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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abuztuak 04. Asteazkena148. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Balio anitzeko peoien deialdia handitzea

Lehenengoa: 2019ko abenduaren 17ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (240 zenbakia), 
balio anitzeko peoien bost (5) plaza txanda irekian eta oposizio-sistema bidez betetzeko 
deialdiren oinarri espezifikoak argitaratu ziren —plaza horiek Administrazio Bereziko Es-
kalakoak dira, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoak, Lanbideetako Langile Kategoriakoak, 
E Taldekoak—; eta oinarri espezifiko horietako lehenengoak ezarri zuen deitutako plazen 
kopurua handitu ahalko zela, eta deialdira gehitu sortzen zihoazen lanpostu hutsak, al-
kate udalburuaren ebazpen bidez. Edozelan ere, kopurua handitu beharko zen gainditu 
zutenen zerrenda argitaratzeko izapidearen aurretik.

Bigarrena: 2020ko azaroaren 18an, Basauriko Udalaren 2020ko Lan-eskaintza Pu-
blikoa onetsi zuen 2020/002984 Alkatetza Dekretuak, Estatuko 2018ko Aurrekontu Oro-
korrei buruzko 6/2018 Legearen 19. artikuluan ezarritako baldintza guztiak beteta (Lege 
hori 2019ko eta 2020ko ekitaldietara ere luzatu zuten), eta, bertan, balio anitzeko lau (4) 
plaza jaso ziren, derrigorrezkoa ez den 1. Hizkuntza-eskakizunarekin. 

Hirugarrena: Txosten hau egiteko datan, 2016, 2017 eta 2018ko lan-eskaintza publi-
koei dagozkien balio anitzeko bost (5) peoi hautatzeko prozesuaren probetako lehenen-
goa egin behar dute. Horren harira, 2021eko uztailaren 16ko Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratutako iragarkian, Udalak aurreikusi zuen lehen proba hori 2021eko urriaren 
2an izango dela; eta, beraz, oraindik ez denez argitaratu prozesua gainditu dutenen 
zerrenda, aukera dago lehen aipatutako 2020ko lan-eskaintza publikoko balio anitzeko 
lau (4) peoi plazak jasotzeko, martxan dagoen prozesuan.

Laugarrena: Ez da eransten gastu-baimentzea onesteko proposamenik. Izan ere, 
bitarteko funtzionarioek betetzen dituzte deialdiaren postuak, eta, beraz, aurrekontuan 
jasota daude ja. Horrez gain, hautapen-prozesuan plaza lortzen duten funtzionarioak ez 
dira 2022ko ekitaldira arte hasiko.

Horregatik guztiagatik, Basauriko Udalak honako Ebazpen hau eman zuen, uztaila-
ren 23ko DEC-2021/002727 Alkatetza Dekretu bidez:

Lehenengoa: Indarreko deialdia balio anitzeko bederatzi (9) plazara handitzea, balio 
anitzeko peoietan zenbait lanpostu hutsik geratu direlako eta 2020ko lan-eskaintza pu-
blikoa onetsi delako. Plaza horiek txanda irekian eta oposizio-sistema bidez beteko dira, 
eta derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna izango dute. 

Bigarrena: Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea.
Hirugarrena: Dekretu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 

da Bilboko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, berau argitaratzen den dataren 
biharamunetik bi hilabeteko epean. Bestela, nahi izanez gero, berraztertzeko errekur-
tsoa jarri ahalko da, hilabeteko epean, ebazpena eman duen organoan. Hala xedatzen 
du Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 46.1 artikuluak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. artikuluarekin bat. 

Basaurin, 2021eko uztailaren 26an.—Alkatea, Asier Iragorri Basaguren
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