
2023ko otsailaren 17a, ostirala  •  20 zk. 

1/3

2023-00416

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AIARAKO UDALA

Hutsen zuzenketa, 2023ko urtarrilaren 25eko ALHAOn (104. zenbakia) argitaratutako 104 ira-
garkiarena: Lan poltsa bat sortzea zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkape-
nak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako lanetako beharrizan puntualak 
betetzeko

Hutsak aurkitu dira 2023ko urtarrilaren 25eko ALHAOn (104. zenbakia) agertu zen 104 ira-
garkian, zeinaren bidez argitara eman baitziren zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako 
ordezkapenak egiteko eta Aiarako Udaleko peoi lanpostuarekin lotutako lanetako beharrizan 
puntualak betetzeko lan poltsa bat sortzeko deialdia arautuko duten oinarriak. Ondorioz, ondoko 
zuzenketa hauek argitaratzen dira:

— Hirugarren oinarrian (Izangaien betebeharrak).

Hau dioen lekuan:

“Onartuak izateko eta hautaketa-prozesuan parte hartzeko, honako baldintza hauek bete be-
harko dituzte izangaiek:

1. Europar Batasuneko kide den estaturen bateko nazionalitatea edukitzea edo, bestela, 
Europar Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen ondorioz, 
langileen zirkulazio librea aplikagarri zaion estatu bateko herritarra izatea (Enplegatu Publikoen 
Oinarrizko Estatutuen 5/2015 Legearen testu bateginaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera). 
Edo, bestela, EBko estatu kideetako nazionalitatea duen baten ezkontidea izatea - betiere legez 
bananduta ez badaude - edo haren ondorengoa izatea -21 urtetik beherakoak badira edo adi-
nekoak eta mendekoak badira-.

2. Gutxienez hamasei urte beteta eta gehienez ere nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko 
adina izatea.

3. Eskola ziurtagiria edo baliokidea edukitzea, edo hura lortzeko eskubideak ordaindu izana.

Atzerriko tituluak badira, homologazioa egiaztatzen duen ziurtagiria beharko da.

4. Diziplina espediente bidez inongo herri administraziotatik baztertua ez izana, eta eginkizun 
publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea.

5. Eskuratu nahi den lanpostuari dagozkion zereginak normaltasunez betetzeko behar diren 
gaitasun funtzionalak edukitzea, eta eman behar diren eginkizunak eta zerbitzuak normaltasu-
nez betetzea eragozten duen edo horrekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo 
psikikorik ez izatea.

6. Ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko auziren batean sartuta ez egotea.

7. Aiarako Udaleko zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenak egiteko sor-
tuko den lan poltsarako, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko B2 maila izatea, 
edo HAEEren ziurtagiri ofiziala, 2. hizkuntza-eskakizuna edo goragokoa duela egiaztatzen duena.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete beharko dira betekizun guztiak, eta 
oinarrietan ezarritako unean edo horretarako eskatzen den beste edozein unetan egiaztatu 
beharko dira.”
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Hau esan behar du:

“Onartuak izateko eta hautaketa-prozesuan parte hartzeko, honako baldintza hauek bete be-
harko dituzte izangaiek:

1. Europar Batasuneko kide den estaturen bateko nazionalitatea edukitzea edo, bestela, 
Europar Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko itunen ondorioz, 
langileen zirkulazio librea aplikagarri zaion estatu bateko herritarra izatea (Enplegatu Publikoen 
Oinarrizko Estatutuen 5/2015 Legearen testu bateginaren 57. artikuluan xedatutakoaren arabera). 
Edo, bestela, EBko estatu kideetako nazionalitatea duen baten ezkontidea izatea - betiere legez 
bananduta ez badaude - edo haren ondorengoa izatea -21 urtetik beherakoak badira edo adi-
nekoak eta mendekoak badira-.

2. Gutxienez hamasei urte beteta eta gehienez ere nahitaezko erretiroa hartzeko gehieneko 
adina izatea.

3. Eskola ziurtagiria edo baliokidea edukitzea, edo hura lortzeko eskubideak ordaindu izana.

Atzerriko tituluak badira, homologazioa egiaztatzen duen ziurtagiria beharko da.

4. Diziplina espediente bidez inongo herri administraziotatik baztertua ez izana, eta eginkizun 
publikoak betetzeko ezgaiturik ez egotea.

5. Eskuratu nahi den lanpostuari dagozkion zereginak normaltasunez betetzeko behar diren 
gaitasun funtzionalak edukitzea, eta eman behar diren eginkizunak eta zerbitzuak normaltasunez 
betetzea eragozten duen edo horrekin bateraezina den gaixotasunik edo muga fisiko edo psi-
kikorik ez izatea.

6. Ezintasuneko edo bateraezintasuneko legezko auziren batean sartuta ez egotea.

7. Aiarako Udaleko zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenak egiteko sor-
tuko den lan poltsarako, Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuko B2 maila izatea, 
edo HAEEren ziurtagiri ofiziala, 2. hizkuntza-eskakizuna edo goragokoa duela egiaztatzen duena.

8. B motako gidabaimena edukitzea.

Eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete beharko dira betekizun guztiak, eta 
oinarrietan ezarritako unean edo horretarako eskatzen den beste edozein unetan egiaztatu 
beharko dira.”

— Laugarren oinarrian (Eskaerak).

Hau dioen lekuan:

“Hautaketa-proba hauetan parte hartzeko eskabideak oinarri hauen II. eranskinean ezarritako 
ereduaren araberakoak izango dira.

Eskabideak izapidetzean, izangaiek honako hauek eduki beharko dituzte kontuan:

Eskaerak, behar bezala beteta, Aiarako Udaleko alkate-lehendakariari zuzendu behar zaizkio.

Aiarako Udalak, eskuragarri dauden datuen bitartekotza-sistemen bidez, edozein adminis-
trazioren eskuetan dauden eta espediente hau tramitatzeko beharrezkoak diren datuen egiazta-
penak eta kontsultak egingo ditu, pertsonen identitateari eta alegatutako hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzen duen titulazioari buruzkoak, salbu eta interesdunek espresuki aurka egiten badute. 
Aurka eginez gero, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

• NANaren fotokopia.

• Izangaiak zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenetarako lan poltsan parte 
hartu nahi dutenek nahitaez eduki behar duten euskara-maila egiaztatzen duten ziurtagiri edo 
tituluetakoren bat daukala egiaztatzen duen jatorrizko agiria edo fotokopia konpultsatua. Agiri 
hori merezimenduetarako zenbatuko da peoi lanpostuetako beharrizanak betetzeari buruzko 
bigarren zerrenda osatzeko.
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Betiere, eskatzaile guztiek ondoko hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidea aurkezteko 
garaian:

• Eskabidean alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten agirien fotokopia, balioetsiak 
izan daitezen.

Eskabideetan, izangaiek adierazi beharko dute deialdiaren hirugarren oinarrian eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituztela.

(…)”.

Hau esan behar du:

“Hautaketa-proba hauetan parte hartzeko eskabideak oinarri hauen II. eranskinean ezarritako 
ereduaren araberakoak izango dira.

Eskabideak izapidetzean, izangaiek honako hauek eduki beharko dituzte kontuan:

Eskaerak, behar bezala beteta, Aiarako Udaleko alkate-lehendakariari zuzendu behar zaizkio.

Aiarako Udalak, eskuragarri dauden datuen bitartekotza-sistemen bidez, edozein adminis-
trazioren eskuetan dauden eta espediente hau tramitatzeko beharrezkoak diren datuen egiazta-
penak eta kontsultak egingo ditu, pertsonen identitateari eta alegatutako hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzen duen titulazioari buruzkoak, salbu eta interesdunek espresuki aurka egiten badute. 
Aurka eginez gero, honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dira:

• NANaren fotokopia.

• Izangaiak zerbitzuetako behargin plazako aldi baterako ordezkapenetarako lan poltsan parte 
hartu nahi dutenek nahitaez eduki behar duten euskara-maila egiaztatzen duten ziurtagiri edo 
tituluetakoren bat daukala egiaztatzen duen jatorrizko agiria edo fotokopia konpultsatua. Agiri 
hori merezimenduetarako zenbatuko da peoi lanpostuetako beharrizanak betetzeari buruzko 
bigarren zerrenda osatzeko.

Betiere, eskatzaile guztiek ondoko hauek aurkeztu beharko dituzte eskabidea aurkezteko 
garaian:

• Eskabidean alegatutako merezimenduak egiaztatzen dituzten agirien fotokopia, balioetsiak 
izan daitezen.

• B motako gidabaimenaren fotokopia.

Eskabideetan, izangaiek adierazi beharko dute deialdiaren hirugarren oinarrian eskatzen diren 
baldintza guztiak betetzen dituztela.

(…)”.

Beste epe bat ematen da, 20 egun baliodunekoa, iragarki hau ALHAOn argitaratzen denetik 
aurrera, interesa dutenek eskabideak aurkez ditzaten. Hala ere, kontuan hartuko dira iragarki 
hau argitaratzen den egunera arte aurkeztutako eskabideak, eta eskabidea aurkeztu duten 
izangaiek, epe berri horretan, eskatutako gidabaimenaren fotokopia baino ez dute aurkeztu 
beharko, dagoeneko aurkeztu ez badute.

Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.

Arespalditza, 2023ko otsailaren 8a

Alkatea
GENTZA ALAMILLO UDAETA
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