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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Elektrikari Laguntzaile lanpostua barne-sustapeneko txanda bidez betetzeko 
deialdia eta oinarri espezifikoak.

Alkateak 1800/2018 Dekretua onetsi du, 2018ko maiatzaren 16an. Honelaxe dio ber-
tako testuak:

Basauriko Udalaren 2017ko lan-eskaintza publikoa onetsi zuen azaroaren 7ko 
3550/2017 Dekretuak, zeinak dagozkion hautapen-prozesuen bitartez hornitu beharreko 
plazak jaso baitzituen (lan-eskaintza publiko hori osorik argitaratu zen 2017ko azaroaren 
23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta 2017ko abenduaren 7ko HAEEren laburpenean). 

Bestalde, 2010eko martxoaren 2ko 811/2010 Dekretuak, Basauriko Udalean karrera-
ko funtzionarioa izateko hautapen-prozesuak arautzeko oinarri orokorrak onetsi zituen. 
Oinarri horiek urte eta hil berean argitaratu ziren Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Dena dela, hautapen-prozesu bakoitza gauzatzeko, eskala, azpieskala eta mota ba-
koitzeko plazen deialdiak arautu behar dituzten oinarri espezifikoak argitaratu behar dira, 
horiek finkatuko baitituzte deialdi bakoitzaren ezaugarriak.

Esandako guztia aintzat hartuta, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
7/1985 Legearen 21 g) artikuluak esleitutako eskumenetan oinarrituta, Alkatetza honek 
zera

XEDATZEN DU:

Lehenengoa: Oinarri hauen xede diren hautapen-probetarako deialdia egitea.
Bigarrena: Basauriko Udalera, barne-sustapen txanda bidez, karrerako funtzionario 

gisa sartzeko hautatze-prozesuaren oinarri espezifikoak onestea, hain zuzen ere, hona-
ko lanpostu honi dagozkionak: Administrazio Bereziaren Eskala, Zerbitzu Berezien Az-
pieskala, Lanbideetako Langileen Klasea (E Taldea), Elektrikari Laguntzailea. Aipatutako 
oinarri espezifiko horiek Dekretu honen eranskinean daude.

Hirugarrena: Oinarriok Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua ematea.
Laugarrena: Dekretu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 

da Bilboko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiaren aurrean, berau argitaratzen den 
dataren biharamunetik bi hilabeteko epean. Bestela, hala nahi izanez gero, berraztertze-
ko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena eman duen organoaren 
aurrean. Hala xedatzen du Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uz-
tailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin bat.

Basaurin, 2018ko maiatzaren 28an.—Alkatea, Andoni Busquet Elorrieta
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ERANSKINA
ELEKTRIKARI LAGUNTZAILE PLAZA BAT BETETZEKO HAUTAPEN- 

PROZESUAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK 

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Deialdi honen xedea da Elektrikari Laguntzaile plaza bat (1) betetzea barne-susta-

pen txandatik eta lehiaketa-oposizio sistemaren bitartez. Lanpostu horren ezaugarriak: 
Administrazio Bereziko Eskalakoa da, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoa, Lanbideetako 
Langileen Klasekoa; eta E Taldeko soldata du, gehi aparteko ordainsariak, hirurtekoak 
eta indarreko legeriaren, eta Udalbatzak hartu dituen edo hartuko dituen erabakien ara-
berako gainerako ordainsari edo zerbitzu-sariak. Honako banaketa honen arabera egi-
ten da deialdia:

— Plaza bat, derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza eskakizunarekin (COD137). 

Lanpostuaren eginkizunak:
Nagusiek agindu, eta lanbideari zein kategoriari dagozkion lanak egitea.
Hautaprobak gainditu, baina plazarik lortu ez duten izangaiekin, elektrikari laguntzai-

leen lan-poltsa egingo da. Bertan daudenei deitu ahalko diete elektrikari laguntzaileak 
ordezkatzeko, Udalbatzak jotzen badu hori beharrezkoa dela zerbitzuek egokiro funtzio-
natzeko.

Bigarrena.—Izangaien betekizunak
a) Eskola-graduatuaren, 1. mailako lanbide-heziketaren edo horien pareko titulua-

ren jabe izatea, edo aukera izatea horiek lortzeko eskariak aurkezteko epea amaitu bai-
no lehenago.

b) Ordainsari-talde bereko (E) plaza baten jabe izatea Basauriko Udalean, Admi-
nistrazio Bereziaren Eskalan, Zerbitzu Berezien Azpieskalan, Lanbideetako Langileen 
Klasean; jardunean egotea, edota zerbitzu berezietan aritzea; eta bi urte bete izana ka-
rrerako funtzionario gisa.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea
Hautapen-prozesuan parte hartzeko eskabideak Udalaren Erregistro Orokorrean edo 

webgunean egongo dira eskuragarri (www.basauri.eus).
Izangaiek adierazi beharko dute deialdiaren bigarren oinarrian jasotako baldin-

tza guzti-guztiak betetzen dituztela, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen. 
Bestalde, oposizio aldiko ariketak euskaraz ala gaztelaniaz egin nahi dituzten adierazi 
beharko dute, eta, gerora, hautatutako hizkuntzan egin beharko dituzte ariketa horiek.

Eskabideak Udalbatzako buruari zuzenduko zaizkio, eta Basauriko Udaleko Erregis-
tro Orokorrean aurkeztuko dira, 20 egun naturaleko epean zehar. Epe hori zenbatzen 
hasiko da deialdiaren azken iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den da-
taren biharamunean.

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

Laugarrena.—Izangaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, onartutako eta baztertutako izangaien 

behin-behineko zerrenda onesteko eta Epaimahaiko kideak izendatzeko ebazpena 
emango du udal organo eskudunak. Ebazpen horretan zehaztuko da, era berean, lehe-
nengo ariketa non eta noiz egingo den, eta hori guztia argitaratuko da Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean, iragarki-taulan eta hirugarren oinarrian adierazitako helbide elektronikoan.

Aipatutako zerrendatik kanpo geratu diren izangaiek 10 eguneko epea izango dute 
erabaki horren aurkako erreklamazioa aurkezteko. Epe berean agiriak aurkeztu edo 
akatsak zuzendu ahalko dituzte, baldin eta horregatik geratu badira zerrendatik kanpo; 
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eta ohartaraziko zaie akatsak zuzendu ezean, eskabidea artxibatu egingo dela besterik 
gabe. 

Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu ondoren, behin-behineko zerrenda behin 
betiko bihurtuko da automatikoki, baldin eta erreklamaziorik aurkezten ez bada. Errekla-
mazioak badaude, horiek onetsi edo ezetsi egingo dira, hala dagokienean, behin betiko 
zerrenda onetsiko duen beste ebazpen batean, zeina Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, ira-
garki-taulan eta helbide elektronikoan argitaratuko den.

Deialdiaren azkeneko iragarki ofiziala argitaratu eta, gutxienez, hilabete igaro behar-
ko da probak egiten hasteko. Deialdiari buruzko hurrengo iragarkiak Udalaren iragar-
ki-taulan eta udal webgunean argitaratuko dira. 

Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onesten duen urriaren 

30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikuluak xedatutakoaren arabera 
eratuko da Epaimahaia, eta honako hauek osatuko dute: epaimahaiburua, idazkaria eta 
hiru epaimahaikide. Horiekin batera, IVAP-HAEEk izendatutako ordezkari bat egongo da.

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetan, aurreko atalean aipatutako epai-
mahaikideez gain, Herri Arduralaritzalaren Euskal Institutuak izendatutako ordezkari bat 
egongo da.

Epaimahaiaren osaera osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta iragarki-taulan argita-
ratuko da. Ebazpen horretan adieraziko da, era berean, oposizioko lehen ariketa zein 
datatan egingo den.

Epaimahaiak aholkulariak deitu ahalko ditu. Aholkulari horiek beren espezialitate tek-
nikoetara mugatuko dira, hautapen-prozesuaren proba batzuetan edota guztietan.

Epaimahaiko kideek ezin izango dute deialdian parte hartu, eta deialdia egin duen 
agintaritzari jakinarazi beharko diote. Izangaiek, bestalde, epaimahaikideak errekusatu 
ahalko dituzte, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
23. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Epaimahaia ezingo da eratu haren kideen (titularrak zein ordezkoak) erdiak bertan 
ez badaude.

Deialdia egin ondoren, epaimahaia eratuko da, kideen (titularrak zein or-
dezkoak) gehiengoa bertan dagoela. Saio horretan, epaimahaiak berari dagoz-
kion erabaki guztiak hartuko ditu, hautaproba guztiak egokiro gauza daitezen.  
Epaimahaiko kide guztiek hitza eta botoa izango dute, idazkariak izan ezik, zeinak ez 
baitu boto-eskubiderik izango. Epaimahaiak erabakiak hartuko ditu bertaratuen gehien-
goaren botoarekin. Berdinketa egonez gero, epaimahaiburuaren botoak erabakiko du. 

Epaimahaiak, bestalde, oinarri hauetan zehaztu gabe dagoen guztiari buruz sor dai-
tezkeen zalantzak ebatzi, eta hautapen-prozesua behar bezala garatzeko beharrezko 
erabakiak har ditzake.

Eraginkortasun eta azkartasun arrazoiak direla eta, zenbait ariketa egun berean egi-
tea xedatu ahalko du Epaimahaiak, edota ariketen hurrenkera aldatu. 

Lehiaketa-fasea egingo da lehenengo, eta oposizioa bigarren.

Seigarrena—Hautapen-prozesua
Lehiaketa-oposizioa izango da hautapen-prozesua.

Lehenengo fasea: Lehiaketa

a) Antzinatasuna: gehienez ere, 6 puntu.
 —  Edozein herri administraziotan egindako zerbitzu-urte oso bakoitzeko: 0,33 

puntu. Ondorio horietarako, karrerako funtzionario izan aurretik aitortutakoak 
ere kontuan hartuko dira.
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b) Karrera, eta betetako postuak: gehienez ere, 6 puntu.
 —  Elektrikari ofizial gisa jardun izanagatik: 0,30 puntu, lan egindako urte bakoi-

tzeko edo sei hilabetetik gorako zati bakoitzeko; gehienez ere, 2 puntu.
 —  Elektrikari laguntzaile gisa jardun izanagatik: 0,20 puntu, lan egindako urte 

bakoitzeko edo sei hilabetetik gorako zati bakoitzeko; gehienez ere, 4 puntu.
c) Prestakuntza-maila: gehienez ere, 3 puntu.
 —  Deialdi honetan parte hartzeko aukera ematen duen titulazioa ez den beste 

bat, maila altuagokoa: 1 puntu.
 —  Prestakuntza- eta trebakuntza-ekitaldietan parte hartu izana (ikastaroak, min-

tegiak, eta abar), baldin eta horiek funtzionarioen eskola ofizialek (INAP, IVAP-
HAEE, eta abar) edo unibertsitateek eman badituzte, edota erakunde horien 
homologazioa badute. Dena dela, prestakuntza eta trebakuntza horiek lotura 
zuzena izan behar dute eskainitako plazaren azpieskalarekin, eta 20 ordutik 
gorako iraupena izan behar dute. 0,20 puntu, egokiro egiaztatutako dokumen-
tu bakoitzeko, 2 puntuko mugarekin.

Bigarren fasea: oposizioa

— Lehen ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Galdera-sorta erantzun beharko dute izangaiek, idatziz. Galdera bakoitzak zenbait 

erantzun izango ditu, eta bakarra izango da zuzena. Baliteke izangaiek garatu beharreko 
galdera-sorta ere egotea, deialdiari erantsita doan gai-zerrendari buruz.

Ariketa hori egiteko gehienezko denbora 60 minutukoa izango da.
Ariketak, bestalde, 0-15 puntu jasoko ditu, eta kanporatuak izango dira gutxienez 7,5 

puntu lortzen ez dituzten izangaiak.
— Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea)
Proba praktiko bat edo gehiago, egiaztatzeko izangaiek zer-nolako gaitasuna duten 

lanpostuari lotutako elektrikari laguntzaile lanak egiteko.
Epaimahaiak zehaztuko du ariketa hori egiteko gehienezko denbora, ariketari hasiera 

eman aurreko unean.
Ariketak, bestalde, 0-15 puntu jasoko ditu, eta kanporatuak izango dira gutxienez 7,5 

puntu lortzen ez dituzten izangaiak.
— Hirugarren ariketa (borondatezkoa eta ez-baztertzailea) 
Euskararen ezagutza egiaztatu beharko da, 1. hizkuntza-eskakizun mailan, Epai-

mahaiak zehaztutako moduan.
Proba hori ez dute egin beharko dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dauka-

tenek edota horren baliokidea den titulua dutenek (euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 
Bateratuko mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren 3. artikuluak, eta 
euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-titu-
luen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak 
jasotzen dituzte baliokidetza horiek guztiak). Aipatutako egiaztatzea aurkeztu beharko 
da hautapen-prozesuan parte hartzeko eskabidearekin batera.

Zentzu horretan, salbuetsita egoteko nahikoa izango da 1. hizkuntza-eskakizuna 
edota horren baliokidea den titulua dutenek egiaztagiria aurkeztea Udaleko Giza Baliabi-
deen Arloan hirugarren ariketa (euskara-proba) egin aurretik. 

Ariketa horretan 4,5 puntu lortu ahalko dira.
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GAI-ZERRENDA

1. gaia: Elektrizitatea: sarrera. Oinarrizko kontzeptuak. Neurketa-unitateak. Energia 
elektrikoa. Elektrizitate kontzeptuak.

2. gaia: Tresnak eta lanabesak. Behe-tentsioko instalazioak.
3. gaia: Elektrizitatean erabilitako materialak. Kanalizazioak.
4. gaia: Instalazio eta hornikuntza motak.
5. gaia: Argiteria publikoak. Aginte- eta maniobra-taulak, kanalizazioak, luminariak, 

ekipoak eta lanparak.
6. gaia: Mantentze-lanak eta konponketak. Matxura motak, eta horiek konpontzea.
7. gaia: REBT-ITC 09, kanpoko argi-instalazioak.
8. gaia: REBT-ITC 13, lotura-instalazioak. Babes-kutxa orokorrak.
9. gaia: REBT-ITC 18, lur-konexiorako instalazioa.
10. gaia: REBT-ITC 24, barruko instalazioak edo instalazio hartzaileak. Kontaktu zu-

zen eta zeharkakoen aurkako babesa.
11. gaia: Plataforma jasotzailean lan egitea.
12. gaia: Prebentziorako esparru-araudia. Lantokietan bermatu beharreko gutxiene-

ko segurtasun- eta osasun-baldintzak, seinaleztatzeari eta laneko ekipamenduak era-
biltzeari dagokionez. Elektrikari lanaren berezko arriskuak. Babes-neurri indibidual eta 
kolektiboak.
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