrualdetik
azken kaleraino edo antzekora arte.
Balorazioa: izangaiek lortutako marka metrotan idazten da, horretarako aurrez ezarritako eta azaldutako marka edo neurri-segmentuak erabiliz. «Ez gai» izango dira islatutako gutxieneko marketara iristen ez direnak edo proba egiteko baldintzaren bat betetzen
ez dutenak.
Oharrak edo zigorrak: saialdi bakarra egin ahal izango da. Proba baliogabetu egingo
da honako kasu hauetan:
a) Karreran zehar pista borondatez uztea, eta ez uztea lasterketan aurrera egiten.
b) Izangai berak bi irteera faltsu egiten dituenean.
c) Ezarritako gutxienekoa ez gainditzea.

Gizonak

Emakumeak

2300metro edo gehiago

2000metro edo gehiago
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ERANSKINA

ESKAERA ORRIA
Deitutako lanpostua: Udaltzainen lan-poltsa
Sarrera erregistroa

1.

Zein hizkuntzatan egin nahi dituzu probak
Euskaraz
Gazteleraz

Datu pertsonalak
1. abizena

2. abizena

Izena

NANa

Jaioteguna

Harremanetarako telefono zenbakia

Helbidea

Herria

Posta kodea

Probintzia

Poste elektronikoa

Gidatzeko baimena
Bai Ez

2.

Heziketa
Deialdian eskatutako titulu akademiko ofiziala
Titulua

3.

Zentrua

Lortze data

Esperientzia
Udaltzaingo gisa emandako zerbitzuak (merezimenduen baloraziorako).
Sartze Data

4.

Amaiera data

Administrazioaren izena

Betetako lanpostua

Merezimenduak
Merezimenduen baloraziorako hautagaiak aurkezten dituen datuak (ikastaroak edo formakuntzak).
Erakunde publikoa

Izapidetzeko aurkeztu beharreko dokumentazioa
— Merezimenduen fotokopiak.

Iraupen orduak
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Dokumentazio egiaztagarria (ez da aurkeztu behar)
Ondarroako Udalak, eskura dituen datuen bitartekotza-sistemen bidez, Administrazioaren esku
dauden dokumentu hauei buruzko kontsultak eta/edo egiaztapenak egingo ditu, salbu eta berariaz
aurka egiten baduzu (kasu horretan, dokumentazioa aurkeztu beharko duzu):
Dokumentua

Uko egiten dut

Nortasun datuen kontsulta
Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia
Hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo baliokidea den tituluarena)

Nire datuak kontsultatzeari uko egiten diot, eta arrazoi hauek ematen ditut:
Behean sinatzen duenak eskaera honi dagokion hautatze probatan onartua izatea eskatzen du, eta
bertan azaltzen diren datuak egiazkoak direla eta oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela
baieztatzen du.
Era berean, adierazten du abenduaren 5eko 2018/3 Datu Pertsonalak Babesteko Legean jasotakoaren arabera, Ondarroako Udala bere datu pertsonalak oinarrietan jasotako helburuetarako erabiltzeko eta enplegu-eskaintzetarako beste administrazio publikoetako erakundeei datuak emateko:

Data

Ez duela baimentzen
Izenpea
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