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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Akats materialen zuzenketa, Alkatetzaren azaroaren 18ko 382/2021 Dekre-
tuan (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 2021eko abenduaren 1: barne-promozio-
ko txandan eta oposizio-lehiaketaren bidez Udaltzaingo Ofizialordearen bi 
(2) plaza (Administrazio Bereziko eskala, Zerbitzu Berezien azpieskala, Udal-
tzaingoaren klasea, C1 taldea, 2019ko LEParen barruan) hautatzeko Deialdia 
eta Oinarri Espezifikoak.

Alkate jaunak Alkatetzaren DEK zenbakia: 2335/2022 Dekretua eman du, eta honako 
hau dio hitzez hitz:

«Lehenengoa: Alkatetzaren azaroaren 18ko 382/2021 Dekretuaren bidez onartuta-
ko eta 2021eko abenduaren 1eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako oinarrien 
bederatzi, hamar, hamaika eta hamabigarren klausuletan antzemandako akats materia-
lak zuzentzea. Oinarri horiek barne-promozioko txandan eta oposizio-lehiaketaren bidez 
Udaltzaingoko ofizialordearen bi (2) plaza (Administrazio Bereziko eskala, Zerbitzu Be-
rezien azpieskala, Udaltzaingoaren klasea, C1 taldea, 2019ko LEParen barruan) hauta-
tzeko deialdiarenak dira.

Bederatzigarren klausula. Prestakuntza-Ikastaroa eta Praktikaldia:
— Honako hau dago idatzita: 

«Bederatzigarrena». 

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
«Hamargarrena.»

a) Prestakuntza-ikastaroa
—  Bertan, honako hau dago idatzita: 

 «Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko Kontseilu Errektoreak Udaltzaingoaren lehen 
agente kategoriarako onartutako ikastaroaren ikasketa-planean xedatutakoaren ara-
bera ebaluatu eta gaindituko da prestakuntza-ikastaroa. Hala, ikastaroa gainditzen 
ez duen ikaslea ez-gai deklaratuko da, eta hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.»

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
 «Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiko Kontseilu Errektoreak Udaltzaingoaren ofizia-
lorde kategoriarako onartutako ikastaroaren ikasketa-planean xedatutakoaren arabe-
ra ebaluatu eta gaindituko da prestakuntza-ikastaroa. Hala, ikastaroa gainditzen ez 
duen ikaslea ez-gai deklaratuko da, eta hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.»

b) praktikaldia:
—  Bertan, honako hau dago idatzita: 

 «Praktikaldiaren ebaluazioa Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiak egingo du. Ebalua-
zioa izangaiak Udaltzaingoko lehen agentearen kategoriari dagozkion eginkizunak 
betetzeko erakutsitako egokitasunari buruzkoa izango da, zereginak betetzeari lotu-
tako eraginkortasun profesionala kontuan hartuta.» 

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
 «Praktikaldiaren ebaluazioa Euskal Herriko Poliziaren Ikastegiak egingo du. Ebalua-
zioa izangaiak Udaltzaingoko ofizialordearen kategoriari dagozkion eginkizunak be-
tetzeko erakutsitako egokitasunari buruzkoa izango da, zereginak betetzeari lotutako 
eraginkortasun profesionala kontuan hartuta.»
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Hamargarren klausula. Behin betiko izendapena:
— Honako hau dago idatzita: 

«Hamargarrena.»

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
«Hamaikagarrena.»

Hamaikagarren klausula. Kargua hartzea:
— Honako hau dago idatzita: 

«Hamaikagarrena.» 

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
«Hamabigarrena.»

Hamabigarren klausula. Gorabeherak:
— Honako hau dago idatzita: 

«hamabigarrena.» 

— Horren ordez, hau jarri behar da: 
«Hamairugarrena.»
Bigarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratzea, akatsa zuzendu dela 

jakinarazteko».
Basaurin, 2022ko uztailaren 6an.—Alkatea,  Asier Iragorri Basaguren
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