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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Leioako Udala

Leioako Udaleko Administrari lanposturako 4 dotazio betetzeko merezimen-
duen lehiaketaren oinarriak.

2021eko urriaren 13ko 3691/21 Alkatetzaren Dekretuaren bidez, administrari lanpos-
turako 4 dotazio betetzeko deialdia arautuko duten oinarriak onartu ziren, urriaren 26ko 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (206. zenbakia) argitaratuak.

Alkatetzaren 2021eko azaroaren 22ko 4197/21 Dekretuaren bidez, honako hau eba-
tzi da:

Lehenengoa: Deialdiaren oinarriak zuzentzea, honela:

— Laugarren oinarrian dioen lekua, 4. puntuan:
«4. Merezimenduak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna kontuan 

hartuta baloratuko dira. Data hori izango da, halaber, eskatutako baldintzak betetzeko 
erreferentzia-data.»

— Hau esan behar du:
«4. Merezimenduak baloratzeko, deialdiaren oinarriak nahitaez argitaratu beharre-

ko azken aldizkari ofizialean argitaratzen diren eguna hartuko da kontuan.»
Bigarrena: administrari lanpostuetako lau dotazio betetzeko merezimendu-lehiake-

ta arautzen duten oinarrien I. eranskina (oinarri espezifikoak) argitaratzea. I. eranskina 
urriaren 26ko 206 zenbakiko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarkian ez 
da argitaratu, akats baten ondorioz. Bertan, deialdi-oinarri horiek argitaratu ziren, eta I. 
eranskinaren edukia honako hau da:

Leioan, 2021eko azaroaren 25ean.—Alkatea, Iban Rodriguez Etxebarria
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. 2. orr.

I. ERANSKINA
OINARRI ESPEZIFIKOAK

Lehenengoa.—Lehiaketaren xedea eta eska daitezkeen lanpostuak
Honako lanpostu hauek betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdia egitea da oi-

narri hauen xedea:
—  Lanpostua: Administraria. Zerbitzu Orokorren arloa.
—  Zuzkidurak: 1. LPZ kodea: 1103/SN
—  Helmugako administrazio-unitatea: Idazkaritza/Alkatetza.
—  Hizkuntza-eskakizuna: 2.
—  Derrigortasun-data: 202ko uztailaren /23.
—  Destino-osagarria: 19.
—  Berariazko osagarria: 18.154,36 euro.
—  Lotutako plazak: Administrazio Eskala. Orokorra; azpieskala: Administratiboa.
—  Taldea: C.
—  Azpitaldea: C1.

—  Lanpostua: Administraria. Zerbitzu Orokorren arloa.
—  Zuzkidurak: 1. LPZ kodea: 1201/6.
—  Helmugako administrazio-unitatea: Haz.
—  Hizkuntza-eskakizuna: 2.
—  Derrigortasun data: 1991eko urtarrilaren 1.
—  Destino-osagarria: 19.
—  Berariazko osagarria: 18.154,36 euro.
—  Lotutako plazak: Administrazio Eskala. Orokorra; azpieskala: Administratiboa.
—  Taldea: C.
—  Azpitaldea: C1.

—  Lanpostua: administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa.
—  Zuzkidurak: 1. LPZ kodea: 3005/30.
—  Xedeko administrazio-unitatea: Diruzaintza eta diru-sarreren kudeaketa.
—  Hizkuntza-eskakizuna: 2.
—  derrigortasun data: 1993ko uztailaren 1.
—  destino-osagarria: 19.
—  Berariazko osagarria: 18.154,36 euro.
—  Lotutako plazak: Administrazio Eskala. Orokorra; azpieskala: Administratiboa.
—  Taldea: C.
—  Azpitaldea: C1.

—  Lanpostua: Administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa.
—  Zuzkidurak: 1. LPZ kodea: 3007/33
—  Xedeko administrazio-unitatea: diruzaintza eta diru-sarreren kudeaketa.
—  Hizkuntza-eskakizuna: 2.
—  Derrigortasun data: 2008/10/30.
—  Destino-osagarria: 19.
—  Berariazko osagarria: 18.154,36 euro.
—  Lotutako plazak: Administrazio Eskala. Orokorra; azpieskala: Administratiboa.
—  Taldea: C.
—  Azpitaldea: C1.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. 3. orr.

Bigarrena.—Puntuak, baremoa eta merezimenduak
Hau da lehiaketa honetan lor daitekeen gehieneko puntuazioa:

A) Meritu orokorrak
1. Antzinatasuna

Administrazio Publikoan lan egindako hilabete oso bakoitzeko 0,5 puntu zenbatuko 
dira, gehienez ere 30 puntu.

Ondorio horietarako, karrerako funtzionario bihurtu aurretik emandako zerbitzu aitor-
tuak ere baloratuko dira. Gaixotasunagatiko bajan egondako aldiak kenduko dira, salbu 
eta Lan-istripuagatik izan dadila.

2. Maila pertsonala
Lortu nahi den lanpostuari dagokionez finkatutako gradu pertsonalagatik 11 puntu 

emango dira gehienez, irizpide honen arabera:
— Bi gradutik gorako beherakoa: 8 puntu.
—  Gutxiengoa gradu batean edo bitan: 10 puntu.
—  Gradu berdina: 11 puntu.
Gradua ofizioz baloratuko da, eta, beraz, ez da beharrezkoa izango egiaztatzea, sal-

bu eta beste administrazio publiko batean hobetu bada eta espediente pertsonalean 
jasota ez badago; kasu horretan, aurkeztu egin beharko da.

3. Administrari kategorian egindako lana
Egindako lana karrerako funtzionario kargua hartzen denetik aurrera baloratuko da. 

Zerbitzu aktiboan benetan egindako lana baloratuko da, norberaren gauzetarako baime-
nei eta eszedentziei dagozkien aldiak alde batera utzita, gehienez 30 puntu, eta adminis-
trari kategorian lan egindako hilabete oso bakoitzeko 0,40 puntu emango dira.

4. Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak
Gehienez ere 11 puntu emango zaizkie sektore publikoko erakundeek emandako 

ikastaroei: 2 puntu 20 orduko.

5. Titulazio akademiko ofizialak
Gehienez ere 18 puntu emango dira, baremo partzial honen arabera:
—  Graduko unibertsitate-titulua edo lizentziatura: 18 puntu.
—  Erdi-mailako unibertsitate-titulazioa (unibertsitate-diplomatura): 11 puntu.
Inola ere ez dira baloratuko deialdian parte hartzeko ezinbesteko baldintza gisa eska-

tzen diren titulazioak. Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 
hamabosgarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren arabera.

Ez dira inola ere modu metatuan baloratuko hortik gorako beste titulazio bat lortzeko 
ezinbesteko baldintza diren titulazioak, baina izan daitezkeen titulazio desberdinak batu 
daitezke, betiere ezarritako mugarekin.

Hirugarrena.—Euskara
Euskara jakitea, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna (2. He) baino handiagoa bada, 

merezimendutzat hartuko da, eta honela baloratuko da:
—  3. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea egiaztatzeagatik: 11 puntu.

Laugarrena.—Merezimenduak egiaztatzea
—  Antzinatasuna: Antzinatasuna ofizioz sartuko da, eta, beraz, ez da egiaztatu beha-

rrik izango. Gradu pertsonala: gradua ofizioz sartuko da, eta, beraz, ez da beha-
rrezkoa izango gradu hori egiaztatzea, salbu eta beste administrazio publiko ba-
tean burutu bada. Kasu horretan, interesdunak aurkeztu beharko du eskabidea 
aurkezten duen egunean.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. 4. orr.

—  Egindako lana: Leioako Udalean egindako lana ofizioz sartuko da eta, beraz, ez da 
beharrezkoa izango hori egiaztatzea.

—  Ikastaroak eta titulazioak: gainditutako hobekuntza-ikastaroak eta emandako ikas-
taroak, bai eta titulu ofizialak ere, antolatu edo deitu dituen organoaren kopiaren 
edo ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dira, datu edo informazio elkarreragilerik ez 
badago behintzat.

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.
Merezimenduak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den eguna kontuan hartuta 

baloratuko dira, eta berdinketarik izanez gero, adierazitako hurrenkeran merezimendue-
tan lortutako puntuazioaren arabera ebatziko dira.
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BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. Pág. 00

II. ERANSKINA
ESKABIDE-ORRIA

Leioako Udaleko karrerako funtzionarioentzat gordetako administrari lanpostuko 4 dotazio merezi-
mendu-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:  .......................................................................

  Behean sinatzen duen pertsonak deialdiaren oinarrietan eskatzen diren baldintza guztiak be-
tetzen dituela adierazten du. (Markatu X batez baiezkoa bada).

Behean sinatzen duen pertsonak honako lanpostu hauetan parte hartuko du (adiera ezazu prela-
zio-agindua):

  Lanpostua: administraria. Zerbitzu Orokorren Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 1103/SN.
  Lanpostua: administraria. Zerbitzu Orokorren Arloa. Dotazioak: 1. LPZren kodea: 1201/6.
  Lanpostua: administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 3005/30.
  Lanpostua: administraria. Zerbitzu Ekonomikoen Arloa. Dotazioak: 1. LPZ kodea: 3007/33.

Leioako Udalak ofizioz egiaztatuko ditu interesdunaren datuak, espedientea izapidetzeko beha-
rrezkoak 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)

Unibertsitate tituluak

Ikastaroaren Egiztagiriak: IVAPen 
bidez gainditutako ikastaroen ze-
rrenda (Herri Ardulararitzaren Euskal 
Erakundea) 

Behean sinatzen duenak prozesu honetan onartua izateko eskatzen du, oinarrietan adierazitako 
dokumentu hauek erantsita, datu edo informazio elkarreragilea ez bada behintzat (X batez markatu):

  Hala badagokio, euskara-ziurtagirien edo -tituluen fotokopia.
  Lehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen zerrenda eta horiek egiaztatzen dituzten 

agirien fotokopia konpultsatuak.
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BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
2021, abenduak 03. Ostirala233. zk. Pág. 00

Alegatutako merezimenduen zerrenda:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Leioan, 2021eko ………(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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