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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Zerbitzuburuko Burua izeneko lanpostu bat betetzeko deialdia onartzea, le-
hiaketa sistemaren bidez.

Apirilaren 17 datako 1472/2018 Dekretuaren Alkatetzaren bidez, Getxoko Udalak ho-
nako ebazpen hau hartu du:

Lehena: Getxoko Udaltzaingoko Zerbitzu Buru izeneko lanpostu bat betetzeko deial-
dia onartzea, lehiaketa sistemaren bidez.

Bigarrena: Deialdiaren oinarriak onartzean, Dekretu honetan eranskin modura azal-
duko dira.

Hirugarrena: Oinarriak oso osorik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzeko agindua 
ematea.

Getxon, 2018ko apirilaren 18an.—Ogasun, Ekonomia-Sustapen eta Giza Baliabidee-
tako Zinegotzia, Alkatearen 2985/2015 Dekretu bidez eskuordetu, Ignacio Uriarte Go-
rostiaga
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ERANSKINA

GETXOKO UDALEKO UDALTZAINGOAN ZERBITZUBURUKO POSTUA LEHIAKETA  
ESPEZIFIKOAREN BIDEZ BETETZEKO DEIALDIAREN OINARRIAK

Lehenengoa.— Lehiaketaren xedea
EAEko Poliziaren 1991ko uztailaren 17ko 4/1992 Legearen 67. artikuluarekin eta 

abenduaren 22ko 388/1998 Dekretuz onetsitako EAEko Polizia Kidegoetako Funtzio-
narioen Lanpostuak Betetzeko Araudiaren 3. artikuluarekin bat etorriz, merezimenduen 
lehiaketa espezifikoko sistemaren bidez Udaltzaingoko zerbitzuburuko postu bat bete-
tzeko deialdi publikoa iragartzen da. Ezaugarri hauek dauzka:

—  Izendapena: Zerbizuburua.
—  Lanpostuen zerrendako kodea: 6943.
—  Eskala: Administrazio berezia.
—  Taldea: C1.
—  Lanpostu-mailako osagarria: 15.
—  Osagarri berezia: 30.790.85 euro.
—  Euskarako hizkuntz eskakizuna: 3, derrigortasun data: 2006/12/31.
—  Titulazioa: Eskola graduatua.
—  Oharrak: Gauak/Jaiegunak.
—  Lantokia: Alangos eraikina.
—  Eginkizunak: Getxoko Udaleko Udaltzaingoaren Araudiko 25, V) artikuluan jaso-

takoak, Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 118. zenbakian, 2004ko ekainaren 22koa, 
argitaratuta.

Bigarrena.— Hautagaien baldintzak
Deialdi honetan parte har dezakete, betiere eskatutako baldintza orokorrak eta deial-

dian ezarritako baldintzak parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egu-
nean betetzen badituzte, Getxoko Udaleko Udaltzaingoaren funtzionarioek, C1 talde-
koek, jarduneko zerbitzuan, zerbitzu berezietan, seme-alabak zaintzeko eszedentzian 
eta Euskal Herriko Poliziaren Legearen 82. artikuluan aurreikusitako eszedentzian ba-
daude; baita jarduneko zerbitzuan berriro hasten diren langileek ere, aipatutako legearen 
89.2. artikuluan aurreikusitako moduan.

Halaber, jarduneko zerbitzura berriro sartuz parte har dezakete, prozedura horien 
bidez, behartutako eszedentzia-egoeran daudenek, beste herri-administrazio batzuetan 
daudenek, edo birgaitu direnek, Poliziaren Legearen 63. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera; baita, sei hilabete baino gehiagoko etenak eta borondatezko gainerako eszeden-
tziak ere, betiere egoera horietarako ezarritako egote denbora bete badute.

Behin-behineko destinoa duten funtzionarioak, egoera horretan irauten duten artean, 
behartuta izango dira bere arloko nahiz eskalako lanpostuak betetzeko deitzen diren 
lehiaketetan parte hartzera.

Deialdi honetan parte hartzeko, ezinbestekoa izango da, gutxienez, bi urte igaro-
tzea lanpostua hartu denetik, 4/1992 Legearen 69.3. artikuluan ezarritakoaren arabera. 
Denborazko muga hori ez zaie aplikatuko behin-behineko atxikipen-egoeran daudenak, 
beste lanpostu bati uko egiteagatik bada salbu, aipatutako Legearen 70.2.c) artikuluan 
ezarritakoaren arabera.

Hirugarrena.— Eskabideak aurkezteko epea eta onartutako eta kanpoan utzitako 
pertsonen zerrenda

1. Lehiaketa honetan parte hartzeko eskaerak Getxoko Alkate jaunari zuzendu 
beharko zaizkio, eta Getxoko Udaletxeko Herritarren Arretarako Bulegoetan aurkeztuko 
dira, hamabost egun balioduneko epean, deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratu eta hurrengo egunetik hasita. Halaber, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
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39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren bulegoetako edozeinetan ere aurkez 
daitezke.

2. Hautagaiek, deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituzten agiriak ere aur-
keztu beharko dituzte eskabidearekin batera, Getxoko Udalaren Langile, Antolaketa eta 
Informatika Sailaren esku badaude izan ezik.

3. Behar bezala egiaztatutako urritasunen bat duten parte-hartzaileek, eskatutako 
lanpostua edo lanpostuak egokitzea eska dezakete, erakundearen barruan aldaketa na-
barmena ekartzen ez badu.

4. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, hilabete bateko epean, Udaleko ira-
garki-taulan argitaratuko da onartutako eta baztertutako pertsonen zerrenda.

Zerrenda horietan, hautagaien izen-abizenak jasoko dira, eta, hala badagokio, ez 
onartzearen arrazoia. Baztertutako pertsonek hamar eguneko epea izango dute akatsak 
zuzentzeko. Akatsak zuzendutakoan, onartutako eta baztertutako pertsonen behin beti-
ko zerrenda ere argitaratuko da.

Laugarrena.— Puntuazioak, baremoa eta merituak
Lehiaketa honek bi fase ditu. Lehen fasean, meritu orokorrak baloratuko dira; bigarre-

nean, probak eta elkarrizketa pertsonala edo taldekakoa egingo dira (meritu zehatzak).
Lanpostuak esleitzeko, baremo honen arabera baloratuko dira merituak:

1. Lehen fasea.
1.1. Meritu orokorrak: gehienez, 11 lortu daitezke, eta, gutxienez, 5 puntu lortu 

beharko dituzte plaza hutsa esleitzeko.
a)  Antzinatasuna: gehienez, 3 puntu.

Ertzaintzan edo Udaltzaingoan emandako zerbitzu-urte oso bakoitzeko:
—  0,25 puntu Agente kategorian emandako urteko.
—  0,50 puntu, Agente lehena kategorian emandako urteko.
Urtea betetzen ez duten zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira, proportzionalki.
Xede horietarako, karrerako funtzionario moduan sartu aurretik praktikaldian 
emandako zerbitzuak ere kontuan hartuko dira. Ez dira kontuan hartuko beste 
zerbitzu batzuekin batera emandako zerbitzuak.

b)  Norberaren graduaren balorazioa: gehienez, 1 puntu.
Norberaren gradua baremo honen arabera baloratuko da:
—  Eskatutako lanpostuaren maila berdineko edo handiagoko gradu pertsonale-

ko: 1 puntu.
—  Eskatutako lanpostua baino maila bat, bi edo hiru gutxiagoko gradu pertsona-

leko: 0,5 puntu.
—  Eskatutako lanpostua baino lau edo bost maila gutxiagoko gradu pertsonale-

ko: 0,25 puntu.
c)  Garatutako lanaren balorazioa: gehienez, 2 puntu.

Aurretik arreta-lanpostuetan egindako lana baloratuko da, eginkizunak antze-
koak izan badira betetzeko dagoen lanpostuaren aldean.
Deialdia argitaratu eta aurreko hamar urteetan hartutako esperientzia kontuan 
hartuz, gehienez, 2 puntu emango dira, honela banatuta:
—  Zerbitzuburuaren lanpostuan egoteagatik: 0,50 puntu urteko.
—  Agente Lehena lanpostuan egoteagatik: 0,25 puntu urteko.
Garatutako lanaren balorazioa egitean, urte osoak kontuan hartuko dira, eta pro-
portzionalki baloratuko dira hil osoak. Hilabete baino gutxiagoko aldiak baztertu-
ko dira.
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d)  Prestakuntza eta hobekuntza ikastaroak: gehienez, 3,50 puntu.
Gainditutako trebakuntza eta hobekuntza ikastaroak, lanpostuen berezko egin-
kizunekin zerikusia duten gaiei buruzkoak, EAEko Polizi Ikastegiak irakatsi edo 
baliozkotu dituenak: 0,20 puntu 5 ordu edo gehiagoko ikastaro bakoitzeko.
Ez da baloratuko deialdietan parte hartzeko edota eskala eta kategoria honetan 
sartzeko nahitaezko baldintza moduan eskatzen den ikastarorik.

e)  Titulu eta gradu akademikoak.
Titulu akademikoak izateagatik, gehienez, 0,5 puntu emango dira, baremo honen 
arabera:
—  Administrazioko A Taldeko A1 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan 

edo gradu ondoko edo doktore tituluaren kasuan eta deialdiaren xede den 
lanpostuaren zereginekin harreman zuzena dutenean: 0,30 puntu titulu bakoi-
tzeko.

—  Administrazioko A Taldeko A2 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan eta 
deialdiaren xede den lanpostuaren zereginekin harreman zuzena dutenean: 
0,25 puntu titulu bakoitzeko.

—  Administrazioko C Taldeko C1 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan 
eta deialdiaren xede den lanpostuaren zereginekin harreman zuzena dute-
nean: 0,20 puntu titulu bakoitzeko.

—  Administrazioko A Taldeko A1 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan 
edo gradu ondoko edo doktore tituluaren kasuan eta deialdiaren xede den 
lanpostuaren zereginekin harreman zuzena ez dutenean: 0,15 puntu titulu ba-
koitzeko.

—  Administrazioko A Taldeko A2 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan 
eta deialdiaren xede den lanpostuaren zereginekin harreman zuzena ez dute-
nean: 0,10 puntu titulu bakoitzeko.

—  Administrazioko C Taldeko C1 Azpitalderako beharrezko titulazioen kasuan 
eta deialdiaren xede den lanpostuaren zereginekin harreman zuzena ez dute-
nean: 0,05 puntu titulu bakoitzeko.

Inoiz ez dira baloratuko deialdietan parte hartzeko eta/edo dagozkion eskala eta 
kategorietan sartzeko ezinbesteko betekizun gisa eskatzen diren titulazioak.

1.2. Beste meritu batzuk: Aurretik aipatutako merituez gain, alderdi hauek ere ba-
loratuko dira:

a)  Kondekorazioak eta sariak. Udaltzaingoko kideen jarduerarengatik emandako 
kondekorazioak eta sariak baloratuko dira; gehienez, 1 punturekin, baremo ho-
nen arabera:
—  Polizia lana eskertzeko domina: 1 puntu.
—  Polizia-zerbitzuari emandako diploma: 0,5 puntu.
—  Zorion pertsonala, publikoa edo pribatua: 0,25 puntu zorion bakoitzeko.

2. Bigarren fasea.
Berariazko merezimenduak: gehienez, 11 puntu lor daitezke, eta, gutxienez, 5,5 pun-

tu lortu beharko dituzte plaza hutsa esleitzeko.
a)  Lanpostuaren berezko eginkizunekin zerikusia duen proba praktiko bat egitea, 

derrigorrezkoa eta kanporatzekoa: gehienez, 4 puntu arte baloratuko da, eta es-
leitzeko ezinbestekoa izango da, gutxienez, 2 puntu lortzea.

b)  Nortasun-probak eta elkarrizketa pertsonala edo taldekakoa egitea, derrigorrez-
koa eta kanporatzekoa, hautagaia deitutako lanpostuetarako egokia den eraba-
kitzeko: gehienez, 7 punturekin baloratuko da, eta, horietatik, gehienez, 2 puntu 
emango dira nortasun-probengatik, eta, 5, elkarrizketa pertsonalarengatik edo 
taldekako elkarrizketarengatik. Esleitzeko, gutxienez, 3,5 puntu lortu beharko 
dira.
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Bosgarrena.— Merituak eta baldintzak baloratzea eta egiaztatzea
1. Merituak eskaerak aurkezteko epea itxitako datarekin baloratuko dira.
2. Eskabidearen batera, adierazitako merituen aitorpena ere aurkeztuko da derrigo-

rrez. Getxoko Udalaren Langile, Antolaketa eta Informatika Sailaren eskuetan badaude 
izan ezik, merituak agiriz egiaztatuko dira, parte hartzeko eskaerarekin batera.

3. Ezin izango dira baloratu adierazitako eta justifikatutakoen berdinak ez diren me-
rituak, eskabideak aurkezteko epearen barruan, ez eta epe horren barruan alegatu eta 
geroago justifikatzen direnak ere.

4. Aurreko paragrafoan ezarritakoa alde batera utzita, balorazio-prozesuan interes-
dunen argibideak, edo, hala badagokio, beharrezkotzat jotzen den dokumentazio osaga-
rria bildu ahalko da alegatutako merituak egiaztatzeko.

Seigarrena.— Balorazio batzordea
1. Balorazio Batzordea kide kopuru bakoitia osatuko dute, gutxienez, bost, eta Al-

kateak izendatuko ditu. Horietatik, bat, lehendakaria izango da, eta beste bat, idazkaria. 
Horrez gain, haien ordezkoak izendatuko ditu. Batzorde horretako kidea ere izango da 
sindikatuek proposatutako pertsona. Langile espezializatuek egingo dituzte bai probak 
bai elkarrizketa pertsonala edo taldekakoa.

2. Balorazio batzordeak adituak izendatzea eska diezaioke deialdia egiten duen 
agintariari, aholkulari moduan jardun dezaten, hitzarekin baina botorik gabe.

3. Balorazio batzordeko kideek eskatutakoaren maila edo maila handiagoko titulua 
izan beharko dute deitutako lanpostua hornitzeko.

4. Balorazio-batzordea erabateko independentziaz arituko da, diskrezionalitate tek-
nikoaz eta objektibotasunez, eta haren proposamenak administrazioarekin lotuta egon-
go dira. Balorazio Batzordearen jarduerek dituzten diskrezionalitate teknikoa alde batera 
utzita, haren ebazpenek arrazoituak izan beharko dute, araudia eta deialdien oinarriak 
betez.

5. Balorazio batzordeen eraketa eta jarduna oinarri hauetan ezarritakoaren bidez, 
aplikatu beharreko araudiaren bidez, eta urriaren 1eko 40/2015 legea, Sektore Publikoa-
ren Araubide Juridikoaren legearen bidez arautuko dira.

6. Epaimahaietan parte hartzeagatiko asistentziak, kolaborazioak e.a. Eusko Jaur-
laritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta ekainaren 13ko 121/2006 Dekretuan 
(zerbitzuaren ondorioz eman beharreko kalte-ordainen dekretuaren hirugarren aldaketa-
ri buruzkoa) xedatutakoaren arabera arautuko dira.

Zazpigarrena.— Jakinarazpenak
Proba praktikoaren, nortasun-proben eta elkarrizketa pertsonalaren edo taldekako 

elkarrizketaren proba praktikoaren deialdiak, eta balorazio-batzordearen jakinarazpen 
guztiak, Getxoko Udalaren iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.

Zortzigarrena.— Esleitzeko proposamena eta berdinketak ebaztea
1. Balorazio-batzordeak azken puntuaziorik handiena lortu duenari egingo dio eslei-

tzeko proposamena; betiere, meritu orokor eta zehatzetan eskatutako gutxieneko baldin-
tzak bete baditu. Hautagaiek ebalua daitezkeen kontzeptu bakoitzean lortutako puntua-
zioak eta azken balorazioa xede horretarako egingo den aktan jasoko dira.

2. Puntuazioan berdinketarik gertatzen bada, meritu orokorrak kontuan hartuko 
dira, adierazitako ordenaren arabera. Berdinketak jarraitzen badu, karrerako funtziona-
rio moduan hasi duen datari begiratuko zaio, eta, hori egon ezean, hautaketa-prozesuan 
lortutako lehentasun-ordenari.

3. Balorazio-batzordearen proposamena argitaratu egingo da, Getxoko Udalaren 
web-orrian eta iragarki-taulan. Akordio horren kontrako erreklamazioa aurkez dezake 
langileak, hamar egun balioduneko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Erre-
klamazio horiek, balorazio batzordeak ebatziko ditu.
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4. Lehiaketan parte hartzen duten pertsonek, borondatez, lehiaketa osoan ez parte 
hartzeko aukera dute, esleipena egin aurretik bada. Hala eta guztiz ere, balorazio-batzor-
dearen aurrean erreklamazioak aurkezteko epea amaitu baino lehen adieraz dezakete.

Bederatzigarrena.— Ebazpena
1. Balorazioa egindakoan, eta haren kontrako erreklamazioak ebatzitakoan, Balo-

razio Batzordeak eskumeneko organoari eskainitako lanpostuen esleipen-proposamena 
egingo dio, parte-hartzaile bakoitzaren puntuazio-ordenaren eta adierazitako lehenta-
sunen arabera, Euskal Herriko Poliziaren Legean aurreikusitako kalteen eta gainerako 
arautegi aplikagarriaren kalterik gabe.

2. Proposamena jasotakoan, Alkateak lehiaketa ebatziko du. Ebazpena emateko, 
deialdiaren arauak eta oinarriak betetzen dituzten kontuan hartuko da. Hala ere, proze-
duran, hartutako ebazpenaren funts moduan egiaztatuta geratu beharko dute, prozedura 
aztertu dela eta hautagaien merituen azken balorazioa.

3. Lehiaketak ebazteko epea bi hilabetekoa izango da, eskaerak aurkezteko epea 
amaitu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

4. Behin lehiaketa ebatzita, eskumeneko agintariak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ar-
gitaratzeko aginduko du.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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