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UDAL ORDENANTZA, BERGARAKO UDALEKO LANGILE PUBLIKO IZATEKO 
HAUTAPEN PROZESUETAN BITARTEKO ELEKTRONIKOEN BIDEZ HARREMANAK 
IZATEKO BETEBEHARRA ARAUTZEN DUENA.              

Baliabide elektronikoak erabiltzea tresna eraginkorra da hautaketa-prozesuak kudeatzeko; izan 
ere, izangaiei eskaintzen zaien zerbitzua hobetu egiten da, izapide presentzialak eta joan-
etorriak saihestuz, eta, aldi berean, azkartasun handiagoa ematen die, izapideen arteko 
denborak nabarmen murrizten baititu eta, hartara, administrazio eraginkorragoa lortzen laguntzen 
baitu.    

Horregatik, komenigarritzat jotzen da Bergarako Udalak deitutako hautapen prozesuetan interesa 
duten pertsonak bitarteko elektronikoen bidez soilik erlazionatzea, eta hori gero eta ohikoagoa 
da. 

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 14. artikuluak eta martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren, sektore 
publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jarduketa- eta funtzionamendu-erregelamendua 
onartzen duenaren 3.3 artikuluak ezartzen dute administrazio publikoek udal arauez ezarri ahal 
izango dutela administrazioekin baliabide elektronikoak soilik erabiliz harremanak izateko 
betebeharra, baldin eta pertsona juridikoak edo pertsona fisikoen taldeak badira, gaitasun 
ekonomiko edo teknikoa, dedikazio profesionala edo beste arrazoi batzuk direla medio, behar 
diren baliabide teknologikoak eskura dituztela egiaztatzen bada. 

Horretarako, eta toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legeko 4.1 artikuluko a) 
letran eta 25.2 artikuluko ñ) idatz-zatian eta Euskal Autonomia Erkidegoko Toki Erakundeei 
buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeko 17.1.30) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, honako 
ordenantza honen onarpena izapidatzen da. 

Ordenantza honen bidez A1, A2, B, C1 eta C2 klasifikazioko talde eta azpitaldeetan 
sartzeko hautaketa-prozesuetan bitarteko elektronikoen bidez erlazionatzeko betebeharra 
ezartzen da; izan ere, horiek eskuratzeko eskatzen den titulazioa kontuan hartuta, esan daiteke 
baliabide elektronikoak erabiltzeko gaitasun tekniko nahikoa dutela, baliabide horiek pixkanaka 
ezartzeak aukera eman baitu baliabide horiek modu orokorrean erabiltzeko, bai bizitza 
akademikoan, bai gainerako eremu pertsonaletan. Horrela, baliabide horiek eskuratu eta 
eskuragarri daudela egiaztatzen da.     
 
 

1. artikulua. Bitarteko elektronikoen bidez harremanak izatera behartuta dauden pertsonak. 

1. Bergarako Udalak deitzen dituen A1, A2, B, C1 eta C2 klasifikazioko talde eta azpitaldeetan 
sartzeko hautapen prozesuetan parte hartzen duten pertsonak bitarteko elektronikoen bidez 
harremanetan jarri beharko dira. 

Hautaketa-prozesuen deialdiak eta horiek arautzen dituzten oinarriak Gipuzkoako Aldizkari 
Ofizialean eta Udalaren web orriko (https://www.bergara.eus) iragarki-taulan argitaratuko dira. 

2. Hautapen prozesuetan parte hartzen dutenek ondoko tramite hauek egin beharko dituzte 
bitarteko elektronikoen bidez: 
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a) Parte hartzeko eskabidea eta eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak aurkeztea, 
deialdiaren oinarrietan aurreikusitakoarekin bat. Halaber, azterketa tasa edo eskubideak 
baliabide elektronikoen bidez ordainduko dira.  

b) Akatsak edo hutsegiteak zuzentzea. 

c) Merezimenduak alegatzea eta egiaztatzea. 

d) Destinoa aukeratzea. 

e) Parte hartzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten agiriak aurkeztea. 

f) Errekurtsoak eta erreklamazioak aurkeztea, deialdiaren oinarrietan ezarritakoaren arabera. 

g) Hautaketa-prozesuarekin zerikusia duen beste edozein izapide edo dokumentazio aurkeztea. 

3. Bergarako Udalak edo, hala badagokio, Epaimahai Kalifikatzaileak beretzat gordetzen du 
jatorrizko agiriak eskatzeko aukera, bai eta, zalantzarik izanez gero, merezimenduak behar 
bezala baloratzeko eta/edo baldintzak betetzeko beharrezkotzat jotzen dituen agiri osagarriak 
ere. 

4. Artikulu honetako bigarren atalean adierazitako izapideak egiteko, Bergarako Udalaren 
web-orrian sartu behar da. 

5. Artikulu honetako bigarren atalean adierazitako izapideak aurkeztu eta egiteko, Bergarako 
Udalak onartutako identifikazio- eta sinadura-sistema elektronikoak erabili ahal izango dituzte 
ordenantza honen xede diren hautaketa-prozesuetan parte hartu nahi duten pertsonek. 

 

2. artikulua. Bergarako Udaleko enplegatu publiko izateko hautapen prozesuetako tramiteak 
bitarteko elektronikoen bidez egiteko baldintza orokorrak. 

1. Lehenengo artikuluko bigarren atalean aipatzen diren tramiteak, bitarteko elektronikoen bidez 
egiteko, deialdiaren oinarrietan ezarritakoari jarraituko zaio. Bereziki, eskaerak aurkezteko 
epea haietan ezartzen dena izango da 

.2. Bitartekoen erabilerari dagokionez, honako hauek aplikatuko dira: urriaren 1eko 39/2015 
Legea (Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa); martxoaren 30eko 203/2021 Errege 
Dekretua (sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jarduketa- eta funtzionamendu-
erregelamendua onartzen duena) eta ordenantza hau. 

3. Bergarako Udalak harreman telematikoak izateko herritarren eskura jartzen dituen 
euskarrietan zein euskarri horietan argitaratzen diren komunikazio eta agirietan bi hizkuntza 
ofizialen erabilera bermatuko du, herritarren hizkuntza hautua errespetatzeko. 

 

3. artikulua. Bergarako Udaleko enplegatu publiko izateko hautapen prozesuetako tramiteak 
bitarteko elektronikoen bidez egiteko prozedura. 
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1. Parte hartzeko eskabidea eta horrekin batera aurkeztu beharreko agiriak, tasa edo azterketa 
eskubideak barne, baliabide elektronikoen bidez aurkezteko, interesdunek prozedura hau 
jarraitu beharko dute: 

a) Bergarako Udalaren egoitza elektronikoan dagoen lan eskaintzak atalera sartu eta zein 
deialditan parte hartu nahi den aukeratu. 

b) Eskabidea aurkezteko prestatu den inprimaki elektronikora sartu eta bertan adierazten diren 
jarraibideei jarraitu. 

c) Identifikazio eta sinadura elektronikorako, Bergarako Udalak onartutako sistemak erabiliko 
dira, 1.5 artikuluan aipatu direnak. 

2. Merezimenduak alegatu eta egiaztatzeko, bai eta destinoak aukeratzeko ere, interesdunek 
aurreko atalean adierazitako prozedurari jarraituko diote, baina parte hartzen ari diren deialdian 
horretarako prestatutako inprimaki elektronikora joko dute. 

3. Bergarako Udalari egotz dakiokeen gorabehera tekniko batek 1. eta 2. idatz-zatietan 
adierazitako inprimaki elektronikoak eskuratzea eragozten badu, izapide horiek erregistro 
elektronikoaren bidez egin ahal izango dira. 

4. Bidali beharreko dokumentazioa bat etorri beharko da egoitza elektronikoan unean-unean 
adieraziko diren onetsitako formatuekin, tamainoarekin edo adierazten diren bestelako mugekin. 

5. Transmisio elektronikoan akats formalak antzemanez gero, sistemak berak jakinaraziko dio 
interesdunari, dagozkion errore-mezuen bidez, hala badagokio zuzendu ditzan. 

6. Izapidea onartzen bada, sistemak pantailan itzuliko du eta/edo aurkezpen-egiaztagiria emango 
du, gorde dadin. 

 

4. artikulua. Nahitaezko komunikazio eta jakinarazpen elektronikoak. 

1. Lehenengo artikuluko bigarren atalean aipatzen diren pertsonek bitarteko elektronikoen bidez 
jaso beharko dituzte ordenantza honen xede diren eta argitaratzen ez diren hautapen 
prozesuetatik sortzen diren komunikazio eta jakinarazpenak.  

2. Aurreko atalean ezarritakoa gorabehera, Bergarako Udalak edo, hala badagokio, Epaimahai 
Kalifikatzaileak komunikazioak eta jakinarazpenak bitarteko ez-elektronikoen bidez egin ahal 
izango ditu kasu hauetan: 

a) Interesduna Udaletxean bere kabuz agertu eta une horretan bere jakinarazpen pertsonala 
eskatzen duenean egiten denean jakinarazpena. 

b) Bitarteko elektronikoen bidezko komunikazioak edo jakinarazpenak administrazio-
jardunaren eraginkortasuna ziurtatu ezin duenean. 

3. Komunikazioa edo jakinarazpena bitarteko elektroniko eta ez-elektronikoen bidez egiten bada, 
ondorio guztiak egintzat joko dira behar bezala egindako lehen komunikazio edo jakinarazpenetik 
aurrera. 
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4. Udalak egindako jakinarazpen elektronikoetarako sarbidea Udalaren egoitza elektronikotik 
egingo da, eta interesdunak sinadura elektronikoaren bidez jakinarazitako egintzaren edukia 
eskuratzen duen unean egindakotzat joko dira, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 43.2 artikuluko bigarren paragrafoan ezarritakoaren kalterik 
gabe. 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

Lehen xedapen gehigarria. 

Hautapen prozesuaren ezaugarriak kontuan hartuta, salbuespen gisa, deialdiaren oinarrietan 1.2 
artikuluan adierazitako tramiteak paperean egiteko aukera aurreikusi ahal izango da. 

Bigarren xedapen gehigarria. 

Alkateak –edo hark eskuordetutako zinegotziak–  erabaki ahal izango du paperean betetzeko 
aukera izatea, behar bezala arrazoitutako salbuespenezko inguruabarrak direla-eta, edo behar 
bezala frogatutako gorabehera tekniko batek epearen barruan sistemen ohiko funtzionamendua 
eragozten duenean. 

Hirugarren xedapen gehigarria. 

Hautapen prozesuaren ezaugarriak kontuan hartuta, salbuespenez, deialdiaren oinarriek ezarri 
ahal izango dute hautapen prozesuetako tramiteak nahitaez bitarteko elektronikoen bidez egitea, 
E sailkapen-azpitaldeko edo lanbide taldeak biltzen dituen taldeko lanpostuetan sartzeko. 

 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

Lehen xedapen iragankorra. 

Bergarako Udalak administrazio publikoen arteko elkarreragingarritasun osoa bermatu ezin duen 
bitartean, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen III. 
tituluko IV. kapituluan aurreikusitako moduan, datuen bitartekotzarako plataformetan edo 
horretarako gaitutako beste sistema elektroniko batzuetan kontsulta eginez, bitartean, parte 
hartzeko baldintzak betetzen direla eta alegatutako merituak dituztela egiaztatzen duten agiriak 
aurkeztu egin beharko dira dagokion deialdiaren oinarrietan aurreikusitakoaren arabera. 

Bigarren xedapen iragankorra. 

Ordenantza honetan jasotakoak, ordenantza hau indarrean sartu ondoren Bergarako Udaleko 
enplegatu publiko izateko deitzen diren hautapen prozesuetan aplikatuko dira. 

 

AZKEN XEDAPENAK 

Azken xedapenetan lehena. 
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Bergarako Udaleko Alkateak behar diren ebazpen eta jarraibideak eman ahal izango ditu 
ordenantza hau aplikatu eta garatzeko. 

Azken xedapenetan bigarrena. 

Ordenantza honek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean hartuko du indarra. 


