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9. ERANSKINA – DEIALDIA. PARTE HARTZEKO OINARRIAK. 
 
 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOAN ALBOKO ZUZENDARI LANPOSTUA 
BETETZEKO DEIALDIA (2021EAN KOORDINATZAILE TEKNIKO-LANPOSTURA IGOTZEKO 

AUKERA) 

 
Lehena.- Xedea. 

 
Oinarri hauek Gipuzkoako Mendizale Federazioaren (GMF) Zuzendaritza Batzordeak onetsi zituen 2020ko 
maiatzaren 14an. 
 
Oinarri hauen xedea GMFko alboko zuzendari lanpostuaren kontratazioa arautzea da, lau hilabeteko probaldirako 
eta prestakuntza-aldirako, urtea amaitu arte. Helburu nagusia GMFko egungo gerentea ordeztea da, 2021eko 
urtarrilaren 2an erretiroa hartuko baitu. Probaldian alboko zuzendari lanpostuaren profilerako balio duela frogatzen 
badu, kontratua berrituko zaio, eta koordinatzaile tekniko-lanpostura igoko da, karguan dagoena ordeztuko du 
urtebetez eta dagokion soldata egokituko zaio.  Kontratua 2022ko urtarrilaren 1ean berrituko diote, baldin eta 
hautagaiak lanposturako behar den ekimena eta  dohainak erakusten baditu. Aipatutako berritzeak Zuzendaritza 
Batzordeak erabakiko ditu eta Batzar Nagusiak berretsi beharko ditu. 
 
Krisi ekonomiko orokortuak dagoeneko eragiten die Administrazioaren diru-laguntzei, eta horien mende dago, 
neurri handi batean, GMF. Gerta liteke izangaien eskaerak onartzeko epe laburrean (seigarren oinarria) diru-
sarreren murrizketa bat gertatzea, oinarri hauen xede den kontratazioa egitea galarazteko. Ezinbesteko egoera 
hori gertatuz gero, GMFk deialdia eteteko eskubidea izango du, eta hori deialdi honen publizitatean erabilitako 
bitarteko berberen bidez jakinaraziko litzateke (bosgarren oinarria). 
 

Bigarrena.- Betekizunak, prestakuntza, esperientzia. 
 

1- Nahitaezkoa: 
 
Hautaketa-prozesuan parte hartzeko, honako hauek bete behar dira: 
 
o Titulazioa: 

Honako titulazio hauetakoren bat izatea: Zuzenbideko Gradua, Finantzetako eta Kontabilitateko Gradua, Lan 
Harremanetako eta Giza Baliabideetako Gradua, Ekonomia eta Enpresa Zientzietako Gradua, Administrazio 
eta Kudeaketa Publikoko Gradua eta antzekoak. 

 
o Euskara: 

Behar bezala hitz egin eta idaztea (ama-hizkuntza eta/edo EGA). 
 
o Euskal Mendizale Federazioaren (EMF) kide izatea: 

Federazio-lizentzia izatea azken hiru urteetan eta deialdiko urtean; hau da, lau urtean, gutxienez, Gipuzkoa, 
Araba edo Bizkaiko hiru federazioetako edozeinetan kidetua izan daitekeelarik. 

 

2.- Puntuak eman ditzakeen prestakuntza eta esperientzia osagarriak: 
 

o Mendiko kirol-teknikaria, edozein espezialitatetan. Jarduerarekin lotutako ikastaroak (bidezidorretako 
teknikaria. Epaileak) Kirol kudeaketa edo antzeko arloetako masterra. LAP titulazioa. Kirol-jarduerarekin 
lotutako beste titulazio batzuk ere kontuan hartuko dira. Hizkuntzak. 

 
o Hizkuntzak: 

hitz eginda eta idatzita, erdi mailakoa-altua egiaztatuta. 
 
o Esperientzia: 

Gutxienez 3 urteko lan-esperientzia izatea goi-zuzendaritzako  lanpostuetan, dedikazio osoan (hala nola 
gerentea, zuzendari-gerentea, zuzendari nagusia, pertsonaleko burua edo antzekoa) mendizaletasunaren 
kudeaketarekin zerikusia duen erakunde batean (federazioa, kluba, rokodromoa) edo, halakorik ezean, oro 
har kirolaren kudeaketarekin zerikusia duen erakunde batean (federazioa, kluba, kiroldegia). 
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Hori egiaztatzeko, egindako jarduerak eta lan-harremanaren denbora deskribatzen dituen ziurtagiria aurkeztu 
beharko da, erakunde horrek egindakoa. 

 

Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea. 
 

1.- Eskabideak GMFko lehendakariari zuzenduko zaizkio. 30 egun naturaleko epean aurkeztuko dira, deialdi hau 
eta oinarri hauek GMFren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, eranskinean ageri den eredua 
erabilita. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela 
adierazi beharko dute izangaiek. Epea ekainaren 15ean amaituko da, egun hori barne. Eskabideak posta arruntez 
edo mezularitzaz bidali ahal izango dira helbide honetara: Gipuzkoako Mendizale Federazioa, CEMEI eraikina, 
Portuetxe kalea 23 B, 2-15 bulegoa, 20009 Donostia. Posta elektronikoz ere bidali ahal izango dira, helbide 
honetara: gmf-administrazioa@kirolak.net. 
 

2.- Interesdunek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidearekin batera: 
a) NANaren fotokopia. 
b) Curriculum vitaea, argazkiarekin. 
c) Esperientziari buruzko ziurtagiria, edukitzekotan. 
d) Titulazio akademikoa. 
e) Bigarren oinarrian zerrendatutako betekizunak, prestakuntza eta esperientzia egiaztatzen dituzten agiriak. 
f) Aurkezpen-gutuna, hautagaiak bere motibazioa, transmititzeko gogoa, inplikazioa eta abar adierazita. 

 

Dokumentazio guztia fotokopia konpultsatuen bidez aurkeztu beharko da, b) eta f) letretako agiriak izan ezik. 
 

Laugarrena.- Merezimenduak eta probak baloratzea. 
 

Laugarren oinarri honetako atal guztiekin gehienez 70 puntu lortu ahal izango dituzte hautagaiek. 
 

1.- Eskakizunak y prestakuntza: 
 

Atal honetan gehienez 20 puntu lortu ahal izango dira. 
 
1.1- Nahitaezkoa. 
 

o Bigarren oinarriko 1. epigrafeko "Titulazioa" atalari dagokion prestakuntza nagusiak 10 puntuko balioa 
izango du. 

 

o Mendizale Federazioren kide izandako urte bakoitzak 0,50 puntuko balioa izango du, eta gehienez 2 puntu 
eskuratu ahalko dira. 

 
1.2- Euskara. 
 

Gehienez ere 3 puntuko balioa izango du, 3. HE edo goragoko titulua duela egiaztatu ondoren (EGA, HABEren 
edo IVAPen C1), dagokion erakunde ofizialak emanda, eta titularrak gaitasun eta menderatze operatibo eraginkorra 
duela egiaztatuko du. Balorazioa eskala honen araberakoa izango da: 
 

o Goi-maila: 3 puntu 
o Erdi-maila: 1,5 puntu 
o Oinarrizko maila edo ahozko ezagutza: 0 puntu. 

 

Euskararen ezagutza baloratzeko, lortutako mailarik altuena bakarrik puntuatuko da. Lanpostu honek euskararen 
menderatze operatibo eraginkorra eskatzen duenez, ahozko eta oinarrizko ezagutzak ez du punturik emango. 
 
1.3.- Puntuak eman ditzakeen prestakuntza osagarria. 
 

o Zuzendaritzako eginkizunekin lotutako gaiei buruzko prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak: gehienez ere 
2 puntu, orduko 0,01 puntu. 

 
o Oro har kirolaren eta bereziki mendizaletasunaren arloarekin lotutako prestakuntza- eta hobekuntza-

ikastaroak: gehienez 2 puntu, orduko 0,005 puntu. 
 
o Hizkuntzetako ikastaroak: puntu 1 gehienez, orduko 0,005 puntu. 

 

mailto:gmf-administrazioa@kirolak.net
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Unibertsitateetan, lanbide-elkargoetan edo prestakuntza-zentro homologatuetan egindako prestakuntza- eta 
hobekuntza-ikastaroak baloratuko dira aurreko hiru azpiataletan. Ikastaroetan egindako ordu guztiak batu eta 
zehaztutako eskalen arabera puntuatuko dira. 
 
Euskara-ikastaroak, unibertsitate-karrera bateko ikastaroak, doktorego-ikastaroak eta unibertsitateetako 
institutuetako ikastaroak ez dira puntuatuko, baldin eta aurkeztutako tituluak eskuratu dituen zentroko ikasketa-
planaren parte badira, berariazko puntuazioa baitute. Hiru azpiatal horietan gehienez 5 puntu lortu ahal izango dira. 
 

2.- Esperientzia. 
 
Atal honetan gehienez 35 puntu lortu ahal izango dira. 
 
Mendizaletasunarekin, mendi-federazio edo -klubekin edo kiroldegiekin zerikusia duten enpresetan jardunean 
emandako hilabete oso bakoitzeko 0,45 puntu emango dira, eta gehienez 20 puntu. 
 
Oro har kirolarekin zerikusia duten enpresetan (kirol-federazioa edo kluba, kiroldegia) jardunean emandako 
hilabete oso bakoitzeko 0,25 puntu emango dira, 15 puntu gehienez. 
 
 

3.- Aurkezpen-gutunaren defentsa eta elkarrizketa (nahitaezkoak). 
 
Atal honetan gehienez 15 puntu lortu ahal izango dira. 
 
o 3. oinarriko 2. epigrafeko f) letran adierazitako aurkezpen-gutunaren edukiarengatik 7.5 puntu emango dira 

gehienez.  Hautaketa Epaimahaiak ebaluatuko du gutuna. Hautagai bakoitzak 30 minutu izango ditu 
gehienez. Epaimahaiak galderak egingo ditu eta egokitzat jotzen dituen argibideak eskatuko ditu. Euskara 
edo gaztelania erabiliko dira, epaimahaiko kideek egoki deritzotenaren arabera. 

 
o Ondoren, koordinatzaile tekniko-kargurako gaitasunak baloratzeko elkarrizketa egingo da, nahiz eta hasiera 

batean lanpostua alboko zuzendaria izan. Elkarrizketan gehienez 7,5 puntu lortu ahal izango dira. 
 
Aurkezpen-gutunaren defentsara eta/edo elkarrizketara aurkezten ez bada, izangaia prozesutik baztertuko da 
(behar bezala justifikatutako eta dokumentatutako ezinbesteko egoeretan izan ezik). Proba horiek GMFren 
egoitzan egingo dira. Aurrez hautatutako izangai bakoitzari eguna eta ordua jakinaraziko zaizkio, posta elektronikoz 
edo telefonoz. 
 

Bosgarrena.- Deialdiaren publizitatea. 
 
Oinarriak GMFren webgunean argitaratuko dira (www.gmf.eus). Era berean, horien berri emango da Euskal 
Autonomia Erkidegoko klubei, federatuei eta komunikabideei posta elektroniko orokorraren bidez. 
 

Seigarrena- Izangaiak onartzea. 
 
Eskabideak aurkezteko epea amaituta (ekainaren 15a), eta ekainaren 25a baino lehen, pertsonalki jakinaraziko 
zaie posta elektronikoz eta telefonoz memoriaren defentsarako eta elkarrizketarako probak egiteko aurrez 
aukeratutako hautagaiei. 
 
Halaber, posta elektronikoz eta telefonoz jakinaraziko zaie 10 hautagaiei. 
 

Zazpigarrena.- Hautaketa eta izendapena. 
 
Hiru hautaketa-fase egongo dira: a) probetarako hautagaiak aurrez hautatzea, curriculumetako puntuazioetan 
oinarrituta; b) epaimahaiak 5 hautagai hautatzea, memoriaren eta elkarrizketaren bidez; c) Zuzendaritza 
Batzordeak hautagai bat hautatzea. Faseen datak honako hauek izango dira: a) aurrehautaketa, ekainaren 25ean; 
b) hautaketa, uztailaren 2tik 28ra; c) azken aukeraketa, uztailaren 30ean. 
 
Alboko zuzendaria GMFko Zuzendaritza Batzordeak izendatuko du, Hautaketa Epaimahaiak hautagaia hautatu 
ondoren. Hautaketa Epaimahaia honako hauek osatuko dute: GMFko lehendakaria, lehendakariordea eta 
batzordekide bat. 
 

http://www.gmf.eus/
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Aukeraketaren emaitza eta hautatutako pertsona GMFren webgunean argitaratuko dira (www.gmf.eus). Halaber, 
posta elektronikoz eta telefonoz jakinaraziko zaie kanpoan geratzen diren 4 hautagaiei. 
 

Zortzigarrena.- Kontratuaren izaera, iraupena, ordainsaria eta dedikazioa. 
 

1. Izaera: 
 
Alboko zuzendariaren eta GMFren arteko harremana lan-kontratukoa izango da, horretarako izenpetutako 
kontratuaren bidez, eta oro har aplikatu beharreko legeriak eta, bereziki, Langileen Estatutuak arautuko dute. 
 
Alboko Zuzendariak gerentearen eta, hala badagokio, GMFko lehendakariaren zuzeneko agindupean lan egingo 
du. 
 

2. Iraupena: 
 
Kontratua irailaren 1ean hasi eta abenduaren 31n amaituko da. 
 
Kontratu hau GMFri eta haren helburuei atxikitako alboko zuzendariaren probaldia eta ikaskuntza- eta egokitzapen- 
aldia izango da. Zuzendaritza Batzordeak, azaroaren 5ean egingo den bileran, kontratua urtebetez berritzea eta 
koordinatzaile teknikoaren kargura igotzea onartzen badu, azaroaren 19an bilduko den Batzar Nagusiari 
proposatuko dio, eta azken horrek, hala badagokio, erabakiak berretsiko ditu. 
 

3. Ordainsaria: 
 
Alboko zuzendariaren kontratuaren lau hilabeteetako ordainsaria, guztira, honako hau izango da 2020an: 9.494 € 
gordin. 
 
Batzar Nagusiak, azaroan egingo den bileran, 2021ean kontratua urtebetez berritzea eta, horrekin batera, 
koordinatzaile teknikoaren kargura igotzea erabakitzen badu, urteko soldata osoa honakoa izango da: 31.745 euro 
gordin 12 hilekotan banatuta, gehi KPIaren igoeraren pareko soldata-igoera, Batzar Nagusiak, hala badagokio, 
langile guztien soldatetarako erabakiko duena. 
 

4. Dedikazioa: 
 
Alboko zuzendariak lanaldiaren % 75eko dedikazioa izango du kontratuak irauten duen lau hilabeteetan. Ordutegia 
kontratua hasi aurretik adostuko da. Kontratu hau bateragarria izango da beste edozein lanbide, lanpostu edo 
kargua betetzearekin edozein enpresatan. 
 
Kontratua berritzen bada eta koordinatzaile tekniko-lanpostura igotzen bada, lanaldia % 100ekoa izango da 
bigarren kontratuak irauten duen urtean, eta GMFri dedikazio esklusiboa eskainiko zaio. Beste kontratu hori 
bateraezina izango da beste enpresa batean beste edozein lanbide, lanpostu edo kargu betetzearekin. 
 

Bederatzigarrena.- Eginkizunak eta eskumenak. 
 
Esleitutako arloak eraginkortasunez koordinatzeaz eta sinkronizatzeaz arduratzen da. Alboko zuzendariaren 
kontratuan, 2020an, eginkizunak egungo gerentearen aginduetara eta harekin batera ikasteko izango dira. 
2021ean, autonomia eta eskumen osoak izango ditu.  
 

1. Profila: 

• Lanaldi osoko dedikazioa duen lanpostua. 

• Lehendakariaren mende dago zuzenean. 

• Arlo honen mende daude lanpostu guztiak. 

• Federazioa maila guztietan ordezkatzeko ahalmena du, zuzendaritza-karguen ordezkari instituzionala barne, 
lehendakariaren oniritziarekin. 

 

2. Eskumenak: 

Organigramako lanpostu nagusiekin koordinatzea: 
 

http://www.gmf.eus/
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o Lehendakaritzarekin etengabeko harremana izatea. 
o Idazkaritza, Komunikazioaren Koordinazioko eta Zuzendaritza Teknikoko arduradunekin etengabeko 

harremana izatea. 
 
Honako hauen kudeaketa eta kontrol zuzena: 
 
o Langileen arloa 
o Eskalada-eremuak 
o Ekonomia-arloa 

 
Goian aipatutako federazio-arlo guztietako hiru arduradunek gauzatzen dituzten prozesuak gainbegiratzea, batez 
ere Administrazio Orokorra: 
 

Hamargarrena.- deialdia etetea. 
 
Lehenengo oinarrian esan bezala, krisi ekonomiko orokortuak dagoeneko eragiten die Administrazioaren diru-
laguntzei, eta horien mende dago, neurri handi batean, GMF. Gerta liteke izangaien eskaerak onartzeko epe 
laburrean (seigarren oinarria) diru-sarreren murrizketa bat gertatzea, oinarri hauen xede den kontratazioa egitea 
galarazteko. Ezinbesteko egoera hori gertatuz gero, GMFk deialdia eteteko eskubidea izango du, eta hori deialdi 
honen publizitatean erabilitako bitarteko berberen bidez jakinaraziko litzateke (bosgarren oinarria). 
 
 
 
 

Donostia, 2020ko maiatzaren 20a 
 

 
 
 
 
 

Hurrengo orrialdean Eranskina, Eskakizun eredua 
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ERANSKINA 
 
 

MODELO DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL 
PUESTO DE DIRECTOR/A ADJUNTO/A DE LA FEDERACIÓN GUIPUZCOANA DE MONTAÑA 
 
 

Izen-Abizenak: 
Nombre-Apellidos: 

N.A.: 
D.N.I.: 

Adina: 
Edad: 

Helbidea:  
Dirección:  

Zkia, solairua, hizkia: 
Nº, piso, letra: 

Herria:  Posta kodea:  
Localidad:  Código postal:  

Lurraldea:  e-mail: Telefonoa: 
Provincia:   Teléfono: 

 
AZALTZEN DU: Gipuzkoako Mendizale Federazioko 
zuzendari ondoko lanpostua betetzeko deialdiaren 
oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen 
dituela, 2020ko maiatzean argitaratu ziren FGM 
webgunean, eta oinarrietan eskatzen diren dokumentu 
hauek erantsi ditu: 

EXPONE: Que reúne todos los requisitos exigidos en 
las bases de la Convocatoria para cubrir el puesto de 
Director Adjunto de la Federación Guipuzcoana de 
Montaña publicadas en mayo de 2020 en la Web FGM 
y acompaña los siguientes documentos requeridos en 
las bases: 
 

 

• NANaren fotokopia. 

• Curriculum vitaea argazkigintzarekin 

• Bigarren oinarriko 1. ataleko, Derrigorrezkoko 

“Eskarmentuari” buruzko ziurtagiria edo txostena. 

• Titulazio akademikoa. 

• Baloratzeko alegatzen diren merezimenduak 

egiaztatzen dituzten agiri egiaztatuak (titulazio 

akademikoa, euskera menperatzea, frantsesa 

edota ingelesaren ezagutza). 

• Aurkezpen-gutuna. 

• Laugarren oinarriko "Gehigarri puntuagarria" 1.3 

atalean alegatutako merezimenduak. 

 

• Fotocopia del D.N.I. 

• Currículum vitae con fotografía 

• El certificado o informe al que hace referencia el 

apartado “Experiencia” del epígrafe 1 Obligatorio 

de la base segunda. 

• La titulación académica. 

• Documentos compulsados que acrediten los 

méritos que se aleguen para su valoración 

(titulación académica, dominio del euskera, 

conocimientos de francés, inglés…). 

• Carta de presentación. 

• Méritos alegados en el epígrafe 1.3 

“Complementaria puntuable” de la base cuarta. 

 
 
ESKATZEN DU: izangai gisa onartua izatea eta 
aipatutako deialdian parte hartzea. 

SOLICITA: Ser admitido/a como aspirante y formar 
parte de la citada Convocatoria. 
 

 

 
Donostian, 2020ko ______________________ ren ______ (a)n 

 
 
 
 

Sin.___________________________ 
 
 

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOKO PRESIDENTEA 
 
 


