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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Gordexolako Udala

Oposizio-lehiaketaren oinarriak aldatzea

Administrazio orokorreko laguntzaile plaza bat karrerako funtzionario gisa betetzeko 
eta lan-poltsa eratzeko lehiaketa-oposizio irekiaren oinarriak aldatzea.

Apirilaren 13ko 142/2022 Dekretuaren bidez, administrari laguntzaile orokorraren 
plaza bat karrerako funtzionario gisa betetzeko eta lan-poltsa bat eratzeko oposizio ireki-
ko lehiaketaren oinarriak onartu ziren, 2022ko enplegu publikoaren eskaintzaren barruan 
(apirilaren 26ko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 76. zenbakia). Bidezkoa da honako alderdi 
hauek ordezkatzea, ezabatzea edo gehitzea:

Lehenengoa
—  Hirugarren oinarrian honako atal hauek ordezkatu dira:
Titulazioa: derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatu titulua, Bigarren Hezkun- 

tzako Graduatu titulua, Eskola Graduatua, Oinarrizko Batxilergoa, Teknikari Laguntzai-
lea, Oinarrizko Lanbide Titulua edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean 
eskuratzeko moduan egotea.

—  Laugarren oinarrian, honako hauek ordezkatu dira:
4.3. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.
Eskaerekin batera honako hauek aurkeztu behar dira:
2) NANaren fotokopia edo agiri baliokidea, eta atzerritarra izanez gero, agiri balioki-

dea.
—  Bosgarren oinarria. 5.3. Honekin ordezkatuko da: - Onartuen eta baztertuen behin 

betiko zerrendak onartzen dituen ebazpenaren aurka, aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkez dakioke korporazioko presidenteari, hilabeteko epean, edo 
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, bi hilabeteko epean, zerrendak Bizkaiko 
Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. 
Halaber, hamar eguneko epea emango da akatsak zuzentzeko, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluan ezarritakoaren arabera.

—  Zazpigarren oinarria. 1.2. Ariketen kalifikazioa.
Lehiaketa-fasea (gehienez 7 puntu).
—  Hamargarren oinarria. 5: “bigarren ariketa egin baino gutxienez 24 ordu lehenago”  

hitzen ordez, “bigarren ariketa egin baino gutxienez egun 1 lehenago” jarri behar 
du.

Bigarrena
—  Hirugarren oinarrian honako atal hau ezabatzen da:
4.3.4.- Informazioaren Teknologia Berrien erabileran IT-Txartela maila aurreratua edo 

baliokidea den beste edozein ziurtagiri izatea (Word 2010 Excel 2010).

Hirugarrena
Honako atal hauek gehitu dira:
—  Zazpigarren oinarrian: zazpigarren oinarria: oposizio-faseak hiru (3) ariketa ditu, 

lehenengo biak derrigorrezkoak eta baztertzaileak; eta hirugarren ariketa, derrigo-
rrezkoa eta baztertzailea hizkuntza-eskakizuna dutela egiaztatzen ez dutenentzat.

—  Hirugarren ariketa. Euskarako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea. Aurreko bi ari-
ketak gainditu dituzten izangaiek, dagokien egiaztapen-titulua ez badute, Hizkun-
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tza-eskakizuna egiaztatzeko IVAPek bere deialdi bateratuetan antolatutako pro-
ben lehenengo prozesura aurkeztu beharko dute.

—  II. Eranskinean
  Beste atal bat gehitu da:
  4) Teknologia berrien egiaztapena
  IT-Txartela maila aurreratuan edo beste edozein ziurtagiri baliokideren jabe izatea 

Informazioaren Teknologia Berrien erabileran (Word 2010 eta Excel 2010) (pun- 
tu 1).

Laugarrena
Deialdiko 4.1, 4.2, 7.1.2, 10.5, 12.1 eta 15.3 oinarrietan egun naturalei buruz egiten 

diren aipamenak egun baliodunez ordezkatuko dira.
Gordexolan, 2022ko maiatzaren 26an.—Alkatea
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