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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Udaltzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko Agenteen lan-poltsa (3908/2019 
Sailkapen Taldea) eratzeko deialdia arautzen duen C-1 Alkatetza Dekretua: 
bigarren oinarrian akats materiala zuzentzea.

Alkateak 4847/2019 Dekretua eman du 2019ko abenduaren 23an. Dekretu horrek 
zera dio, hitzez hitz:

«Giza Baliabideetako atalburuak txostena egin du, eta, bertan, proposatu du Udal-
tzaingoko Oinarrizko Eskalako bitarteko agenteen (C-1 Sailkapen Taldea) lan-poltsarako 
deialdia eta oinarriak onetsi zituen urriaren 25eko 3908/2019 Alkatetza Dekretuak one-
tsitako oinarriak zuzentzea eta aldatzea.

Kontuan hartuta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
39/2015 Legearen 109.2 artikuluak zera ezartzen duela: “Administrazio publikoek edo-
zein unetan zuzendu ditzakete, ofizioz edo interesdunek eskaturik, beren egintzetako 
oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak”. Horren harira, apirilaren 2ko 7/1985 Le-
gearen 21. artikuluak emandako eskumenak baliatuta, zera

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Urriaren 25eko 3905/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako oinarriak 
zuzendu eta aldatzea. Zehazkiago, honako puntu hauek:

A)  Zuzentzea bigarren oinarria (lehiakideek bete behar dituzten baldintzak), e) atala.
 — Hauxe dioen tokian:
   “Batxiler, FP2, horien baliokidea den edo goragoko kategoria duen edozein 

mailaren titulua izatea.”
 — Zera jarri behar du:
 “Batxiler-titulu, teknikari-titulu edo horien baliokidea den titulua izatea.”
B)  Zuzentzea bosgarren oinarria (Balorazio Batzordea), eta Polizia eta Larrialdieta-

ko Euskal Akademiak izendatutako kide bat gehitzea. Horrela, bada, Balorazio 
Batzordea honako kide hauek osatuko dute:

 “— Batzordeburua:
  • Basauriko udaltzainburua.
 — Batzordekideak:
  •  Udaltzaingoaren plantillako funtzionario bi.
  •  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak izendatutako batzordekide 

bat.
  • Basauriko Udalaren plantillako funtzionario bat.
 — Idazkaria:
  •  Basauriko Udalaren Giza Baliabide Ataleko plantillako funtzionario bat, hitz 

eta boto eskubidearekin.”
C)  Zuzentzea zazpigarren oinarria: berdinketa hausteko lehen irizpide gisa ezartzea 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak au-
rreikusitakoa. Horrela, bada, zazpigarren oinarria honelaxe idatzita geratu behar 
da:

 “Zazpigarrena.—Prozesuaren emaitza 
  Lehiaketa-fasearen zati bakoitzean lortutako puntu-kopuruaren arteko batuketak 

finkatuko du sailkapenaren hurrenkera. Berdinketarik egonez gero, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritako iriz-
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pideen arabera ebatziko dira. Berdinketak jarraituz gero, honako irizpide hauei 
jarraituko zaie:

 a) a) atalean, lan-esperientziarenean, puntu gehien lortu duenaren alde.
 b) c) atalean, euskararen ezagutzarenean, puntu gehien lortu duenaren alde. 
 c)  Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak tiro egiteko oinarrizko teknikei 

buruz bitarteko funtzionarioentzat emandako ikastaroa egin izana egiaztat-
zen duenaren alde. 

 d)  b.2 atalean, prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroenean, puntu gehien 
egiaztatu duenaren alde.

 e)  Oraindik ere berdinketa badago, Balorazio Batzordeak zozketa egingo du.”
D) Bederatzigarren oinarrian, egun naturalen ordez, egun baliodunak jasotzea.
Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udal webgunean argita-

ratzea. Eta eskabideetarako 15 egun balioduneko beste epe bat zabaltzea, ebazpena 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den dataren biharamunetik aurrera. Bigarren 
epe hau baino lehen formalizatutako eskabide guztiak aurkeztutzat joko dira.

Hirugarrena: Langile Batzordeari Dekretu honen berri ematea.»
Basaurin, 2019ko abenduaren 23an.—Alkatea, Asier Iragorri Basaguren
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