
ee
k:

 B
AO

-2
02

1a
20

6-
(II

-3
93

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, urriak 26. Asteartea206. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Leioako Udala

Administrari lanpostuko 4 dotazio betetzeko merezimendu-lehiaketa arautu-
ko duten oinarriak. Dotazio horiek hutsik daude lPZN, eta Leioako udaleko 
karrerako funtzionarioentzat gordeta daude.

Alkatetzaren 2021eko urriaren 13ko 3691/21 Dekretuaren bidez, Udaleko lanpostuen 
zerrendan hutsik dauden administrarien lau dotazio eta deialdi hori arautuko duten oina-
rriak udal honetako funtzionarioen artean merezimendu-lehiaketaren bidez behin betiko 
betetzeko deialdia onartu zen.

Lehenengoa.—Xedea
Deialdi honen oinarrien xedea da Leioako Udaleko karrerako funtzionarioentzat gor-

detako administrari lanpostuaren 4 dotazio merezimendu-lehiaketa bidez behin betiko 
hornitzea. Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan 1. Eranskinaren barruan bete beha-
rreko zuzkidura horiek deskribatzen dira.

Bigarrena.—Parte hartzeko baldintzak
Leioako Udaleko karrerako funtzionarioek parte hartu ahal izango dute, baldin eta, 

deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean, zerbitzu 
aktiboan, zerbitzu berezietan, senitartekoak zaintzeko eszedentzian, nahitaezko esze-
dentzian edo beste administrazio publiko batzuetan lan egiten ari badira, eta Lanpos-
tuen Zerrendan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, hau da, Euskal Administrazio 
Publikoetako urriaren 13ko deialdiko funtzionarioen lanpostuak betetzeko Erregelamen-
duan eta Euskal Administrazio Publikoetako Oinarri Dekretuko funtzionarioen lanpostuak 
betetzeko Erregelamenduan ezarritako baldintzak betetzen badituzte. Ezin izango dute 
parte hartu Euskal Administrazio Publikoetako Funtzionarioen Lanpostuak Betetzeko 
Erregelamenduaren 10.3 eta 10.4 artikuluetan aurreikusitako kasuren batean dauden 
langileek.

Esleitu beharreko lanpostuak jabetzan hartu arte bete beharko dira baldintza horiek. 
Parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten parte-hartzaileek ezin izango dute eslei-
tutako lanpostuaz jabetu.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkezteko epea
1. Eskabideak aurkezteko epea 15 egun baliodunekoa izango da, deialdiaren ira-

garkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.
2. Dagokion hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatzen duten eskabideak 

(izangaiek deialdiaren oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituztela 
adierazi beharko dute) udaleko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuetan (Udaletxeko eta 
Gaztelubideko Herritarrentzako Arreta Zerbitzuetan) edo udaleko egoitza elektroniko-
ko erregistro elektroniko orokorrean (udaletxean.leioa.eus) aurkeztu ahal izango dira, 
halaber, 2015eko Administrazio Publikoen Legean horretarako prestatutako erregistroe-
tan (Administrazio Prozedura Erkidearen 2015eko urriaren 1ean). Administrazioarekin 
harreman elektronikoa izatera legez behartuta daudenen kasuan, aurkezpena Egoitza 
Elektronikoan egingo da.

Udaleko Alkatetzara zuzenduko dira. Egitatezko akatsak edozein unetan zuzendu 
ahal izango dira, ofizioz edo interesdunak eskatuta.

Izangaiek eskabidean emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta 
fitxategi hori hautaketa-prozesua kudeatzeko baino ez da erabiliko. Fitxategi horren era-
bilera eta funtzionamendua bat etorriko dira Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide 
digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datu Per-
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tsonalen Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari 
buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legean aurreikusitakoarekin.

Ofizioz, honako baldintza/informazio hauek egiaztatu eta/edo espedienteari gehituko 
zaizkio, interesdunak berariaz kontrakoa adierazten ez badu:

—  Unibertsitateko titulu ofizialak
—  Hizkuntza-eskakizunik altuena (Euskara).
—  Ikastaroen ziurtagiria: IVAPen (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen) bidez 

gainditutako ikastaroen zerrenda
Aurkeztu beharreko dokumentuak Leioako Udalaren esku daudenean, ez da beha-

rrezkoa izango dokumentu horiek berriro aurkeztea, baldin eta noiz eta zein bulegotan 
entregatu ziren adierazten bada eta dagokion prozedura amaitu zenetik bost urte baino 
gehiago igaro ez badira. Leioako Udalak, eskura dituen datuen bitartekotza-sistemen 
bidez, Administrazioaren esku dauden pertsona interesdunen datuak egiaztatuko eta 
kontsultatuko ditu, bai eta diru-laguntza honen administrazio-izapiderako eskatzen den 
beste edozein datu ere, horretarako formularioetan adierazitakoaren arabera. Adminis-
trazio publikoen arteko datu-bitartekaritzarako oinarria Europako Parlamentuaren eta 
Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6. artikuluan 
(pertsona fisikoak babesteari buruzkoa) eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artiku-
luan zehazten da; izan ere, artikulu horretan aitortzen da herritarrek eskubidea dutela 
administrazio jardulearen esku dauden edo beste edozein administraziok egin dituen 
dokumentuak eta gainerako legeria ez aurkezteko. Horregatik, elkarreragingarriak izan 
daitezkeen datuak dituzten dokumentuak edo ziurtagiriak eskatzeari utziko zaio, baldin 
eta interesdunak [edo bere ordezkariak] datu horiek erabiltzearen aurka egiten ez badu; 
kasu horretan, dagozkion datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko ditu. Arrazoi tek-
nikoengatik elkarreragingarritasuna ezinezkoa bada, Leioako Udalak izapideak egiteko 
beharrezkoak diren datuak edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu. Era berean, ad-
ministrazioek laguntzeko betebeharra dute, 40/2015 Legearen 155. artikuluak datu-tru-
kearen inguruan adierazten duen bezala, eta administrazioen esku dauden herritarrei 
buruzko datuak eman behar dituzte.

3. Eskabideak aurkezteko epea igarotakoan, aurkeztutako eskabideak lotesleak 
izango dira eskatzaileentzat.

4. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, alkate-udalburuak onartutakoen eta 
baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartuko du. Ebazpen hori udaletxeko iragar-
ki-oholean argitaratuko da.

Zerrenda horretan, baztertutako izangai bakoitzari dagokionez, baztertzea eragin 
duten arrazoiak adieraziko dira, eta 10 egun balioduneko epea emango da baztertze 
horren aurka erreklamazioa egiteko eta baztertzea eragin duten akatsak edo agiriak zu-
zentzeko.

Erreklamazioak aurkezteko epe hori igarotakoan, izangaiak onartzeko eta baztertze-
ko ebazpena onartu duen agintariak ebatziko ditu aurkeztutako erreklamazioak, eta au-
rreko paragrafoan adierazitako moduan argitaratuko da.

Laugarrena.—Merezimenduak balioestea eta egiaztatzea
1. Eskabidearekin batera, alegatutako merezimenduak zerrendatzen dituen adie-

razpena aurkeztu beharko da nahitaez, bai eta merezimendu horiek egiaztatzen dituzten 
agiriak ere. Eskabideak aurkezteko epean alegatu eta justifikatu ez diren merezimen-
duak ezingo dira baloratu, ezta epe horren barruan alegatu eta gero justifikatzen direnak 
ere.

2. Eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatutako merezimenduak, baina ge-
roago justifikatutakoak, baloratu ahal izango dira, baldin eta merezimendu horien egiaz-
tapenak interesdunen eskura ez badaude, haiei egotzi ezin zaizkien arrazoiengatik, eta 
pertsona horiek dagozkien egiaztagiriak eskatu badituzte eskabideak aurkezteko epea-
ren barruan.
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3. Merezimenduak baloratzeko prozedura fase bakar batean egingo da, eta fase 
horretan merezimendu orokorrak eta euskararen ezagutza baloratuko dira.

4. Merezimenduak baloratzeko, eskabideak aurkezteko epearen amaiera-data har-
tuko da kontuan, eta data hori izango da, halaber, eskatutako baldintzak betetzeko erre-
ferentzia-data.

5. Deialdi honetako baremoek behartzen dituzten hilabeteen zenbaketa guztiak for-
mula honen arabera egingo dira:

(Egun-kopurua/365) x 12, dezimalak gutxietsiz

Bosgarrena.—Balorazio Batzordea
Deialdi honetako probak eta merezimenduak baloratzeko, balorazio-batzorde bat 

eratuko da.
Balorazio Batzordeak kide kopuru bakoitia izango du, gutxienez bost, eta alkateak 

izendatuko ditu. Horietako bat batzordeburu izango da, eta bestea idazkari. Idazkariak 
hitza eta botoa izango ditu. Aldi berean, ordezkoak izendatuko dira.

Balorazio Batzordearen osaeran, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua 
izan beharko da, salbu eta behar bezala justifikatzen bada ez dela egokia. Ordezkaritza 
orekatutzat joko da lau kide baino gehiagoko organoetan sexu bakoitzak gutxienez % 
40ko ordezkaritza duenean.

Hautaketa-batzordeko kide guztiek deialdiko lanpostuak betetzeko eskatzen den 
maila akademiko bereko edo handiagoko titulazioa izan beharko dute.

Iragarki-taulan argitaratutako dekretu bidez, balorazio-batzordeko kideen eta haien 
ordezkoen izendapenak argitaratuko dira.

Balorazio Batzordeko kideek ezin izango dute parte hartu, organo eskudunari jaki-
narazi beharko diote, eta izangaiek errefusatu ahal izango dituzte, Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan kasu 
horietarako aurreikusitako inguruabarrak gertatzen direnean.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 25. artikuluaren 
arabera hautaketa-prozesu guztietan bete behar diren berdintasun-, merezimendu- eta 
gaitasun-printzipioen eraginkortasunari laguntzeko, Balorazio Batzordearen eztabaidak 
isilpean gordeko dira. Era berean, hartutako erabakiek konfidentzialtasun-izaera bera 
izango dute, harik eta dagokion prozeduraren bidez publiko egiten diren arte. Halaber, 
probak egitean eta zuzentzean, aurkezten direnen anonimotasuna bermatuko du batzor-
deak.

Batzordeko kideek zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainak jasoko dituzte, bertaratzee-
nak barne, horri buruz indarrean dagoen araudiaren arabera.

Seigarrena.—Esleipen-proposamena
1. Balorazio Batzordeak esleipen-proposamena egingo du, eta azken puntuaziorik 

handiena lortu duenari egokituko zaio, baldin eta puntuazio hori deialdiaren oinarrietan 
eskatutako gutxieneko puntuazioaren parekoa edo handiagoa bada.

2. Lehiaketa osoaren puntuazioan berdinketa gertatuz gero, irizpide hauen arabera 
ebatziko da:

a)  Lehentasuna emango zaio emakumeari lanpostu hori duen kidego edo eskalan 
eta mailan emakumeen ordezkaritza % 40 baino txikiagoa denean, salbu eta 
beste hautagaian neurria ez aplikatzea justifikatzen duten arrazoiak badaude, 
hala nola enpleguan gora egiteko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo ba-
tzuetako kide izatea.

b)  Berdinketak jarraitzen badu, merezimendu orokorretara joko da, deialdiaren ba-
remoan ezarritako gehieneko puntuazioaren arabera ordenatuta, puntuazio han-
dienetik txikienera. Merezimenduek puntuazio bera dutenean, deialdiaren oina-
rrietan adierazitako ordenaren arabera.
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c)  Berdinketak bere horretan jarraitzen badu, ordena honetan joko da: lehiatzen 
den kidego edo eskalan karrerako funtzionario gisa antzinatasun handiagoa iza-
tera, karrerako funtzionario gisa antzinatasun handiagoa izatera, behin betiko 
azken postuan antzinatasun handiagoa izatera eta Administrazioan antzinatasun 
handiagoa izatera.

d)  Berdinketa hausteko irizpide gehigarriren bat behar bada, balorazio-batzordeak 
erabakiko du, merezimendu-printzipioaren arabera.

3. Balorazio Batzordearen proposamena Leioako Udaleko iragarki-oholean argita-
ratuko da, erabaki baten bidez. Erabaki horren aurka, lehiatzaileek hamar egun baliodu-
neko epea izango dute, erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Erreklamazio 
horiek Balorazio Batzordeak ebatziko ditu. Lehiaketa osoan parte hartzeari uko egiteko 
epea erreklamazioak egiteko epea amaitu aurreko egunean amaituko da.

Zazpigarrena.—Ebazpena
1. Argitaratutako proposamenaren aurkako erreklamazioak ebatzitakoan, Balorazio 

Batzordeak eskainitako lanpostua esleitzeko proposamena egingo dio organo eskudu-
nari.

2. Proposamena jasotakoan, organo eskudunak, onartu ondoren, Udaletxeko Ira-
garki Taulan argitaratzeko aginduko du.

3. Deialdiko lanpostua hutsik geratuko da, baldin eta inork eskatu ez badu edo, 
eskatu arren, inork ez badu lortu aurreikusitako gutxieneko puntuazioa.

4. Deialdi honetako lanposturen bat esleitzeak aurreko lanpostua uztea ekarriko 
du. Esleipendunek lehiaketan lortutako lanpostuaz jabetu beharko dute, eta, hala bada-
gokio, aurreko lanpostuaren titulartasuna galduko dute, salbu eta, lanpostuaz jabetzeko 
epea amaitu baino lehen, beste destino bat lortu badute deialdi publiko bidez, gerora 
sortutako ezintasunagatik, zerbitzu aktiboaz bestelako egoera batera pasatzeagatik, edo 
deialdia egin duen organoak behar bezala justifikatutako salbuespenezko beste arrazoi 
batzuengatik.

5. Atxikipen-lanpostua konkurtsoaren ebazpena argitaratu eta hurrengo 3 egun ba-
liodunetan utzi beharko da. Salbuespen gisa, langileen arloan eskumena duen organoak 
epe hori luzatu ahal izango du, behar bezala arrazoitutako inguruabarrak gertatzen dire-
nean. Zerbitzu-arrazoiak direla-eta jatorrizko lanpostua uztea atzeratu zaionari, lanpos-
tua benetan utzi arteko denbora lanpostu berrian egindakotzat joko da.

6. Kargua uzteko eguna kargua utzi eta hurrengo eguna izango da. Ebazpenak zer-
bitzu aktibora itzultzea badakar, lehiaketaren ebazpena argitaratu eta hurrengo 3 egun 
baliodunetan jabetu beharko da lanpostuaz. Lanpostuaz jabetzeko epea baimenen, li-
zentzien, oporren edo beste edozein inguruabarren amaiera-datara atzeratuko da, bal-
din eta funtzionarioak, zerbitzu aktiboko egoerari eutsiz, bere zerbitzuak ematea eragoz-
ten badu. Salbuespen gisa, justifikatutako eta behar bezala arrazoitutako arrazoiengatik, 
organo eskudunak oporrak etetea erabaki ahal izango du.

Hala ere, antolaketa-arrazoiek hala gomendatzen dutenean, esleipen-ebazpenean 
zehaztu ahal izango da esleipendun guztien kargu-uztearen eta jabetza-hartzearen data 
zehatza.

7. Lehiaketa honen bidez lanpostua lortzen duten langileek ezin izango dute beste 
lehiaketetan parte hartu, harik eta bi urte igaro arte lanpostu berria eskuratu zutenetik.

Zortzigarrena.—Errekurtsoak
Deialdia, haren oinarriak eta haren ondoriozko administrazio-egintza guztiak eta ba-

lorazio-batzordearen jarduerak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean eta Ad-
ministrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 
46. artikuluan ezarritako kasuetan eta moduan.

Leioan, 2021eko urriaren 18an.—Alkatea, Iban Rodríguez Etxebarria
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I ERANSKINA 

ESKABIDE-ORRIA 
 
Leioako Udaleko karrerako funtzionarioentzat gordetako administrari lanpostuko 4 dotazio merezimendu-lehiaketa 
bidez behin betiko betetzeko deialdia. 
 
— NANa: ...........................................................................................................................................  
— Lehen abizena: .............................................................................................................................  
— Bigarren abizena: ..........................................................................................................................  
— Izena: ............................................................................................................................................  
— Helbidea: kalea, zenbakia, solairua: .............................................................................................  
— Posta-kodea: .................................................................................................................................  
— Udalerria: ......................................................................................................................................  
— Telefonoa: .....................................................................................................................................  
— Adieraz ezazu egokitzapenen bat behar ote duen: .......................................................................  
 

o Behean sinatzen duen pertsonak deialdiaren oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak betetzen dituela adierazten du. 
(Markatu X batez baiezkoa bada). 
 
Behean sinatzen duen pertsonak honako lanpostu hauetan parte hartuko du: 
oLanpostua: administraria. Zerbitzu Orokorren Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 1103/SN 
oLanpostua: administraria. Zerbitzu Orokorren Arloa. Dotazioak: 1. LPZren kodea: 1201/6 
oLanpostua: administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 3005/30 
oLanpostua: administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 3007/33 
 
Leioako Udalak ofizioz egiaztatuko ditu interesdunaren datuak, espedientea izapidetzeko beharrezkoak direnak, baldin eta 
administrazio honetan jasota badaude edo bitartekaritza-plataformaren bidez eskura baditzake, berariaz aurka egiten ez 
bazaio. 

EGIAZTATUKO 
DIREN 

DATUAK  

UKO EGITEN 

DIOT  

ARRAZOIA  

Altuen hizkuntza 
Eskakizuna 
(Euskera) 

 

o   

Unibertsitate tituluak o  
 

 

Ikastaroaren 
Egiztagiriak: IVAPen 
bidez gainditutako 
ikastaroen zerrenda 
(Herri 
Ardulararitzaren 
Euskal Erakundea)  

o   

 
 

Behean sinatzen duenak prozesu honetan onartua izateko eskatzen du, oinarrietan adierazitako dokumentu hauek erantsita, 
datu edo informazio elkarreragilea ez bada behintzat (X batez markatu): 
oHala badagokio, euskara-ziurtagirien edo -tituluen fotokopia. 
oLehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen zerrenda eta horiek egiaztatzen dituzten agirien fotokopia konpultsatuak.  
 
Alegatutako merezimenduen zerrenda: 
 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Leioan, 2021ko ………(a)(r)en …(e)(a)n.  
(Sinadura)  

Leioako Udalak erakundearen giza baliabideen kudeaketaren esparruko datuak tratatzen ditu, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen eta Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren arabera. Datu pertsonalak gizarte-segurantza, enplegu eta zerga-arloan eskumena duten 
Administrazio Publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie, bai eta finantza-erakundeei ere. Interesdunak eskubidea du bere datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, 
bai eta datuak tratatzeari mugak jartzeko edo aurka egiteko ere, Udalaren helbidera edo alkatetza@leioa.net helbide elektronikora jakinarazpen bat bidalita, bai eta 
www.leioa.net gardentasun-atarian informazio gehiago jasotzeko ere. 
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