
 

GARESKO UDALA 

 

 

GARESKO UDALEAN LANGILE ANITZETAKO LANPOSTURAKO ALDI 

BATERAKO HAUTAGAIEN ZERRENDA BAT HAUTAPROBEN BIDEZ 

OSATZEKO DEIALDIA.  

 
BALDINTZAK: 
 
- Eskola Graduatuko titulua, lehen mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea. 
 
- B motako gidabaimena 
 

ESKAKIZUNAK: 

 
- Deialdiaren II. eranskineko ereduaren araberako eskabideak aurkeztu ahal izanen dira, Garesko udal-

bulegoetan (Julian Mena plaza), urtarrilaren 28ko 13: 00ak arte. 

 

- Honako agiri hauek erantsi beharko dira: NANaren kopia konpultsatua, eskatutako titulua, alegatutako 
merezimenduak, B kategoriako gida-baimena eta 3 €ko tasa ordaindu izanaren egiaztagiria. Tasa hori Garesko 
Udalaren edozein kontutan ordaindu ahal izanen da (langabeak izan ezik, azterketa-eskubideetako tasen 
ordenantzako baldintzak). 

 

Hautaketa Prozesua 

- Lehiaketa-fasea: Lanbide-esperientzia, lanpostuarekin lotutako Prestakuntza Osagarria eta euskararen 
ezagutza baloratuko dira (merezimendu guztiak jatorrizko dokumentu bidez egiaztatuta edo behar bezala 
konpultsatuta). 
 

- Oposizio fasea: Ariketa bakarra: 70 puntu. 35 galderako galdetegi bati idatziz erantzutea, hainbat erantzun-
aukerekin; horietako bat bakarrik izanen da baliozkoa, deialdiaren I. Eranskineko I. eta II. Zatietan jasotako gaiei 
buruz. Proba honen gehieneko puntuazioa 70 puntukoa izanen da, eta proba gainditzeko gutxienez 36 puntu 
lortu beharko dira. Baztertuta geratuko dira gutxieneko puntuaziora iristen ez diren hautagaiak. 

 

Eginkizunak 
 
- Askotariko zerbitzuak, obrekin, igeltserotzarekin, udal eraikin eta instalazioen mantentze-lanekin eta 

lorezaintzarekin lotutakoak. Ofiziozko ezagutza eskatzen duten antzeko beste batzuk (iturgintzako eta 
elektrizitateko obra txikiak, hiri-altzariak inaustea, instalatzea eta mantentzea, hondakinak biltzea eta kaleak 
garbitzea, jaiak eta ekitaldi publikoetan agertokiak, hesiak eta gainerako tresnak muntatzea eta desmuntatzea, 
pintatzea, soldatzea, jakinarazpenak banatzea, ibilgailuak eta makinak gidatzea, udal-eraikinak prestatzea eta 
egokitzea, instalazioak ixtea eta mantentzea), bai eta hilerrian lurperatzea eta beste batzuk ere; maila eta 
kategoria horren barrenean daudenak. 

 
Lan-baldintzak: 
 
- Hautagai guztien proba teorikoa gainditzen dutenen behin betiko puntuazio-zerrenda, behin-behineko 

kontratazioetarako erabiliko da, honako arrazoi hauengatik: zeregin-pilaketa, bajak, oporrak edo gerora 
sortutako arrazoiak, udal-zerbitzuak indartzeko unean uneko premiak. Kasu horretan, kontratazioa dagokion 
lanpostura egokituko da. 
 

 

 
OHARRA: INTERESDUNEK DEIALDIAREN OINARRIAK KONTSULATATU BEHARKO DITUZTE WEBGUNEAN 
ETA UDALETXEKO BULEGOETAN  
 

 

Gares, 2021 urtarrilaren 21a. 


