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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2019, azaroak 08. Ostirala214. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Galdakaoko Udala

Akats materialaren zuzenketa

2019ko urriaren 17ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutako Galdakaoko Udale-
ko Kontu-Hartzailearen lanpostua betetzeko, bitarteko funtzionario baten hautaketa-pro-
zedura arautzeko oinarrietan akats materiala edo egitezkoa hauteman da eta, ondorioz:

Lehenengoa: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen 109.2 artikuluan xedatutakoaren babesean, zuzenketa hau egi-
ten behar da:

— Hirugarren oinarriko 2 atalaren euskarazko bertsioak honako hau esan behar du:
«2. Eskabideak 10 egun balioduneko epean aurkeztuko dira iragarkia Bizkaiko Aldiz-

kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.»
— Bosgarren oinarriko 1 atalaren euskarazko bertsioak honako hau esan behar du:
«Proben Epaimahai Kalifikatzailea hauen arabera eratuko da: 5/2015 Legegintza-

ko Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bategina onartzen duenaren 60. artikuluan; Toki Administrazioaren fun-
tzionarioak hautatzeko prozeduren oinarrizko araudiak eta gutxieneko programak on-
tzat eman dituen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; Euskal Funtzio Publikoaren 
gaineko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. eta 99. artikuluak; Administrazioaren zer-
bitzupeko langileen sarrerari buruzko Araudi Nagusia onartu zuen martxoaren 10eko 
364/1995 Errege Dekretua; eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan 
euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 
Dekretua.»

—  Zazpigarren oinarriko 2.2 atalaren euskarazko bertsioak honako hau esan behar 
du:

«2.2. Oposaketa-faseak ariketa bakarra izango du:
Lehenengo ariketa teoriko-praktikoak (nahitaezkoa eta baztertzailea) bi proba izango 

ditu:
a)  Ariketa teorikoa (nahitezkoa eta baztertzailea): ariketa hasi aurretik Epaimahaiak 

planteatutako bi gai garatu beharko dira idatziz. Garatu beharreko gaiak erans-
kineko gai-zerrendarekin lotuta egongo dira, epigrafe konkretu batez identifikatu 
beharrik izan gabe.

  Ariketa hau epaimahaiak kalifikatuko du, gehienez, 20 punturekin, eta beharrez-
koa izango da, gutxienez, 10 puntu lortzea gainditzeko.

b)  Ariketa teoriko-praktikoa da (nahitaezkoa eta baztertzailea): lanpostuaren egin-
kizunekin erlazionatuta, Epaimahaiak planteatzen duen kasu teoriko-praktiko bat 
edo batzuk ebatzi beharko dira.

Ariketa, gehienez ere, 30 punturekin baloratuko da, eta gutxienez 15 puntu lortu 
beharko dira gainditzeko.»

Bigarrena: 2019ko urriaren 17ko 199. zenbakidun «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» ar-
gitaratutako oinarrien araberako hautaketa prozesuan, Dekretu honek egindako zuzen-
ketekin, parte hartu nahi dutenek eskabidea aurkeztu beharko dute, oinarriak aldatzeko 
Dekretu hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu den biharamunean hasita hamar 
egun balioduneko epe berrian. 

Hirugarrena: Hala ere, «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean», 2019ko urriaren 17ko argital-
penaren osteko epean, deialdian parte hartzeko aurkeztutako eskabideak jasotakotzat 
joko dira. Nolanahi ere, eskatzaileek eskubidea dute lehendik aurkeztutako eskabidea 
bertan behera uzteko.

Galdakaon, 2019ko urriaren 28an.—Alkatea, Iñigo Hernando Arriandiaga
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