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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, abenduak 17. Asteartea240. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Administ razio Bereziko Eskalan, Lanbideetako Langileen azpieskalan, Peoi 
balioaniztunen bost (5) plaza txanda irekitik eta oposizio-sistema bidez bete-
tzeko deialdia.

Alkateak 4397/2019 Alkatetza Dekretua eman du, azaroaren 28an. Testuak zera dio:
Abenduaren 2ko 3879/2016 Alkatetza Dekretuak Basauriko Udalaren 2016ko lan-es-

kaintza publikoa onetsi zuen, eta dagozkien hautapen-prozesuen bitartez bete beharre-
ko plazak jaso zituen (eskaintza osoa argitaratu zen 2016ko abenduaren 15eko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean, 237 zenbakidunean). Besteak beste, peoi balioaniztun plaza bat 
jaso zuen eskaintza hark, txanda irekitik betetzeko.

Bestalde, azaroaren 7ko 3550/2017 Alkatetza Dekretuak Basauriko Udalaren 2017ko 
lan-eskaintza publikoa onetsi zuen, eta dagozkien hautapen-prozesuen bitartez bete 
beharreko plazak jaso zituen (eskaintza osoa argitaratu zen 2017ko azaroaren 23ko Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, 224 zenbakidunean). Besteak beste, peoi balioaniztun plaza 
bat jaso zuen eskaintza hark, txanda irekitik betetzeko.

Horrez gain, 2018ko abenduaren 17ko 4445/2018 Dekretuak aldatu egin zuen maia-
tzaren 14ko 1720/2018 Dekretua, 2018ko lan-eskaintza publikoari dagokionez —non, 
besteak beste, txanda irekitik betetzeko peoi balioaniztunen 3 plaza jaso baitziren—. 
Azken dekretu hori, 2018ko abenduaren 28ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
zen, 249 zenbakidunean.

2019ko azaroaren 25ean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 20. c) artikuluan xedatutakoarekin bat, 
negoziazio-mahaian jorratu zuten peoi balioaniztunen bost lanpostuen deialdia eta hau-
tapen-prozesua arautuko zuten oinarri espezifikoak.

Beste alde batetik, maiatzaren 20ko 2070/2019 Dekretuak onetsi egin zituen Basau-
riko Udaleko funtzionarioak hautatzeko prozeduretarako oinarri orokorrak, eta, horien 
arabera, hautapen-prozesuak aurrera eramateko, eskala, azpieskala eta clase bakoitze-
ko plazen deialdiari dagozkion oinarri espezifikoak argitaratu behar dira, eta bertan jaso 
deialdi bakoitzaren ezaugarriak.

Gauzak horrela, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 
21.g) artikuluak eman dizkidan eskumenak baliatuta, zera,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Oinarri hauen xede diren hautapen-probetarako deialdia egitea.
Bigarrena: Onestea Administrazio Bereziko Eskalan, Lanbideetako Langileen azpies-

kalan, peoi balioaniztunen klasean, E Taldean, bost (5) plaza txanda irekitik eta oposi-
zio-sistema bidez betetzeko hautapen-prozesuaren oinarri ezpezifikoak.

Hirugarrena: Oinarri horiek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua 
 ematea.

Laugarrena: Dekretu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 
da, berau argitaratzen den dataren biharamunetik bi hilabeteko epean, Bilbon, dagokion 
administrazioarekiko auzi epaitegian. Bestela, aukeran, berraztertze-errekurtsoa jarri 
ahalko da ebazpena eman duen organoan, hilabeteko epean. Hala xedatzen du Admi-
nistrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 
46.1 artikuluak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin bat.

Basaurin, 2019ko azaroaren 28an.—Alkatea, Asier Iragorri Basaguren
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ERANSKINA
OINARRI ESPEZIFIKOAK: ADMINISTRAZIO BEREZIAREN ESKALA, ZERBITZU BEREZIEN 

AZPIESKALA, LANBIDEETAKO LANGILEEN KLASEA, PEOI POLIANIZTUN PLAZA

1. Deitutako plazak
Peoi polianiztunen bost (5) plaza bete behar dira. Administrazio Bereziko Eskalakoak 

dira, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoak, Lanbideetako Langileen Klasekoak. E Taldean 
kokatzen dira, lanpostu-mailako 13 osagarria dute, eta 13A berariazko osagarria. Txanda 
irekitik beteko dira, oposizio-sistema bidez, honelaxe:

—  Txanda irekia: 5 plaza, derrigorrezkoa EZ den 1. hizkuntza-eskakizunarekin.
  Lanpostua izango da karrerako funtzionario-lanpostuaz jabetzean hutsik daudene-

tako bat.
  Lanpostu huts gehiago sortzen badira, deialdi honetan sartu ahalko dira, alka-

te udalburuaren ebazpen bidez. Edozelan ere, deitutako plaza-kopurua handitu 
behar bada, gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzeko izapidearen aurretik 
egin beharko da (ez da aplikatuko, beraz, Oinarri Orokorretako lehenengoaren 6. 
atalean xedatutakoa).

2. Zereginak
Hiri-altzariak konpontzea eta trafikoko bide-seinale bertikalak jartzea. Ofizialei lagun-

tza ematea. Ekitaldietarako agertokiak muntatu eta desmuntatzea. Hauteskundeetarako 
beharrezko altzariak garraiatzea, eta, oro har, arduradunek agindutako beste edozein 
peoi lan.

3. Baldintzak
Maiatzaren 20ko 2070/2019 Dekretuak onetsitako oinarri orokorretan ezarritakoez 

gain, eskolatze-zihurtagiria edo horien baliokidea den titulua izatea.
Baliokidetasuna egiaztatzeko, Administrazio eskudunak emandako ziurtagiria ere 

aurkeztu beharko du izangaiak. Atzerriko tituluak dituzten izangaiek egiaztatu beharko 
dute dagokion baliokidetza edo, hala badago, tituluaren homologazioa badutela.

4. Eskabideak aurkeztea
4.1. Epea

Hautapen-prozesuan parte hartzeko eskabide normalizatuak hogei (20) egun balio-
duneko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen 
den dataren biharamunetik aurrera.

4.2. Eskabidearen baldintzak
Hautapen-prozesuan parte hartu nahi dutenek, Internet bidez aurkeztu beharko dute 

eskabidea. Hain zuzen ere, Basauriko Udalaren Egoitza Elektronikoan (https:// sedee-
lectronica.basauri.eus) dagoen eredua bete beharko dute.

Berezko baliabiderik ez duten izangaientzat, arreta presentzialerako gunea egokituko 
du Udalak, eta Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan izapidetzea egiteko baliabide informa-
tikoak eskainiko dizkie.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahalko dira Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015. Legearen 16. artikuluak xedatutako moduan.

Eskabidearen atal guztiak bete beharko dituzte izangaiek, eta adierazi beharko dute 
eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela, 3. oinarrian xedatu bezalaxe.

Horretarako, eskabidean honako hauek jaso behar dituzte:
—  Datu pertsonalak.
—  Oposizio-faseko hautaprobak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten: euska-

raz ala gaztelaniaz.
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—  Ikasketa-titulu ofiziala, parte hartzen den deialdian betekizun gisa eskatu eta aur-
kezten dena.

—  Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, baldin badaukate. Bestela, 8.4 oinarrian au-
rreikusitako modu eta epean egiaztatuko da hizkuntza-eskakizuna.

Hautapen-prozesuaren gaineko argibideak edota informazio-eskaerak posta elektro-
nikoz egingo dira, eskabide-inprimakiarekin batera emango den helbidean.

5. Dokumentuak aurkeztea
5.1. Parte hartzeko baldintzak betetzeari buruzko egiaztagiriak.

3. oinarrian parte hartzeko adierazitako baldintzei buruzko egiaztagiriak. Hauta-
pen-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda argitaratu eta gero entregatuko 
dira.

Ezinbesteko arrazoirik tartean egon gabe agiriak adierazitako epe barruan aurkezten 
ez dituzten izangaiak, edo aurkeztutako agiriak aztertuta ondorioztatzen bada izangai 
horiek ez dutela betetzen 3. oinarrian ezarritako betekizunen bat, ezingo dira karrerako 
edo praktikaldietako funtzionario izendatuak izan. Horrek, gainera, ez du eragotziko es-
kabidean datuak faltsutu izanagatik izangai izan dezaketen erantzukizuna.

Ez da beharrezkoa izango Basauriko Udalak langilearen espedientean jada badituen 
dokumentuak, edota Udalak telematikoki kontsulta ditzakeenak aurkeztea. Kasua hori 
denean, nahikoa izango da agiriok epe barruan alegatzea.

5.2. Dokumentuak itzultzea eta konpultsatzea
Espainiako nazionalitatea ez dutenen kasuan, adierazitako dokumentuak eta horien 

euskarazko edo gaztelaniazko itzulpena aurkeztu beharko dituzte. Itzulpen hori zinpeko 
itzultzaile batek eginda egon beharko da, edo kontsulatuak zein dagokion bulego diplo-
matikoak baliozkotua.

Deialdian parte hartzeko baldintzak egiaztatzeko, berriz, jatorrizko dokumentuak edo 
horien kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira.

6. Izangaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea agortuta, onartuen eta baztertuen zerrenda onetsiko 

da, alkatetza dekretu bitartez. Kanporatuen kasuan, bazter uzteko arrazoiak adieraziko 
dira; eta akatsak edo ez-egiteak zuzendu behar dituzten kasuak ere zehaztuko dira. 
Ebazpen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10 egun balioduneko epea egongo da akatsak edo ez-egiteak zuzentzea eskatzeko 
edo erreklamazioak aurkezteko. Epe hori zenbatzen hasiko da lehen aipatutako ebazpe-
na Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den dataren biharamunean. Gero, Alkate-
tzak ebazpen berria emango du, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda oneste-
ko. Hura ere Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko 
da, besterik gabe.

Hautagaiak onartzeak ez du esan nahi prozesua izapidetu bitartean ezin daitezkee-
nik baztertuak izan: proba guztiak egin nahiz ez egin, aurkeztutako datuak edo agiriak 
egiaztatu ondoren ikusten bada onartuak izateko eta hautapen-prozesuan parte har-
tzeko eskatutako betekizun guztiak betetzen ez dituztela, baztertu ahalko dituzte. Kasu 
horretan, Epaimahaiak dena delako izangaia baztertzeko proposamena egingo du, eta, 
interesdunari entzunaldia eman eta gero, Alkatetza Udalburutzak dagokion ebazpena 
emango du.

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen Dekretuan baztertu 
gisa agertu diren izangaiek errekurtsoak jartzen badituzte eta, hautaprobak egiteko egu-
nean, errekurtso horiek oraindik ebatzi gabe badaude, eragindako izangaiek hautapro-
bak egin ahal izango dituzte. Gero, aipatutako errekurtsoak ezetsiz gero, probek ez dute 
baliorik izango.
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7. Epaimahai kalifikatzailea
7.1. Alkatetza dekretu bitartez izendatuko dira epaimahaikideak, bai eta lehenengo 

ariketa egiteko lekua, data eta ordua ere.
7.2. Epaimahaia eratuko da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu 

bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 60. ar-
tikuluak xedatutakoaren arabera, eta honako hauek osatuta egongo da: epaimahaibu-
rua, idazkaria eta lau epaimahaikide. Deialdian eskatutakoaren pareko edo goragoko 
titulazioa eduki behar dute denek. Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta bo-
toa; idazkariak, berriz, ez du botorik izango. Kideen inpartzialtasun- eta profesionalta-
sun-printzipioen araberakoa izango da Epaimahai Kalifikatzailearen osaera. Era berean, 
emakumeen eta gizonen parekidetasunerantz joko da, Emakumeen eta Gizonen Berdin-
tasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluak xedatu bezalaxe.

IVAP-HAEEk izendatuko du epaimahaikideetako bat.
7.3. Epaimahaiak aholkulariak ere deitu ahalko ditu. Aholkulari horiek beren espe-

zialitate teknikoetara mugatuko dira, hautapen-prozesuaren proba batzuetan edo guztie-
tan. Hala jasota dago Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31.3 
artikuluan.

7.4. Epaimahaiko kideek ezingo dute deialdian parte hartu, eta izangaiek haiek 
errekusatu ahalko dituzte, baldin eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 
1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako arrazoiak tarteko badira. Lege be-
raren 24. artikuluaren arabera, izangaiek Epaimahaiko kideak errekusatu ahalko dituzte, 
aurreko artikuluko arrazoiren bat tarteko denean.

7.5. Oinarri hauetan aurreikusi gabeko kontuetarako, honako hauetara joko du 
Epaimahaiak: maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako Oinarri 
Orokorrak; eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
15-19. artikuluak.

8. Deialdiak eta jakinarazpenak
Interneten argitaratuko dira Alkatetzak eta Epaimahaiak deialdiaren gainean hartu-

tako erabakiak, emaitzak, kalifikazioak eta bestelako jakinarazpen eta ebazpenak, Ba-
sauriko Udalaren helbide elektronikoan. Horrek ez du eragotziko egoki iritzitako beste 
publizitate-bide batzuk ere erabili ahal izatea. (Informazioa eskuratzeko, NAN zenbakia 
eta izena ematean jasotako gakoa sartu beharko dira).

9. Hautapen-prozesua
9.1. Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea):

Bi zati izango ditu, eta biak gainditu beharko dira:
—  A) atala: Epaimahaiak ezarritako gehienezko denboran, oinarri hauei dagokien 

gai-zerrendaren zati komuneko eta espezifikoko edukiei (I. eta II. eranskinak) bu-
ruzko erantzun anitzeko galderei erantzutea. Txarto erantzundako galderek pun-
tuak kenduko dituzte.

  Puntuazio zuzena honako formula honen arabera kalkulatuko da: erantzun zuze-
nak (O) ken erantzun okerren (T) herena (P = O – T/3). Erantzun gabekoak ez dira 
okertzat hartuko.

  A) atalaren amaierako puntuazioa 0-10 bitartekoa izango da, eta bi dezimal onar-
tuko dira. Epaimahaiak erabakiko du zein izango den proba gainditzeko gutxienez 
lortu beharreko puntuazioa, izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta beren eza-
gutza-maila aintzat hartuta.

—  B) atala: ariketa teoriko praktiko bati/batzuei buruzko erantzun anitzeko galderei 
erantzutea. Deialdiaren gai-zerrendaren zati espezifikoari (I. eranskina) buruz-
koa(k) izango d(ir)a ariketa(k), eta txarto erantzundako galderek puntuak kenduko 
dituzte.
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  Puntuazio zuzena honako formula honen arabera kalkulatuko da: erantzun zuze-
nak (O) ken erantzun okerren (T) herena (P = O – T/3). Erantzun gabekoak ez dira 
okertzat hartuko.

  B) atalaren amaierako puntuazioa 0-20 bitartekoa izango da, eta bi dezimal onar-
tuko dira. Epaimahaiak erabakiko du zein izango den proba gainditzeko gutxienez 
lortu beharreko puntuazioa, izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta beren eza-
gutza-maila aintzat hartuta.

Epaimahaiak B) atala zuzendu gabe utzi ahal izango die A) atala gainditu ez duten 
izangaiei.

Baztertuta geratuko dira Epaimahaiak proba gainditzeko ariketa bietako bakoitza 
gainditzeko finkatutako gutxieneko puntuazioa lortzen ez dutenak.

Zati biak gainditu beharko dira. Hala egin eta gero, lehen ariketaren kalifikazioa izan-
go da ariketaren horietan bietan lortutakoaren batuketa.

9.2. Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Lanbide desberdinetako peoi-lanak egitean datza proba: igeltserotza, hiri-altzariak 

mutatzea, iturgintza-lanak, elektrizitatea, margotzea, soldatzea, arotz lanak… Proba 
baztertzailea izango da. Bigarren ariketan 0-20 puntu lortu ahalko dira (dezimal bi onar-
tuko dira), eta hirugarrenera bakarrik pasako dira 10 puntu, gutxienez, lortzen dituztenak.

Izangaiei deialdi bakarra egingo zaie, Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren 
ebazpenean ezarritako hurrenkeran (Estatuko Administrazioko Langileen Araubide Oro-
korrean jasotako zozketaren emaitza argitaratu zuen ebazpen horrek; hain zuzen ere, 
proba egingo den urteari dagokion zozketarena).

Proba hasi aurretik, Epaimahaiko buruak edo hark eskuordetutako kideak probaren 
fitxen edukia jakinaraziko die izangaiei, ahoz: egin beharrekoa, eskura izango dituzten 
materialak, proba egiteko denbora eta lanen kalitate-estandarrak.

Ariketan balioetsiko da kasu praktikoak ebazteko eta materiala, makinak eta lan-tek-
nikak egokiro erabiltzeko gaitasuna, lanean garbitasunez eta segurtasunez aritzea eta 
peoi polianiztunek izan beharreko ezaguera teoriko-praktikoak egokiro aplikatzea. Uda-
laren kontura izango da proba egiteko baliabide teknikoak eta beharrezko materialak eta 
tresnak hornitzea.

9.3. Hirugarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Epaimahaiak planteatutako ariketa praktiko bat edo batzuk egin beharko dituzte izan-

gaiek. Ariketa horiek lanbide desberdinen arabera egituratuko dira: igeltserotza, hiri-al-
tzariak muntatzea, iturgintza, elektrizitatea, margogintza, soldadura eta arotz-lanak. 0-30 
puntu lortu ahalko dira (bi dezimal ere onartuko dira), eta, proba gainditzeko, 15 puntu 
lortu beharko dira, gutxienez.

Izangaiei deialdi bakarra egingo zaie, Funtzio Publikoko Estatuko Idazkaritzaren 
ebazpenean ezarritako hurrenkeran (Estatuko Administrazioko Langileen Araubide Oro-
korrean jasotako zozketaren emaitza argitaratu zuen ebazpen horrek; hain zuzen ere, 
proba egingo den urteari dagokion zozketarena).

Proba hasi aurretik, Epaimahaiko buruak edo hark eskuordetutako kideak probaren 
fitxen edukia jakinaraziko die izangaiei, ahoz: egin beharrekoa, eskura izango dituzten 
materialak, proba egiteko denbora eta lanen kalitate-estandarrak.

Ariketan balioetsiko da kasu praktikoak ebazteko eta materiala, makinak eta lan-tek-
nikak egokiro erabiltzeko gaitasuna, lanean garbitasunez eta segurtasunez aritzea eta 
peoi polianiztunek izan beharreko ezaguera teoriko-praktikoak egokiro aplikatzea. Uda-
laren kontura izango da proba egiteko baliabide teknikoak eta beharrezko materialak eta 
tresnak hornitzea.
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9.4.  Laugarren ariketa (borondatezkoa eta ez-baztertzailea). Hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzeko proba.

1. hizkuntza-eskakizunari dagokion euskararen ezagutza egiaztatzea (hizkuntza-es-
kakizuna, dena dela, ez da derrigorrezkoa izango).

Ez dute ariketa egin behar hura egiteko data baino lehen Epaimahaiari zera egiaztatu 
diotenek:

1.  1. hizkuntza-eskakizuna, goragokoa edota horien baliokidea den titulu edo egiaz-
tagiria badutela (azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, euskararen ezagutza egiaz-
tatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen 
Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzen dituena).

2.  Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren arabera salbuetsita daudela (euskaraz egin-
dako ikasketa ofizialak aintzat hartzeari eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteari buruzkoa da Dekretu hori).

  Honelaxe egiaztatuko da hizkuntza-eskakizuna:
  a)  IVAP-HAEEk, HABEk, Osakidatzak edota Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza 

Sailak emandako egiaztagiri edo tituluak dituztenek, horiek egiaztatzeko bai-
mena eman ahalko diote Basauriko Udalari, eskabidean bertan.

    Aurreko paragrafoko egiaztagiri edo tituluak ez diren beste batzuk dituzte-
nek, Udalari baimena ematen ez diotenek edota titulua geroago lortzen du-
tenek, euskara proba egin aurretik aurkeztu beharko dute alegatutako titulu 
edo egiaztagiri horren kopia.

  b)  Ikasketa guztiak edo zati bat euskaraz egin izanagatik hizkuntza-eskakizu-
naren azterketa egitetik salbuetsita daudenak (47/2012 Dekretua). Egoera 
horretan daudenek halaxe adierazi beharko dute eskabidean, eta ikasketak 
amaitu zituzten zentro edo unibertsitateak emandako egiaztagiriaren kopia 
aurkeztu beharko dute euskara probaren data baino lehen.

  Ariketa horretan 8 puntu lortu ahalko dira.

10. Prozesuaren emaitzak eta dokumentuak aurkeztea
Ariketa guztietan lortutako puntuen batura izango da azken emaitza (baldin eta arike-

ta guztiak gainditu badira, noski). Berdinketa egonez gero, oposizio-faseko bigarren ari-
ketan puntu gehien lortu duenaren alde ebatziko da. Hori eginda ere berdinketak jarrai-
tzen badu, oposizioko hirugarren ariketan puntu gehien lortu duenaren alde egingo da.

Hautapen-prozesua amaituta, Epaimahaiak gainditu duten izangaien behin-behineko 
kalifikazioak argitaratuko ditu Udalaren helbide elektronikoan, guztira lortutako puntuazio 
handienetik txikienera, eta berariaz adierazita hautatutako pertsonak nortzuk diren. Hau-
tatuen kopurua ezingo da izan deitutako lanpostuena baino handiagoa.

Behin-behineko emaitzen zerrenda hori argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, inte-
resdunek hamar (10) laneguneko epea izango dute egoki iritzitako erreklamazioak aur-
kezteko.

Aurkeztutako erreklamazioak ebatzi eta gero, Epaimahaiak hautapen-prozesua gain-
ditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratuko du.

Gero, praktiketako funtzionario izateko proposatutako izangaien zerrenda argitara-
tuko du, eta hamabost (15) laneguneko epea irekiko da, izangai horiek dokumentu kon-
pultsatu bidez egiaztatzeko bete egiten dituztela 3. oinarrian zehaztutako baldintzak. 
Honako dokumentu hauek ere entregatu beharko dituzte:

a) NANaren fotokopia konpultsatua.
b)  Izangai atzerritarrek Basauriko Udalaren jakinarazpen bat jasoko dute. Bertan 

azalduko diete zein den beren egoeraren arabera nahitaez aurkeztu beharreko 
dokumentazio zehatza.

c)  Zinpeko adierazpena, non jasoko den izangaia ez dagoela eginkizun publikoak 
betetzeko desgaitua, inongo herri-administraziotan ez daukala zabalik zerbitzutik 
kentzeko diziplina-espedienterik, eta ez daukala Herri Administrazioetan dihar-
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duten langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean 
aurreikusitako desgaitasun- eta bateraezintasun-arrazoirik.

d)  Espainiako nazionalitaterik ez duten izangaiek zinpeko aitorpena aurkeztu behar-
ko dute, adieraziz ez dutela beren estatuan funtzio publikora sartzea galarazten 
dien diziplina-zehapenik edo zigor penalik.

e)  Era berean, hautatuek egiaztatu beharko dute ez dutela, oinarri hauen arabera, 
beren eginkizunak betetzea galarazten dien gaixotasun, akats fisiko edo akats 
psikikorik. Horretarako, dagozkien proba eta osasun-azterketak egin beharko 
dituzte, Basauriko Udalaren laneko osasun zerbitzuetan. Lanpostuaren eginki-
zunak betetzeko gaitasun funtzionala egiaztatzeko probak eta osasun-azterketa 
banakakoa izango da.

Izangaiek ez badute proposatutako dokumentazioa aurkezten aipatutako epean —
eta ezinbesteko inguruabarrak ematen direnean salbu—, edo ez badute egiaztatzen 
eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela, ezingo dira izendatuak izan, eta beren 
jarduketa guztiak baliogabetu egingo dira, eskabidean faltsukeria erabili izanagatik. Ho-
rrek, gainera, ez du eragotziko sor daitekeen erantzukizuna egoztea. Kasua hori denean, 
hautapen-prozesuaren emaitzen hurrenkerari jarraitu, eta hurrengoa den izangaiari ego-
kituko zaio lanpostua, adierazitako agiriak aurkezten baditu.

11. Praktikaldia eta prestakuntza
Sei hilabeteko praktikaldi eta prestakuntza egingo da. Hala aurreikusten du maiatza-

ren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako oinarri orokorretako hamaikaga-
rrenak.

12. Izendatzea eta karguaz jabetzea
Maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako oinarri orokorretako 

hamabigarrenak xedatutakoari jarraituta izendatuko dira Basauriko Udaleko karrerako 
funtzionarioak.

13. Aldi baterako lan-poltsak
Hautapen-prozesuaren emaitzekin lan-poltsa eratuko da, oposizio-faseko ariketak 

gainditu dituzten izangaiekin. Hasieran, 3 urteko iraupena izango du lan-poltsa ho-
rrek, eta aldi baterako langile-beharrizanak betetzeko baliatuko da. Basauriko Udaleko 
lan-poltsei buruzko araudian ezarritakoaren arabera kudeatuko da, jarraian datorren pa-
ragrafoan adierazitakoaren kalterik gabe.

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat etorrita eratutako lan-poltsa agortzen bada, 
beste lan-poltsa batzuen aurrean lehentasuna izango dute derrigorrezkoak eta bazter-
tzaileak diren probarik gehien gainditu dituztenekin osatutako zerrendek, gainditutako 
proba horietan guztira lortutako puntuen hurrenkeran.

Berdinketa egonez gero, oposizio-faseko bigarren ariketan puntu gehien lortu duena-
ren alde ebatziko da. Hori eginda ere berdinketak jarraitzen badu, oposizioko hirugarren 
ariketan puntu gehien lortu duenaren alde egingo da.

14. Izaera pertsonaleko datuak babestea
Hautapen-prozesuan zehar jasotako edo sortutako izaera pertsonaleko datuak ku-

deatuko dira datuen babeserako indarreko araudian aurreikusitakoaren arabera.
Eskabideetan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da. Fitxategi hori 

bakar-bakarrik erabiliko da hautapen-prozesua eta aldi baterako kontrataziorako zein 
bitarteko funtzionarioak izendatzeko lan-poltsa kudeatzeko.

Deitutako lanpostuak lortzen dituztenek baimen espresua emango dute segurta-
sun-neurriak behar dituzten, eta hautapen-prozesurako beharrezkoak diren beren datu 
pertsonalak tratatzeko.
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Hautapen-prozesuan zehar emandako datuak laga ahal izango zaizkie horiek eska-
tzen dituzten administrazioei. Izangaiek nahi badute haiek titularrak diren izaera pertso-
naleko datuak lagatzea, horretarako baimen espresua eman beharko dute.

Hautapen-prozesuan parte hartzen dutenen informazio-eskubidea bermatzeko, Inter-
net bidez kontsultatu ahalko dira prozesuaren zerrendak, lehenago adierazitako Basau-
riko Udalaren helbide elektronikoan.

Eskabidean adierazitako helbidea, telefono-zenbakiak eta helbide elektronikoa ba-
liozkotzat hartuko dira. Eskabidea egiten duenari dagokio datuetan egon daitezkeen 
akatsez ohartaraztea edo izan daitezkeen aldaketen berri ematea.

Eskabidean jasotakoa izango da jakinarazpenetarako helbidea, ez bada ostean, es-
presuki eta sinesgarriro, beste bat adierazi zaiola deialdia egin duenari.

15. Gorabeherak
Epaimahaiari dagokio oinarri hauetan zehaztu gabe dagoen guztiari buruz sor dai-

tezkeen zalantzak ebaztea eta hautapen-prozesua behar bezala garatzeko beharrezko 
erabakiak hartzea.

Interesdunek deialdia, haren oinarriak eta oinarriotatik zein Epaimahaiaren jarduketa-
tik eratorritako administrazio-egintza guztiak aurkaratu ahalko dituzte, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 39/2015 1 Legean jasotako modu 
eta epeetan.
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I. ERANSKINA
GAI-ZERRENDA

Zati orokorra
1. gaia: 1978ko Espainiako Konstituzioa: printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak 

eta betebeharrak (Atariko Titulua eta I. Titulua).
2. gaia: Udal antolamendua (Espainiako Konstituzioaren 140. artikulua). Udal an-

tolakuntza (Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 19. eta 20. 
artikuluak).

3. gaia: 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen ber-
dintasunerakoa. Legearen xedea. Aplikazio-eremua. Emakumeen eta gizonen arteko 
tratu-berdintasunaren printzipioa. Administrazio Publikoen jardute-irizpideak (1., 2., 3. 
eta 51. artikuluak).

Zati espezifikoa
4. gaia: Aritmetika orokorra: oinarrizko kontzeptuak.
5. gaia: Pintura: ezaguera orokorrak. Pintatzeko tresnak eta produktuak erabiltzea.
6. gaia: Igeltserotza: peioek egin beharreko lanak. Eskuz erabiltzeko tresna eta la-

nabesak: nola erabili, garbitu eta zaindu, eta egin beharreko mantentze-lanak. Aglome-
ratzaileak (igeltsua, porlana, karea: definizioa). Agregakinak, aderiluak: definizioa eta 
motak. Aglomeratuak (mortero bakunak, masa-hormigoiak eta hormigoi armatuak).

7. gaia: Iturgintza: kontzeptu orokorrak. Iturgintza-lan nagusiak. Tresnen, lanabesen 
eta materialen tipologia, erabilera eta zaintza ezagutzea.

8. gaia: Elektrizitatea: kontzeptu orokorrak. Elektrizitate-lanerako tresnak eta lana-
besak. Ikurren interpretazioa.

9. gaia: Arotzeria: kontzeptu orokorrak. Arotzeriako oinarrizko lanak. Arotz-lanetara-
ko oinarrizko tresnak eta lanabesak. Sarrien egin ohi diren mantentze- eta konponke-
ta-lanak.

10. gaia: Egiturak muntatzea, oinarrizko mekanika orokorra, soldadurako oinarriz-
ko ezaguerak. Tresnak, lanabesak eta eragiketa errazak. Eraikuntzako makineria txikia 
(sorgailuak, hormigoi-makinak, konpresoreak, erreminta elektrikoak) erabiltzea eta ma-
kineria horren oinarrizko zaintzak.

11. gaia: Laneko segurtasunari eta higieneari buruzko oinarrizko arauak. Makinak 
erabiltzeko, lan egiteko, kalean jarduteko eta lanen seinalizazioa egiteari lotutako oina-
rrizko segurtasun-neurriak ezagutzea.

12. gaia: Ekipamendu eta dotazio publikoen kokapena Basaurin.
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