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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 24. Astelehena246. zk. 9. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Basauriko Udaleko ordezko bake-epailearen plaza betetzeko lehiaketa publi-
koa.

4194/2018 ALKATETZA DEKRETUA

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ordezko bake-epaile berri 
bat hauta dezala eskatu dio Basauriko Udalari.

Basauriko Udalbatzari dagokio udalerri honetan bake-epaile titular eta ordezko izen-
datu beharreko pertsonak aukeratzea, Botere Judizialaren Lege Organikoaren 101. eta 
102. artikuluetan eta Bake Epaileen ekainaren 7ko 3/1995 Araudiaren 4. eta 5.1 artiku-
luetan xedatutakoaren arabera.

Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1 ar-
tikuluan ezarritako ahalmenak erabiliz, alkatetza honek 

HAUXE XEDATU DU:

Lehenengoa: Basauriko Udaleko ordezko bake-epailearen plaza betetzeko lehiaketa 
publikoa iragartzea.

Lanpostuaren betekizunak
1. Espainola eta adin nagusikoa izatea.
2. Botere Judizialaren Lege Organikoaren 102., 302., 303.,389. eta 393 artikulue-

tan eta Bake Epaileen ekainaren 7ko 3/1995 Araudian kargu judizialetarako xedatutako 
ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausetan erori ez izana.

3. Alderdi politikoetako edo sindikatuetako kide ez izatea eta horien zerbitzuan enple-
gurik ez edukitzea (ekainaren 7ko 3/1995 Araudiaren 23. artikulua).

Eskaera egiteko modua eta epeak
Basauriko Udalari zuzendutako eskabidea aurkeztuko da Herritarrentzako Arreta Zer-

bitzuan hamar egun balioduneko epean, iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
eta biharamunetik zenbatzen hasita. Honakoak ere aurkeztuko dira, hala badagokio:

—  Curriculum vitaea eta interesdunak bere asmoa babesteko egokitzat jotzen dituen 
agiriak.

—  Botere Judizialaren Lege Organikoaren 102., 302., 303. ,389. eta 393 artikuluetan 
eta Bake Epaileen ekainaren 7ko 3/1995 Araudian kargu judizialetarako xedatutako 
ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausetan erori ez direlako adierazpena.

Udalaren hautaketa-prozedura
Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, Udaleko Barne Eraentzako Batzorde 

Informatiboak eskabideok nahiz horiei erantsitako dokumentuak aztertuko ditu eta es-
katzaileen artean ordezko bake-epaile bat proposatuko du, hasiera batean. Legezko 
eskakizunak izangaietako batek baino gehiagok betez gero, hautaketa egiteko merezi-
menduen baremo hau erabiliko da:

—  Zuzenbideko Lizentziaturaren titulua aurkeztea: 5 puntu.
—  Bake-epaile gisa esperientzia izan duela egiaztatzen duen dokumentazioa aurkez-

tea: gehienez 4 puntu.
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—  Euskara-ezagutzak dituela ziurtatzen duen dokumentazioa aurkeztea: gehienez 4 
puntu, honen arabera:

 • 1. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea: puntu 1.
 • 2. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea: 2 puntu.
 • 3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea: 3 puntu.
 • 4. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea: 4 puntu.
—  Basaurikoa izatea edo bertan erroldatuta egotea: 3 puntu.
Hasiera batean proposaturiko ordezko bake-epaileari telefonoz deituko zaio, izenda-

tuta izateko berehala kargua onartu duela dioen idazkia aurkeztu dezan, baita kargua 
betetzeko inolako ezgaitasun- edo bateraezintasun-kausetan erori ez delako adierazpe-
na ere.

Behin betiko hautaketa udalbatzak egingo du, bere kideen gehiengo osoaren bidez. 
Eskatzailerik ez badago, udalbatzak askatasunez hautatu ahal izango du (6/85 Lege 
Organikoaren 101. artikulua).

Udalak lehen auzialdiko eta instrukzioko epaileari bidaliko dizkio udalbatzaren eraba-
kiaren ziurtagiria eta kasuari buruzko gainerako agiriak».

Bigarrena: Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-taulan eta 
webgunean (www.basauri.net) argitaratzea.

Hirugarrena: Ebazpen hau Bilboko Epaitegi Dekanoko Lehen Auzialdiko eta Instruk-
zioko Epaitegiari eta Basauriko Bake Epaitegiari bidaltzea, bertan agerian jartzeko, eta 
eskabideak aurkezteko epea adieraztea (10 egun baliodun, ebazpen hau Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita).

Basaurin, 2018ko abenduaren 4an.—Alkatea, Andoni Busquet Elorrieta
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