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AGINTARIAK ETA LANGILERIA
Oposaketak eta lehiaketak
HEZKUNTZA SAILA
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AGINDUA, 2020ko urtarrilaren 16koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez argitara ematen
baita sailburu beraren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren bitartez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegora sartzeko lehiaketa-oposizioan jardungo duen
epaimahaiaren osaketa.
Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren bitartez (2019ko azaroaren 26ko
EHAA), Euskal Autonomia Erkidegoko Ikuskarien Kidegora sartzeko lehiaketa-oposiziorako deialdia egin zen. Agindu horren 5.1 oinarriak ezartzen duenez, epaimahaiak hautatuko du nork parte
hartuko duen hautaketa-prozesuan, eta, era berean, epaimahai hori izendatuko da Hezkuntzako
sailburuaren agindu baten bidez.
Aipatutako Hezkuntzako sailburuaren 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren 5.2 oinarriaren
arabera, Hezkuntzako sailburuak izendatuko du zuzenean epaimahaiburua; hiru epaimahaikide
zozketa bidez izendatuko dira, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoko
karrerako funtzionarioen artean; eta laugarren epaimahaikidea beste hezkuntza-administrazio
baten kudeaketa arloan diharduten Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoko funtzionarioen artetik izendatuko du hezkuntza-administrazio horretako langileria arloan eskumena daukan organoak.
Era berean, 5.3 oinarriak aurreikusten du bokal gisa borondatez parte hartzeko aukera, Langileak Kudeatzeko zuzendariari idazki bat aurkeztu ondoren.
2019ko abenduaren 19an epaimahaikideak izendatzeko zozketa egin zen. Ikuskatzaileen kidegoko karrerako funtzionario batek borondatez parte hartzeko eskaera aurkeztu zuenez, horretarako
baldintzak betetzen zituenez, bi bokal titular izendatzea zozkatu zen, hiru izendatu beharrean. Hala
eta guztiz ere, zozketa egin ondoren, jakin da gerora sortutako zirkunstantziak tarteko, ezinezkoa
dela karrerako funtzionarioa izendatzea, bere borondatez parte hartzea eskatu arren. Horregatik,
2020ko urtarrilaren 15ean bigarren zozketa egin zen hirugarren bokal titularra izendatzeko.
Azkenik, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak laugarren epaimahaikidea izendatu du.
Hori dela eta,
EBAZTEN DUT:
Lehenengoa.– Argitaratzea agindu honen eranskinean 2019ko azaroaren 14ko Aginduaren
bitartez deitutako Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegora sartzeko lehiaketa-oposizioan jardungo duen epaimahaiaren osaketa.
Bigarrena.– Epaimahaiko kideren bat ordezkatu behar izanez gero, horren ordez eranskinean
azaltzen den hurrenkera bereko ordezkoa izendatuko da, eta, hori ezinezkoa bada, hurrengo
ordezkoak, agertzen diren hurrenkerari jarraituz.
Hirugarrena.– Agindu honen eranskinean azaltzen diren epaimahaiko kideek ez dute prozeduran parte hartuko, eta Langileak Kudeatzeko zuzendariari jakinaraziko diote frogagiriekin, baldin
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eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan
aurreikusten diren gorabeheraren batean sartuta badaude, edo deialdi hau argitaratu aurreko bost
urteetan lanik egin badute Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoan sartzeko hautaketa-probetarako
izangaiak prestatzen.
Hamar egun naturaleko epea egongo da abstentzioa eskatzeko, agindu hau Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen denetik aurrera.
Halaber, izangaiek hautaketa-organoetako kideak errekusa ditzakete, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluaren arabera.
Laugarrena.– Agindu honen aurka berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Hezkuntzako
sailburuari, hilabeteko epean, agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara eman
eta hurrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango
da Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko aretoan, bi hilabeteko epean, aipatutako egunetik aurrera.
Vitoria-Gasteiz, 2020ko urtarrilaren 16a.
Hezkuntzako sailburua,
CRISTINA URIARTE TOLEDO.
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ERANSKINA
Titularra:
Epaimahaiburua:
Ayucar Senosiain, Jose Ángel
Epaimahaikideak:
Bermeosolo Urrrea, María Ángeles
Olaran Mugica, M.ª. Luisa
Bergareche Urdampilleta, Rafael
Arribillaga Sagastibeltza, Josetxo
Ordezkoa
Epaimahaiburua:
Ruiz López, M.ª. Teresa
Epaimahaikideak:
Díaz Ereño, M.ª. Begoña
Barrutia Blaser, Lucía
Fernández Martínez, Alfonso
Zuriarrain Iñiguez, Arantxa
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