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1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Larrabetzuko Udala
Larrabetzuko udal-eraikinen garbitasunerako operario plaza lan harreman
finkoko izaerarekin egonkortzeko deialdia.

Alkatetzaren uztailaren 26ko 313/2022 Dekretuaren bidez, eta abenduaren 28ko
20/2021 Legearen bidez onartutako salbuespenezko egonkortze-prozesuen esparruan,
Larrabetzuko Udalak Larrabetzuko udal-eraikinetako garbiketa-langile plaza bat hautatzeko prozedura arautuko duten oinarriak eta deialdia onartu zituen. Deialdiaren oinarriak eranskin gisa jaso dira.
Larrabetzun, 2022ko uztailaren 26an.—Alkatea, Iñigo Gaztelu Bilbao
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ERANSKINA

LARRABETZUKO UDALEAN 2022KO MAIATZAREN 19KO EHAAN ARGITARATUTAKO
ABENDUAREN 28KO 20/2021 LEGEAREN ESPARRUAN ALDI BATERAKO
ENPLEGUA EGONKORTZEKO ENPLEGU PUBLIKOKO ESKAINTZEI DAGOZKIEN
ERAIKINAK GARBITZEKO LANGILE PLAZAK BETETZEKO EZOHIKO
DEIALDIA ARAUTUKO DUTEN OINARRIAK

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Deialdi honen xedea da udal honetako plantillan hutsik dauden udal-eraikinak garbitzeko langile plaza bat jabetzan betetzea. Lanpostu hori abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluari lotutako salbuespenezko lan-eskaintza publikoaren barruan dago,
eta 2022ko maiatzaren 17an Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta 2022ko maiatzaren 19an
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen. Ezaugarriak:
— Plazaren izena: udal-eraikinak garbitzeko langilea.
— Titulazioa: eskolatze-ziurtagiria, DBH mailako ziurtagiria, Oinarrizko Lanbide Heziketa edo baliokidea.
— Izaera: lan-kontratu finkoa
— Hautaketa-sistema: oposizio-lehiaketa.
— Plaza kopurua: 1.
— Txanda irekia: bai.
— Dedikazioa: lanaldi osoa.
— Hizkuntza Eskakizuna: 1. HE, derrigorrezkoa.
Funtzioak: zerbitzu honen esku uzten diren udal instalazio guztiak egunero garbitzea:
udaletxea, haurreskola, txokoa, udal bulegoak, Errebale Jauregia, Anguleri Kulturetxea,
erromesen atari eta aterpetxeko sarrera eta Udalak erabakitzen duen beste edozein
udal. Udalaren menpeko zentroen urteko garbiketa-lan sakonak, bai eta ezohiko edo
noizbehinkako garbiketarekin zerikusia duten beste lan batzuk ere. Bere lanen artean
zerbitzua emateko behar diren baliabide materialen kudeaketa ere egongo da. Hori guztia indarrean dagoen LPZren arabera egingo da.
Bigarrena.—Aplikatzeko araudia
Oinarri hauetan berariaz aurreikusi ez den guztirako, hautaprobak egin beharko dira,
honako iturri-araubide honen arabera:
— 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.
— 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa.
— 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
— 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, toki-araubidearen arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duena.
— 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
— 896/1991 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Toki Administrazioko Funtzionarioak
Hautatzeko Prozedurak bete beharreko oinarrizko arauak eta gutxieneko programak ezartzen dituena.
Osagarri gisa, aipatutako arauetan aurreikusi ez den guztian, martxoaren 10eko
364/1995 Errege Dekretua aplikatuko da, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura
dauden langileen sarrerari eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen
lanpostuak betetzeari eta lanbide-sustapenari buruzko Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
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Hirugarrena.—Izangaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
Deialdi honetako hautaprobetan parte hartzeko, beharrezkoa izango da:
—E
 spainiako nazionalitatea izatea, beste estatu batzuetako nazionalak enplegu publikoan sartzeko xedatutakoari kalterik egin gabe.
—Z
 ereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
—H
 amasei urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaezko erretiroaren gehieneko adina ez gainditzea.
—D
 iziplina-espediente bidez, edozein administrazio publikoren zerbitzutik edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoetatik bereizita ez egotea,
eta ebazpen judizial bidez enplegu edo kargu publikoetarako, funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko edo lan-kontratuko langileen kasuan betetzen zituzten antzeko eginkizunak betetzeko desgaikuntza absolutua edo berezia ez
izatea. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, desgaituta edo egoera baliokidean ez egotea, eta bere estatuan enplegu publikora iristea eragozten duen
diziplina-zehapenik edo baliokiderik ez izatea.
— Indarreko legerian jasotako ezintasunen bat ez izatea.
—D
 eialdi honetako lehenengo oinarrian ezarritako titulu galdagarria edo baliokidea
edukitzea, edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean lortzeko moduan egotea. Hala badagokio, baliokidetasuna izangaiak aurkeztu beharko du, kasuan kasuko administrazio eskudunak horretarako emandako ziurtagiriaren bidez.
—B
 este estatu batzuetako nazionalentzat:
—E
 uropar Batasuneko estatu kideetako nazionalitatea dutenek, espainiarren ezkontideak eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalitatea
dutenek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude, eta haien ondorengoek
eta ezkontidearen ondorengoek, baldin eta zuzenbidez bananduta ez badaude,
hogeita bat urtetik beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak badira, Europar
Batasunak egindako nazioarteko itunen aplikazio-eremuan sartuta dauden pertsonek, baldin eta Espainian legezko administrazio publikoak badira, eta Espainian,
Espainian, Espainian, administrazio publikoak izanik, beren egoitza askatasunean
duten langileak.
Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoaren arabera, oinarri hauen bidez deialdi honetan parte
hartu nahi duten guztiei jakinarazten zaie Larrabetzuko Udalaren titulartasuneko fitxategi
batean gordeko direla eskabidearen eta aurkeztutako dokumentazioaren bidez emandako datu pertsonalak, beren hautagaitza baloratzeko helburu bakarrarekin. Era berean,
eta oinarri hauen bidez, jakinarazten da interesdun horiek datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak erabiltzeko aukera dutela, Datu Pertsonalak
Babesteko Espainiako Agentziak ezarritako baldintzetan, eta Larrabetzuko Udalari zuzenduta. Datu horiek ez zaizkie hirugarrenei lagako, salbu eta legeak hala aurreikusten
duenean edo berariaz eskatzen duenean.
Laugarrena.—Eskabideak eta izangaien onarpena
4.1. Deialdi honetan parte hartzeko eskatzen duten eskabideetan —behar bezala
beteta egon beharko dute—, hirugarren oinarrian eskatzen diren baldintza eta betekizun
guztiak betetzen dituzten izangaiek —Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunari buruzkoak beti— Oinarri hauek onartzen dituztela adierazi beharko dute.
Eskabideak udal honetako alkate-udalburuari zuzenduko zaizkio, eta Udalaren Sarrerako Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako moduan. Ahal dela, Udalean bertan edo www.larrabetzu.eus orrian emango den
eredu-instantzia erabiliko da, 20 egun naturaleko epean, aldizkari ofizialaren hurrengo
deialditik aurrera zenbatzen hasita. Deialdia eta oinarriak oso-osorik argitaratuko dira
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.
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1. oinarrian xedatutakoaren arabera, 179/2019 Dekretuaren 28. Eredu normalizatuak
herritarren eskura egongo dira bi bertsiotan: euskaraz edo ele bitan, euskaraz eta gaztelaniaz. Formatu elebidunetan, euskarazko testuak lehentasuna izango du. Hedadura
edo konplexutasuna dela eta, Euskadiko tokiko sektore publikoa osatzen duen toki-erakunde edo erakunde bakoitzak hala erabakitzen duenean, euskarazko eta gaztelaniazko
dokumentuen ereduak jarriko dira herritarren eskura, bereizita. Kasu horretan, bi ereduetan ohartaraziko da beste hizkuntza ofizialean idatzitako inprimaki berberak daudela
eskuragarri.
4.2. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Alkatetzak ebazpena emango du,
gehienez ere hilabeteko epean, eta onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko
zerrenda onartutzat joko du. Izangaiek adierazitakoaren arabera hartuko da zerrenda.
Ebazpen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-oholean eta, modu osagarrian eta izaera ofizialik gabe, Udalaren web orrian (www.larrabetzu.eus) argitaratuko
da, eta 10 egun balioduneko epea adieraziko du baztertutako izangaiek akatsak zuzentzeko, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatutakoaren arabera (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 203. artikulua, 203. artikulua),
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 203. artikuluaren arabera
(203. artikulua). Era berean, epe horretan interesdunek edozein erreklamazio aurkeztu
ahal izango dute.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 66. artikuluan adierazitako egitatezko akatsak zuzendu ahal izango dira, hala
nola interesdunaren datu pertsonalak, jakinarazpenetarako adierazitako lekua, data, sinadura edo zein organori zuzentzen zaion.
Ezin izango da zuzendu, hautaketa-sistemaren eskaeraren funtsezko edukiari, iraungitze-epeari edo funtsezko jarduketarik ezari eragiten dielako:
— Oinarrietan eskatzen diren gaitasun-baldintza guztiak betetzen direla ez agerraraztea.
— Eskabidea epez kanpo aurkeztea, dagokion epearen aurretik edo ondoren.
— Azterketa-eskubideak ez ordaintzea edo horien ordainketa partziala egitea, eskabideak aurkezteko ezarritako epea amaituta.
Erreklamaziorik, iradokizunik edo zuzenketa-eskaerarik egiten ez bada, behin-behineko ebazpena automatikoki behin betiko bihurtuko da. Bestela, erreklamazioak eta zuzenketak ebatzi ondoren, deialdia egin duen agintariak onartutakoen eta baztertutakoen
zerrendak behin betiko bihurtuko ditu, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-oholean eta udalaren webgunean argitaratuko den ebazpen baten bidez. Ebazpen
berean, lehenengo ariketa hasteko eguna, tokia eta ordua adieraziko dira, baita hautaketa-epaimahaiaren osaera ere. Ebazpen hori argitaratzea erabakigarria izango da balizko
aurkaratzeen edo errekurtsoen ondorioetarako.
4.3. Behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpenaren aurka, administrazioarekiko
auzi-errekurtsoa jarri ahal izango dute interesdunek, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen indarreko Legearen arabera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluan aurreikusitako
aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri aurretik.
Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
5.1. Epaimahai kalifikatzailea honela osatuko da:
1. artikuluan ezarritakoaren arabera, EPOTBren arabera, hautaketa-organoak kolegiatuak izango dira eta organo horien osaera kideen inpartzialtasun- eta profesionaltasun-printzipioei egokituko zaie, eta, era berean, gizonen eta emakumeen arteko parekotasunera joko da; organo horietako kide ezin izango dira izan hautaketako edo izendapen
politikoko langileak (udalbatzako kideak), bitarteko funtzionarioak eta behin-behineko
langileak; organo horietako kide izatea beti norbanako gisa izango da, eta ezin izango
da beste ordezkaririk izan (ordezkari sindikalen artean).
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Era berean, kontuan izan behar da 61.7 Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bateginaren bigarren paragrafoak ezartzen duenez, “Herri-administrazioek
hitzarmen kolektiboen esparruan erakunde sindikalek hautaketa-prozesuen garapenean
izango duten jarduna finkatuko duten lankidetza-moduak negoziatu ahal izango dituzte”.
Funtzio Publikoaren Euskal Legearen 30. artikuluan ezarritakoaren arabera, hautaketa-epaimahaiek edo -organo teknikoek autonomia funtzional osoz jardungo dute,
prozeduraren objektibotasunaren erantzule izango dira, eta deialdiaren oinarriak betetzen direla bermatuko dute. Epaimahaien osaeran espezialitate-printzipioa betetzen dela
zainduko da. Epaimahaiko kideen erdiek, gutxienez, sartzeko eskatzen den jakintza-arlo
bereko titulazioa izan beharko dute, eta guztiek maila akademiko berekoa edo goragokoa. Nolanahi ere, epaimahaietan Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako ordezkari bat agertuko da, eta langileen ordezkari bat, sindikatuen ordezkaritzak
izendatutakoa.
Epaimahaiaren edo hautaketa-organo teknikoaren osaera orekatua izan behar da
trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen artean,
salbu eta hori egokia ez dela behar bezala justifikatzen bada. Ordezkaritza orekatutzat
jotzen da lau kide baino gehiagoko organoetan sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza duenean; gainerakoetan, bi sexuak ordezkatuta daudenean.
Epaimahaiek beren lanetan aholkulariak sartzea erabaki ahal izango dute, hautaketa-prozesuko proba guztietarako edo batzuetarako. Aholkulari horiek beren espezialitate
teknikoetan aritzera mugatuko dira.
Hala ere, adibide gisa, toki-administrazioko auzitegiaren osaera azalduko dugu jarraian).
— Batzordeburua: bokal zaharrena izendatuko da lehendakari.
— Idazkaria: udalbatzakoa edo hark eskuordetzen duen funtzionarioa, batzordekide
ere izango dena.
— Kideak: karrerako lau funtzionario, udalburuak izendatuak. Kideen artean IVAPeko
kide bat egongo da.
Kideen proposamen edo izendapen bakoitzak betekizun eta baldintza berberak dituen ordezko bat izendatzea ere ekarriko du. Bokal guztiek bete beharreko lanposturako
eskatutako titulazio bera edo handiagoa duten funtzionarioak izan beharko dute, eta goragoko talde edo talde berekoak izan beharko dute. Epaimahaiko kideen erdiak gehi batek, gutxienez, sartzeko eskatzen den ezagutza-arlo bereko titulazioa izan beharko dute.
Epaimahaiaren osaera zehatza, kide bakoitzaren izendapenarekin, ebazpen bidez
gauzatuko da, eta probintziako aldizkari ofizialean eta udaletxeko ediktuen taulan argitaratuko da, probak hasi baino hilabete lehenago gutxienez.
5.2. Epaimahaiari dagokio hautaprobak garatzea eta kalifikatzea, eta, bere jardunean, oinarri hauei lotuta dago, eta ezin du onartu, ez eta aitortu ere, hautaprobak gainditu dituztenen kopurua deitutako plazena baino handiagoa izan dela.
5.3. Epaimahaiko kideek ezin izango dute parte hartu, eta deialdia egin duen agintariari jakinaraziko diote. Izangaiek ezetsi ahal izango dituzte, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean, edo deialdia argitaratu aurreko bost urteetan hautagaiak
prestatzeko lanak egin dituztenean.
5.4. Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardun ere, kideen, titularren edo ordezkoen gehiengoaren presentziarik gabe. Erabakiak botoen gehiengoz hartuko dira, eta
beren lanetan aholkulari espezialistak sartzea erabaki ahal izango dute, hala eskatzen
duten probetarako; horretarako, espezialitate teknikoetan soilik jardungo dute, eta horietan oinarrituko dira epaimahaiarekin lankidetzan, hitzarekin, baina botorik gabe. Aholkulariek eta espezialistek epaimahaiko gainerakoen abstentzio- eta errefusatze-arrazoi
berberak izan behar dituzte.
5.5. Lehendakari titularra edo ordezkoa ez badago, mahaiburuak epaimahaikide
baten esku utziko du.
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5.6. Epaimahaiaren jardueren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke Alkatetzaren aurrean, horiek argitaratu zirenetik hilabeteko epean, Administrazio Publikoen
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluaren
eta hurrengoen arabera.
5.7. Zerbitzuagatiko kalte-ordainei buruzko maiatzaren 24ko 462/2002 Errege Dekretuaren IV. eranskinean xedatutakoaren ondorioetarako, hautaketa-proba honetan
jardungo duen epaimahaiak bertan jasotako hirugarren kategoria izango du, bai epaimahaikideen bertaratzeei dagokienez, bai epaimahaiko aholkulari eta laguntzaileei dagokienez.
Seigarrena.—Hautaketa-prozesuaren hasiera
6.1. Oposizioko ariketak ezin izango dira hasi Bizkaiko Aldizkari Ofizialean behin
betiko onartuen eta baztertuen zerrendaren iragarkia argitaratu eta gutxienez hilabete
igaro arte.
6.2. Lehenengo ariketa hasi baino gutxienez 15 egun baliodun lehenago, Alkatetzak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Udaletxeko iragarki-taulan iragarriko du zein egun,
ordu eta lokaletan egin beharko den, baita Udalaren web orrian (www.larrabetzu.eus)
modu osagarrian eta izaera ofizialik gabe ere. Izangaien kopurua gomendagarria bada,
Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko argitalpenen ordez, izangai bakoitzari banakako jakinarazpenak egin ahal izango zaizkio, hartu-agiriarekin.
Epaimahaiak erabakiko du zein hurrenkeratan jardungo duten oposiziogileek batera
egin ezin diren ariketetan, horiek hasi aurretik egindako zozketaren bidez.
Behin hautaketa-prozesua hasita, ariketa bakoitzaren emaitzak, ondorengo deialdiak
eta deialdiak, eta, azken batean, Hautaketa Epaimahaiak hartzen duen eta izangaiak
hautaketa-probak edo, hala badagokio, lehiaketa-fasea amaitu arte ezagutu behar dituen edozein erabaki udaletxeko iragarki-oholean jarriko dira ikusgai, eta azalpen hori
nahikoa izango da hasten den egunean, ondorio guztietarako jakinarazpen gisa. Era
berean, modu osagarrian eta izaera ofizialik gabe jarriko da ikusgai Udalaren webgunean. Ariketa beraren hurrengo bilerarako deia gutxienez hamabi ordu lehenago egin
beharko da, eta beste ariketa baterako deialdiak, berriz, gutxienez berrogeita zortzi ordu
lehenago.
6.3. Izangaiek deialdi bakarra izango dute ariketa bakoitzerako, eta probak hasita
daudenean edo ez daudenean, oposiziotik kanpo geratuko dira, arrazoi justifikatuengatik
bada ere. Ahozko proben edo banakako eta segidako proben kasuan, epaimahaiak alegatutako arrazoiak aztertu eta izangaia onartu ahal izango du, baldin eta proba amaitu
ez bada eta onarpen horrek gainerako langileekiko berdintasun-printzipioa kaltetzen ez
badu.
6.4. Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izango die oposiziogileei beren nortasuna egiazta dezaten; horretarako, nortasun-agiri nazionala eraman beharko dute.
Zazpigarrena.—Hautaketa-prozedura
7.1. Oposizioaren garapena:
Oposizioaren ariketek, abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, nahitaezko hiru ariketa ez-baztertzaile izango dituzte:
— Lehenengo ariketa: nahitaezkoa eta ez baztertzailea.
	Hogeita hamar galderaz osatutako galdera-sorta bat erantzun beharko da, beste
lau erantzunekin, II. eranskinean jasotako gai-zerrendari dagozkionak, eta horietako bakarra izango da erantzun zuzena. Erantzun zuzenak puntu batekin baloratuko dira, eta okerrak, berriz, negatiboki, -0,5 punturekin. Gehienezko puntuazioa 30
puntukoa izango da.
— Bigarren ariketa: nahitaezkoa eta ez baztertzailea.
	Lanpostuaren xede diren zereginekin lotutako proba praktiko bat izango da. Alderdi hauek baloratuko dira: azkartasuna, trebetasuna, materiaren ezagutza, azken
emaitza. Proba hori ariketa egiten hasi baino lehentxeago zehaztuko du epaimahai
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kalifikatzaileak. Auzitegiak ariketa horren iraupena zehaztuko du, planteatutako
kasuaren hedaduraren arabera.
Ariketa honetan epaimahaiak I. eranskinean aurreikusitako irizpideak hartuko ditu
kontuan balorazioa egiteko.
Ariketa hau 0 eta 30 puntu artean baloratuko da. Epaimahaia behartuta dago ariketa egin eta hurrengo lau egun baliodunetan lortutako puntuazioa argitaratzera, interesdunek ariketari buruz egoki iritzitako alegazioak egin ahal izan ditzaten. Argitaratu eta
hurrengo bost egun naturaleko epean aurkeztutako erreklamazioak bakarrik onartuko
dira izapidetzeko. Epe horren barruan aurkeztutako plantilla zuzenduari buruzko erreklamazioak bakarrik onartuko dira izapidetzeko. Nolanahi ere, epaimahaiak kontuan hartu
beharko ditu epe horren barruan aurkeztutako alegazioak, eta berariaz ebatzi beharko
du lehiaketa-fasea egin aurretik.
Oposizio-faseko azken kalifikazioa izangaiek egin beharreko ariketa bakoitzean lortutako puntuazioen baturak zehaztuko du. Ondoren, zerrenda bat osatuko da, puntuazioaren arabera ordenatuta, handienetik txikienera, eta oposizio-faseko hautagai guztiak
jasoko ditu, deialdi honetako oinarri bakoitzean ezarritako irizpideen arabera.
7.2. Lehiaketa-fasea.
Oposizio-fasea amaitutakoan, hautagaiak hamar egun balioduneko epea izango dute
deialdian aurreikusitako merezimenduak eta esperientzia egiaztatzeko agiriak aurkezteko.
Parte-hartzaileek alegatutako merezimenduak lortuak edo zenbatuak izan beharko
dira eskabideak aurkezteko epea amaitu arte. Lehiaketa-faseko gehieneko puntuazioa
40 puntukoa izango da, eta I. eranskinean agertzen den baremoaren arabera banatuko
dira.
7.3. Oposizio-lehiaketaren azken puntuazioa.
Merezimenduak barematu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du lehiaketa-fasean lortutako puntuazioa duten hautagaien zerrenda, bai eta gainditu dutenena
ere, guztizko puntuazioaren hurrenkeraren arabera, eta hamar egun balioduneko epea
emango die baremazioari dagokionez egoki iritzitako erreklamazioak eta zuzenketak
egin ditzaten.
Oposizio-lehiaketaren azken puntuazioa lortzeko, bi faseetan lortutako puntuazioa
batuko da, guztira 100 punturen gainean.
Berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da (hala badagokio):
— Lehenengoa: deialdia egin duen administrazioan esperientzia gisa lehiaketa-fasean puntuazioa lortu dutenek.
— Bigarrena: oposizio-aldian lortutako puntuazio altuagatik;
— Hirugarrena: oposizio-aldia osatzen duten ariketa bakoitzean lortutako puntuazio
handienagatik, ariketa bakoitza egin den hurrenkeraren arabera;
— Laugarrena: merezimenduen baremoko “esperientziari” dagokion atalean lortutako
puntuazio altuagatik;
Berdinketak jarraitzen badu, dagokion kidegoan sexuren bateko pertsonen ordezkaritza txikia badago, ordezkatutako sexuari emango zaio lehentasuna, izendapen berrietan
emakumeen eta gizonen parte-hartzea bermatzeko.
Zortzigarrena.—Gaindituen zerrenda
Alegazio eta zuzenketa posibleak ebatzitakoan, epaimahaiak ebazpena emango du,
gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda zehaztuz, puntuazio-hurrenkeraren arabera. Zerrenda horrek ezingo du, inola ere, deitutako plazen kopurua baino handiagoa
izan.
Zerrenda hori epaimahai kalifikatzaileak Udaleko Alkatetzari igorriko dio, dagokion
lan-kontratua formalizatzeko hautagaien proposamenarekin, eta zerrenda horrek ezingo
du, inola ere, deitutako plaza-kopurua gainditu.
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Bederatzigarrena.—Lan-kontratuko langile finkoen izaera eskuratzea
Alkatetzak kontratuak formalizatuko ditu, deialdian eskatutako gaitasun-baldintzak
eta betekizunak justifikatu ondoren. Horiek formalizatu eta dagozkien lanpostuetara itzuli
arte, izangaiek ez dute inolako diru-ordainik jasotzeko eskubiderik izango.
Hilabete bateko probaldia ezartzen da, eta epe hori igarotakoan, probaldia gainditzen
duten langileek lan-kontratuko langile finko izaera hartuko dute.
Hamargarrena.—Gertakariak
Epaimahaiak ahalmena du sortzen diren zalantzak ebazteko eta lehiaketa-oposizioaren ordena egokirako behar diren erabakiak hartzeko. Oinarri hauetan aurreikusi ez
den guztian, oinarri hauetako bigarren oinarrian ezarritako legeria eta gainerako garapen-araudia aplikatuko dira.
Hamaikagarrena.—Oinarrien lotura
Oinarri hauek lotesleak dira Administrazioarentzat, Epaimahaiarentzat eta hautaprobetan parte hartzen dutenentzat, eta deialdi hau eta horren eta Auzitegiaren jardueren
ondoriozko administrazio-egintza guztiak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek,
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean (APAPEL) ezarritako kasuetan, epeetan eta moduan.
Oinarri hauek behin betikoak dira administrazio-bidean, eta horien aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke dagokion Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietako Salan, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko
29/1998 Legearen 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Hala ere, egoki iritziz gero,
beste edozein errekurtso erabil daiteke.
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I. ERANSKINA

LEHIAKETA-FASEAREN BAREMOA

Lehiaketa-fasearen baremoa enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko
premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko da.
Deialdi honetako zortzigarren oinarriko 2. puntuan aipatzen den lehiaketa-fasean,
merezimenduen balorazioa honako baremo honen arabera egingo da:
A) Prestakuntza: 5 puntu.
		 1. Titulazio akademikoa: gehienez 3 puntu.
		Lanpostua lortzeko, eta oinarri hauetako lehen oinarrian ezartzen den bezala,
eskolatze-ziurtagiria, DBH graduko ziurtagiria, oinarrizko lanbide-heziketa edo
baliokidea beharko da, eta hori dagokion ziurtagiri ofizialaren kopiaren bidez
egiaztatu beharko da.
		 — 1
 ,5 punturekin baloratuko da Batxilergoko titulua, erdi-mailako lanbide-heziketa edo baliokidea izatea.
		 — G
 oi-mailako prestakuntza-titulua, unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea 3
punturekin baloratuko da.
		 2. Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak: gehienez 2 puntu.
		
Lanbidea hobetzeko jardunaldi edo jardueretara joateko prestakuntza-ikastaroak baloratuko dira, baldin eta horien edukiak zerikusia badu deitutako plazaren eginkizunekin. Ikastaroak 15 ordukoak edo gehiagokoak izan behar du, eta
interesdunak egin behar ditu, eta prestakuntzako edozein zentro edo erakunde
publikok deitu edo homologatu behar ditu, eskala honen arabera:
		 — 85 ordutik aurrera: puntu 1
		 — 3
 0-84 ordu: 0,5 puntu
		 — 1
 5: 00etatik 29: 00etara: 0,2 puntu
B) Lanbide-esperientzia: 35 puntu.
		Toki-administrazio honetan edo beste batzuetan oinarri hauetan eskaintzen diren ezaugarri bereko lanpostuetan lortutako lanbide-esperientzia baloratuko da:
0,315 puntu lan egindako hilabete bakoitzeko, eta 35 puntu gehienez.
		Hilabete osoak bakarrik hartuko dira kontuan, egunen batura zenbatu gabe. Era
berean, hilabete osoak lortzeko, kontuan hartuko da egun baliodun batetik gorako etenaldirik ez duten kontratuen arteko lotura.
		Izangaiek aurkeztutako esperientzia egokia den ala ez zalantzaren bat badago, epaimahai bakoitzeko kide gehienek erabakiko dute balorazioari buruz,
eta ez dira inola ere baloratuko titulazio akademikoari dagozkion prestakuntza-
praktikak.
		Lan-esperientzia egiaztatzeko, emandako zerbitzuen ziurtagiria aurkeztu beharko da, toki-administrazioetako idazkaritzak emana.
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II. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

Zati orokorra
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1. gaia. 1978ko Espainiako Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak
eta betebeharrak.
2. gaia. Gorteak. Gobernuak. Botere Judiziala.
3. gaia. Toki-administrazioa. Kontzeptua. Barne hartzen dituen erakundeak. Udalerria: kontzeptua. Udal gobernu-organoak.
4. gaia. Udalerria: lurraldea eta biztanleria.
5. gaia. Tokiko sektore publikoko langileak. Eskubideak eta betebeharrak.
Zati espezifikoa
1. gaia: garbiketaren kontzeptu orokorrak eta lurzoruen fitxa teknikoak.
2. gaia: lurzoruetarako oinarrizko tratamenduak.
3. gaia: garbiketako makineria.
4. gaia: garbiketa-sistemak.
5. gaia: ikastetxe publikoen garbiketa. Administrazio-eremuak garbitzea.
6. gaia: bainugela garbitzea.
7. gaia: oinarrizko garbiketa-erremintak eta -tresnak.
8. gaia: garbiketako produktu kimikoak.
9. gaia: biltegiak/tailerrak eta kanpokoak garbitzea.
10. gaia: garbiketaren alderdi ekologikoak. Hondakinak ezabatzea.
11. gaia: garbiketa-zerbitzuaren antolamendua eta kontrola. Lan-ekipoak. Garbiketako langileen eginkizunak.
12. gaia: garbiketaren kalitatea.
13. gaia: laneko arriskuen prebentzioa garbiketa-lanetan.
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