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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, maiatzak 29. Asteartea102. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bilboko Udala

Liburutegiko Laguntzaileen plaza bat betetzeko hautaketa prozesurako deial-
diaren oinarriak.

Iragarkia, Bilboko Udalarena; honen bitartez Liburutegiko Laguntzaileen plaza bat 
(derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizunekoa) lehiaketa-oposizioaren bidezko sarrera li-
breko sistemaz betetzeko, aldi baterako enplegua finko bihurtzeko hautaketa-prozesu 
bereziaren oinarriak onartu eta hautaketa-prozesurako deialdia egin da.

Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Saileko zinegotzi ordezkariak, Alkate-
tzaren 2015eko ekainaren 13ko Ebazpenaren bidez eta Tokiko Gobernu Batzordearen 
2015eko ekainaren 13ko erabakiaren bidez emandako ahalmenak baliatuz, hau xedatu 
du 2018ko maiatzaren 18ko Ebazpenaren bidez:

«Bat: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 127. 
artikuluan eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina 
onartu zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren Laugarren Xeda-
pen Iragankorrean ezarritakoarekin bat etorrita, Bilboko Udalaren 2017ko Lan Eskaintza 
Publikoko Liburutegiko Laguntzailearen plaza bat (derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizu-
nekoa) lehiaketa-oposizioaren bidezko sarrera libreko sistemaz betetzeko, aldi baterako 
enplegua finko bihurtzeko hautaketa-prozesuaren oinarriak onartu eta hautaketa-proze-
su horretarako deialdia egin da.

Bi: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 112., 123. eta 124. artikuluen eta Administrazioarekiko Auzien Ju-
risdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 46. artikuluaren arabera, 
Ebazpen honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal da Bilboko Uriko 
Gobernu Batzordearen aurrean, hilabeteko epean, edo zuzenean aurka egin adminis-
trazioarekiko auzien jurisdikzioaren aurrean, hilabete biko epean, ebazpena Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean hasita.»

Bilbon, 2018ko maiatzaren 18an.—Giza baliabideen zuzendaria
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, maiatzak 29. Asteartea102. zk. 2. orr.

LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEAREN PLAZA BAT JABETZAN BETETZEKO 
DEIALDIRAKO OINARRI ESPEZIFIKOAK

Bat.—Eskainitako plazak
Oinarri espezifiko hauek eta Oinarri Orokorrek, Langile Publikoaren Oinarrizko Es-

tatutuaren Legearen testu bategina onartu zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren Laugarren Xedapen Iragankorrean ezarritakoaren arabera, arau-
tuko dute, Bilboko Udaleko aldi baterako enplegua finko bihurtzeko prozesu bereziaren 
barruan, Liburutegiko Laguntzailearen plaza bat lehiaketa-oposizioaren bidezko sarre-
ra libreko sistemaz betetzeko hautaketa-prozesua. Plaza hori A lanbide-sailkapeneko 
Taldekoa, A-2 Azpitaldekoa da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizunekoa, Administrazio 
Bereziko Eskalakoa, Azpieskala Teknikokoa eta Erdi-mailako Teknikariaren Motakoa da, 
B Taldeko Ordainsariak ditu eta 2017ko Lan Eskaintza Publikokoa da.

Plazaren funtzioen eta eginbeharren deskribapena. Zerrenda hau informaziorako 
baino ez da eta ez da zehatza:

—  Erosketarekin eta iraunaraztearekin zerikusia duten lanak egitea. Lan horien eus-
karria den informazioa eguneratuta edukitzea.

—  Bilboko Udal Liburutegien Sareko funts bibliografikoak erosteko urteko aurrekon-
tuaren betearazpenaren egoera eguneratuta edukitzea, kudeaketaren sistema au-
tomatikoko erosketen moduluaren arabera eta Kultura eta Turismo Sailak partida 
horien kontrolaz dituen beharren arabera. 

—  Sareko liburutegientzat interesgarria den material bibliografikoa hautatzea eta hori 
erostea proposatzea.

—  Material bibliografikoak katalogatzea eta sailkatzea edozein euskarritan, indarrean 
dagoen arautegiarekin bat etorrita; hala nola, katalogazio-arauekin, MARC forma-
tuarekin, CDUrekin, gaien goiburukoen zerrendarekin, signatura topografikoen ze-
rrendarekin eta abarrekin bat etorrita. 

Bi.—Baldintza espezifikoak
Honako titulu akademiko ofizialetako bat edukitzea: Unibertsitate diploma, Ingeniari 

Teknikoa, Arkitekto Teknikoa, lizentziatura edo gradua. 
Oinarri Orokorretan ezarritako gainerako baldintzak beteta izatea (2016-12-20ko Biz-

kaiko Aldizkari Ofizialean 240 zenbakia). 

Hiru.—Azterketa-eskubideak
6,00 eurokoak izango dira.
Kopuru hori ordainketa-pasabidearen bitartez ordaindu daiteke. Pasabide horretara 

sartzeko eskabide-orria bete behar da web orri honetan: www.bilbao.eus/e-Udala/EPE/
Lan-eskaintza Publikoaren aplikaziorako sarbidea. Era berean, barra-kodea duen eska-
bidearen edo ordainagiriaren kopia jaitsi eta dokumentu horretan adierazita dauden Bil-
boko Udalaren entitate kolaboratzaileen edozein bulegotan aurkeztuta ordaindu daitezke 
azterketa-eskubideak.  

Azterketa-eskubideak beti ordaindu behar dira eskabideak aurkezteko epearen ba-
rruan.

Lau.—Eskabideak
Eskariak eredu ofizialean egin beharko dira. Eskari ofiziala helbide honetan lor dai-

teke: www.bilbao.eus/e-Udala/EPE/Lan-eskaintza Publikoaren aplikaziorako sarbidea. 
Eskariak helbide elektroniko horretan ezarritako prozedura elektronikoaren bidez 

aurkeztuko dira. Hautaketa-prozesu honetan parte hartzeko eskarian adierazi beharko 
da, behar bezala eta zerrenda batean, baldintzak eta aurkeztutako merezimenduak be-
tetzen direla. Ez da ziurtagirien kopiarik aurkeztu behar eskariarekin batera; izan ere, 
epaimahaiak edo Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Zuzendaritzak eskatzen 
dutenean ziurtatu beharko dira parte hartzeko baldintzak eta aipatutako merezimenduak.
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Era berean, Alkatetza, Kontratazio eta Giza Baliabideen Zuzendaritzak erregistroko 
bulego txiki bat jarriko du Aznar eraikinean (Venezuela plaza, 2, 5. solairua), ordenagai-
luekin eta beste baliabide tekniko batzuekin, hala nahi dutenek eskaria aurkezteko erabil 
ditzaten. Era berean, interesdunei aholkuak emango zaizkie eskabidea behar bezala 
betetzeko

Eskabidea, tasak ordaindu izanaren agiriarekin batera, 20 egun baliodunen epean 
aurkeztu behar da, deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den 
egunaren biharamunetik hasita. Ondorio horietarako, domeka eta jaiegunez gain, zapa-
tuak ere ez dira egun balioduntzat joko.

Hautaketa-prozesuan parte hartzeak esan nahi du baimena ematen dela hautake-
ta-prozesuaren edozein unetan Udalaren Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko per-
tsonal sanitarioak beharrezkoa den gaitasun funtzionala ziurtatzeko egokitzat jotzen di-
tuen kontrol edo azterketak egiteko. 

Era berean, hautagaiek oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak onartzen dituz-
te eta, aldi berean, eskaria formalizatzean baimena eman dezakete beharrezko agirien 
kontsulta telematikoa egiteko: NAN, titulu akademiko ofizialak, hizkuntza-eskakizunak 
etab. Baimen hori emanez gero, ez da beharrezkoa izango agiri horiek aurkeztea, betie-
re kontsulta elkarreragingarritasun informatikoz egiterik badago.

Oinarri Orokorretako (2016ko abenduaren 20ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 240. 
zenbakian, argitaratutakoak) hamaikagarrena bertan araututako hautaketa-prozesuen 
ondorengo lan-poltsak egiteari buruzkoa da. Oinarri horren ondorioetarako, hautagaiek 
eskabidean adierazi beharko dute datu hauek administrazio publikoko beste erakunde 
batzuei lagatzeko aurka dauden: Izen-abizenak, NAN zenbakia, helbidea, harremaneta-
rako telefonoa eta prestakuntza maila. Datu horiek lagatzearen helburu bakarra izango 
da erakunde horiek lan-eskaintzak legezko baldintzetan egin ahal izatea. Aurkako iritzia 
ez bada beren-beregi ematen, baimena ematen dela ulertuko da.

Bost.—Epaimahaia
Indarrean dauden legeetan ezarritakoaren arabera eta Bilboko Udalaren plantillako 

plazak jabetzan betetzeko Oinarri Orokorretan ezarritakoaren arabera, Epaimahaian bu-
rua, idazkari bat eta gutxienez hiru kide izango dira. Horien artean Herri Arduralaritzaren 
Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat egongo da derrigorrez.

Epaimahaia osatzen dutenak, gehienbat, teknikariak izango dira eta berezitasun 
printzipioan oinarritutakoa izango da; kide guztiek deialdian parte hartzeko eskatu den 
titulu edo maila akademiko berbera edo goragokoa eduki behar dute eta hautaprobetako 
jakintza-arlo bereko titulazioa edo espezializazioa izan behar dute epaimahai bakoitza-
ren kideen erdiek gutxienez. Epaimahaiaren osaera orekatua izan beharko da, eta sexu 
bakoitzaren ordezkaritza %40koa izango da gutxienez, hori egoki ez dela justifikatzen ez 
bada, behintzat.

Epaimahaian euskararen jakite-maila neurtzeko proba egiteko izendatutako kide bat 
egongo da, eta euskararen jakite-maila neurtzeko bakarrik izango da, eta lehen aipatu-
tako hiru kideei erantsiko zaie.

Sei.—Hautaketa-prozedura
Hautagaiak lehiaketa-oposizioaren bidezko sarrera libreko sistemaz aukeratuko dira. 

Oposizio-fasean hiru ariketa egingo dira eta lehiaketa-fasean merezimenduak baloratuko 
dira. Oposizio-fasea egingo da lehenengo. Prozesua osatzeko praktika aldia egingo da.

A) OpOsiziOkO fAseA

Oposizio-fasean hiru ariketa egingo dira, lehenengo biak derrigorrezkoak eta bazter-
tzaileak izango dira, eta hirugarrena euskarazko 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea 
izango da. Ariketa hau egin beharko dute 3. hizkuntza-eskakizuna daukatela egiaztatzen 
ez duten hautagaiek eta hauentzat derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da 3.

—  Lehenengo ariketa: Zati bi izango ditu, bata bestearen ostean egingo direnak egun 
berean, Epaimahaiak atseden tarte bat emanez hautagaiei zatien artean.
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Lehenengo zatia: idatziz erantzun beharko da epaimahaiak ezarritako test motako 
galdera-sorta bat (50 galdera) aurretik argitaratutako galdera-sorta batetik ateratak; 
galderak erantzun anitzekoak izango dira, baina bakarra zuzena. Galderak deialdiaren 
Eranskineko lehenengo zatiko gaiei buruzkoak izango dira (1etik 12ra). Epaimahaiak 
ezarriko du ariketa egiteko denbora. 

Galdera bakoitzak lau erantzun dauzka, baina bakarra da zuzena. Erantzun zuzen 
bakoitzeko puntu bat emango da. Erantzun gabe utzitakoek eta oker erantzundakoek ez 
dute ez punturik gehituko ez kenduko. Epaimahaiak erreserbako galderak ezarri ditzake, 
hautatutako galderaren bat baliogabetzen denerako. Lehenengo zati hau 0 eta 5 puntu 
bitartean baloratuko da.

Bigarren zatia: Idatziz garatu beharko da, hiru orduko gehienezko denboran, deialdia-
ren eranskineko bigarren, hirugarren eta laugarren zatiko gai bi (13tik 60ra). Ariketa egin 
baino lehen, Epaimahaiak hiru gai proposatuko ditu eta hautagaiek bi aukeratu beharko 
dituzte, proposatutako gaiek eranskineko zatitakoak hurrenez-hurren derrigor izan behar 
ez direlarik. Bigarren zati hau 0 eta 15 puntu bitartean baloratuko da.  

Ariketa hau, guztira, 0tik 20 puntura kalifikatuko da eta gutxienez 10,00 puntu lortzen 
ez dituzten hautagaiak prozesutik kanpo geratuko dira.

—  Bigarren ariketa: Proba praktikoa. Marc21 formatuan dokumentu biren kataloga-
zioaren idazketa izango da. Dokumentu bat gaztelaniaz egongo da eta bestea 
euskaraz. Proba hasi aurretik epaimahaiak erabakiko du ariketa egiteko denbora. 
Katalogazioa formatuaren oinarri-plantilla baten gainean egingo da, hauek beteta:

a)  Deskribapen bibliografikoa, indarrean dauen katalogazio-arauekin bat etorria: 
Reglas de Catalogación (Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1999 
eta horren osteko argitalpenak) edota Katalogazio Arauak (Vitoria-Gasteiz, Eus-
ko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, 2008).

b)  Gaien goiburukoak honako hauen arabera: Lista de encabezamientos de mate-
ria para Bibliotecas Públicas (Madrid, Ministerio de Cultura, 1997) eta Encabeza-
miento de materias de la Universidad de Sevilla.

c)  Sailkapena, Sailkapen Hamartar Unibertsalaren arabera. (Madrid, AENOR, 2016).
Ariketa hau egiteko jatorrizko inprimakien fotokopien gainean lan egingo da. Fotoko-

pia horiek katalogazioa egiteko beharrezko informazioa jasoko dute. Jatorrizko inprima-
kiak epaimahaiaren mahaian kontsultatu ahalko dira. Hautagaiek hauek erabili ahalko 
dituzte: RRCC, CDU taulak, izenburu edo goiburuen zerrendak, Marc21 formatua eta 
dagozkion hizkuntzen hiztegiak.  

Idazpen guztietan lortutako puntuazioen batez bestekoa izango da azken kalifika-
zioa, 0 eta 20 puntu artekoa. 10 puntu lortzen ez dituzten hautagaiak prozesutik kanpo 
geratuko dira.

—  Hirugarren ariketa: Derrigorrezkoa eta baztertzailea deialdiko plazak derrigorrez-
koa baitu euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna.

Euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko da epaimahaiak erabakita-
ko eran. Horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako jarraibideak 
erabiliko dira, halaxe ezartzen baitu Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/89 Le-
gearen 99.1. artikuluak.

Honako hauek ez dute hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko ariketa egin beharko: 
IVAPen 3. hizkuntza-eskakizunaren ziurtagiria edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia 
Esparru Bateratuko C-1 jakintza-mailaren titulu edo egiaztagiriren bat dutenek eta Eus-
kararen hizkuntza-eskakizuna Euskarako Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan 
egiaztatuta duten pertsonek. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio bera-
riaz Bilboko Udalari hori horrela dela egiaztatu dezan aipatutako erregistroan. 

Halaber, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hiz-
kuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuaren babespean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek ikasketen ziur-
tagiriak aurkeztu beharko dituzte.
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Hirugarren ariketan, euskarazko proban, GAI edo EZ GAI  kalifikazioa emango da. 
Plaza derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen lanpostu bati lotuta dagoelako.

Oposizio-faseko gehieneko puntuazioa
Oposizio-fasean, gehienez, 40 puntu lortu ahal izango dira.

B) LehiAketAren fAseA

Oposizio-fasea amaitzen denean, fase hau gainditu duten hautagaiekin hasiko da 
lehiaketaren fasea. Oposizioko Fasea gainditu duten hautagaiek eskabidean aurkeztuta-
ko eta behar den moduan egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira, web 
orrian argitaratutako iragarki batean jarritako epean.  Oinarri hauetan azaldutakoarekin 
bat etorrita baloratuko dira merezimenduak. Ez da baloratuko bestelako ezein merezi-
mendu. Deialdia BOEn argitaratu den egunera arte lortutako merezimenduak baino ez 
dira baloratuko.

1. Laneko esperientzia
A) Bilboko Udalean lanpostuari dagozkion eginkizunetan emandako denbora: 

gehienez 12,60 puntu, 0,70 puntu urteko edo 6 hilabeteko edo gorako zati bakoitzeko.
B) Beste herri-administrazio batzuetan lanpostuari dagozkion eginkizunetan eman-

dako denbora: gehienez 3,60 puntu, 0,20 puntu urteko edo 6 hilabeteko edo gorako zati 
bakoitzeko.

2. Prestakuntza
Deialdiko baldintzetan jasota ez dauden titulazioak, betiere eskudun administrazioak 

onartutako balio akademiko ofiziala izan eta tituluak eman ditzaketen ikastegi publikoek 
edo pribatuek emandakoak, gehienez ere, 1,80 puntu, honela:

— Doktore titulua edukitzea: 1,30 puntu.
— Lizentziatura edo unibertsitate-graduko titulua edukitzea: 0,50 puntu.

Lehiaketa-faseko gehieneko puntuazioa:
Lehiaketa-fasean lor daitezkeen puntuak, guztira, 18 izango dira, gehienez ere.
Oposizioko azterketak amaitu eta lehiaketako merezimenduak baloratu ondoren, 

epaimahaiak sailkapenaren hurrenkera ezarriko du, puntuazioaren arabera, hautake-
ta-prozesuaren fase biak batuta.

Zazpi.—Oposizioko eta lehiaketako faseen behin betiko kalifikazioa
Hautaketa-prozesua osatzen duten ariketa edo/eta merezimenduen kalifikazioa bu-

katzen denean, Epaimahaiak hautatuko pertsona nor den argitaratuko du. Oposizio-fa-
sea eta lehiaketa-faseko merezimenduen balorazioa gainditu duten pertsonek lortutako 
puntuazioen baturak ezarriko du hurrenkera (Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 
6/89 Legearen 32. artikulua). Epaimahaiak Udalburuari izendapenerako proposamena 
egingo dio. Horrekin batera azken bilerako akta ere bidaliko dio eta akta horretan ager-
tuko dira, halaber, fase biak gainditu arren lanpostu-kopurua dela-eta kanpoan geratu 
diren hautagaiak, lortu duten puntuazioaren arabera zerrendatuta; hori, hautatuak lan-
postuari uko egiten badio aintzat hartzeko. Oinarri Orokorretako hamargarren oinarriare-
kin bat etorrita, azken zerrenda horretan egoteak ez du beste eskubiderik edo aukerarik 
ematen.

Zortzi.—Agiriak aurkeztea 
Oinarri Orokorren hamabigarrenean ezarritakoren arabera egingo da.

Bederatzi.—Praktika aldia eta izendapena
Hautaketa-prozeduraren beste fase bat izango da praktika aldia. Bertan izango da 

Lehiaketa-Oposizioaren fasean puntuaziorik onena lortu duen hautagaia. Fase hori Kul-
tura Sailean egingo da, gehienez ere sei hilabetez. Datak sasoiz iragarriko dira.
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Ebaluazioko prozedura jarraia izango da praktika aldian. Aldi horretan, hamabost egun 
natural baino gehiagoko ausentzia justifikatuak daudenean, egun solteetan edo jarraian, 
ebaluazioa eten egingo da.  Kasu horretan, interesdunak aldi osoa bete beharko du.

Izendatzen den hautagaia praktiketako funtzionario izendatuko da eta eskubidea 
izango du udal langileen ordainsariak arautzen dituen Erabakian ezarritako ordainsariak 
jasotzeko; era berean, alta emango zaio funtzionarioei aplikatzen zaien Gizarte Segu-
rantzako araubidean.

Egoera horretan iraungo du izendapen-dekretuan adierazitako egunetik hasi eta lan-
postua jabetzan hartu arte, edo praktika aldian deskalifikatu arte.

Hautagaia gai edo ez gai kalifikatuko da eta beharrezkoa izango da gaitasuna lortzea 
hautaketa-prozedurako fase hau gainditzeko.

Deialdiko plazako eginkizunak eta zereginak behar bezala betetzeko eskatzen diren 
trebeziak eta gaitasunak ebaluatuko dira praktika aldian, bai ezaguera teknikoen aplika-
zioaren ikuspegitik, bai lan-ahalmenaren, erantzukizunaren eta ekimenen eta lantaldee-
tan jarduteko eta barruko eta kanpoko harremanetarako gaitasunen ikuspegitik.

Praktika aldia amaituta, Kultura Saileko zuzendariak hautagaiaren ahalmenari eta 
baldintzei buruzko txosten bat egingo du eta bere ustez behar den gaitasun-maila lortu 
duen ala ez adieraziko du.  Txosten hori hautaketa-prozesuko epaimahai kalifikatzaileari 
bidaliko zaio, eta horrek, txostena azterturik, praktiketako fasea gainditu duen ala ez era-
bakiko du. Hori egin ondoren, fasea gainditu duen hautagaia izendatzeko proposamena 
egingo dio alkateari.

Hautagaiaren izendapena praktika aldiko edozein unetan utzi daiteke bertan behera, 
betiere hautagaiak gaitasun edo aprobetxamendu egokia izan ez badu. Horrela denean, 
saileko zuzendariak proposamena egingo dio hautaketa-prozesuko epaimahai kalifika-
tzaileari eta horrek, proposamena aztertuta, izendapena bertan behera utzi ala ez eraba-
kiko du; hori egin ondoren, erabakitakoaren proposamena egingo dio alkateari.

Hamar.—Behin betiko izendapena
Behin betiko kalifikazioa ateratzeko, oposizio-aldiko puntuazioari lehiaketako puntua-

zioa gehituko zaio; hala ere, izendatzeko ezinbestekoa izango da praktika aldian gaita-
sun-adierazpena lortzea.

Izendapena hautagaiari jakinaraziko zaio eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Uda-
letxeko iragarki-taulan eta webgunean (www.bilbao.eus/e-Udala/OPE/Acceso) argitara-
tuko da.

Hamaika.—Lanpostuaz jabetzea
Udaleko organo eskudunak proposamena onartu ondoren, izendatutako pertsona 

lanpostuaz jabetuko da eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu 
bategina onartu zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 62.1 c) 
artikuluan eskatzen den baldintza bete behar du; horretarako, 30 eguneko epea dauka, 
izendapena jakinarazi zaion egunaren biharamunetik aurrera.

Ezarritako epearen barruan, justifikatzeko moduko arrazoirik gabe lanpostuaz jabe-
tzen ez bada, karguari uko egin diola ulertuko da, kargua utzikotzat joko da eta bere 
eskubide guztiak galduko ditu. Horrelakoetan, udalburuak proposatuko du, betiere opo-
sizioko ariketak gaindituta, ariketen eta merezimenduen faseetako puntuak batuta balo-
raziorik onenak lortzen dituen hautagaia izendatzea, kargu uztearen ondorioz deitutako 
lanpostu kopuruan tokia izanik. Hori guztiori oinarri hauetako zazpigarrenean adierazita-
koarekin bat etorrita.
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Hamabi.—Aurka egiteko bideak
 Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 112., 123. eta 124. artikuluen eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 46. artikuluaren arabera, oinarri hauen 
aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal zaio hilabeteko epean Bilboko Go-
bernu Batzordeari, edo zuzenean aurka egin administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
aurrean, hilabete biko epean. Epe hori, kasu bietan ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratzen denean hasiko da.
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ERANSKINEKO GAIAK
LEHENENGO ZATIA

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio nagusiak. Funtsezko eskubideak 
eta betebeharrak.

2. gaia: Euskal Herriko Autonomia Estatutua. Euskal Herriaren eskumenak: bakarre-
koak, lege bidez garatzekoak eta betearaztekoak.

3. gaia: Udalerria. Biztanle-kopuru handiko udalerrietako udal antolaketa (Toki Arau-
bidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen X. Titulua)

4. gaia: Bilboko Udalaren antolaketa. Bere araudi organikoak.
5. gaia: Urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-

dura Erkidearena.
6. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. Funtzio-

narioen eginbeharrak eta eskubideak. Ordainsariak: Diziplina-araubidea.
7. gaia: Azaroaren 24ko 10/1982 Legea, euskararen erabilera normalizatzeko oina-

rrizkoa.
8. gaia: Laneko Arriskuen Prebentzioaren Legea. 
9. gaia: Datu pertsonalak babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa. 
10. gaia: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea, Euskal Autonomia Er-

kidegokoa. Andrazkoen eta Gizonezkoen arteko Aukera Berdintasunerako Bilboko Uda-
laren IV. Plana.

11. gaia: Kontratazio administratiboa. Motak: elementuak eta subjektuak, kontratu 
publikoen helburua eta arrazoia. Kontratazioaren modua eta kontratistak aukeratzeko 
sistemak. Kontratuen formalizazioa.

12. gaia: Tokiko erakundeetako langileak: motak eta araubide juridikoa. Tokiko fun-
tzio publikoa: tokiko funtzionarioen motak.  Langileak antolatzeko tresnak:  plantillak eta 
lanpostuen zerrenda. 
Oharra:  Berdintasunerako Bilboko Udalaren IV. Planari (2014-2017) buruzko gaiaren 

edukia Udalaren web orrian dago argitaratuta: (www.bilbao.eus >Udala>Udal 
Sailak> Berdintasuna, Lankidetza, Bizikidetza eta jaiak>)

BIGARREN ZATIA

13. gaia: Liburutegi-zerbitzuen kontzeptua eta misioa. 
14. gaia: Liburutegien tipologia.
15. gaia: Liburutegi publikoa: kontzeptua eta funtzioak. 
16. gaia: Bilboko Udal Liburutegien Sarea.
17. gaia: Liburutegien eta liburutegi-zerbitzuen plangintza.
18. gaia: Liburutegi-prozesuen eta zerbitzuen ebaluazioa. ISO 11620.
19. gaia: Liburutegi digitala.
20. gaia: Liburutegiak sortzea eta ekipamendua.
21. gaia: Liburutegiaren bildumaren kudeaketa. Bildumaren garapenerako politika 

eta kudeaketa: Bildumaren agiria, erosketen urteko programa eta hautaketarako eta 
ezabapenerako protokoloak.  

22. gaia: Liburutegiko bildumaren kudeaketa: funtsen prozesu teknikoa.
23. gaia: Funtsen antolaketa eta aurkezpena liburutegi publikoetan.
24. gaia: Tokiko funtsak liburutegi publikoetan.
25. gaia: Materialen hautaketa liburutegi publiko bateko bildumarako. Irizpide, iturri 

eta metodoak bilduma eratzeko.
26. gaia: Materialen erosketa. Hornitzaileen aukeraketa. Aurrekontuaren kudeaketa.
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27. gaia: Espurgoa. Irizpide eta prozedurak. Espurgatutako funtsen norakoa. 
28. gaia: Bildumaren ebaluazioa.

HIRUGARREN ZATIA

29. gaia: Material bibliografikoak iranaraztea eta artatzea.  ISO 14416 araua.
30. gaia: Espainiar ondare bibliografikoa. Panorama historikoa, lege-arauak eta irau-

narazteko eta zabalkundea egiteko ekintzak.
31. gaia: Digitalizazio-programetarako jarraibideak.
32. gaia: Digitalizazio-proiektuen garapena.  
33. gaia: Gordailu (errepositorio) digitalak. 
34. gaia: Katalogoa: kontzeptuak eta helburuak. Katalogo kolektiboak. 
35. gaia: Katalogo bibliografikoa: egitea eta eguneratuta edukitzea.
36. gaia: Identifikazio bibliografikoaren normalizazioa. ISBN, ISSN eta nazioarteko 

beste zenbaki batzuk.
37. gaia: Informazio bibliografikoaren egitura. ISBD, GARE eta FBRB.
38. gaia: Aginte-erregistroen informazioaren egitura eta sarbide-puntuak. 
39. gaia: Sailkapen bibliografikorako sistemak. Sailkapen Hamartar Unibertsala.
40. gaia: Informazio bibliografikoaren truke-formatuak.  MARC eta MARC21.
41. gaia: Informazioaren trukea sarean:  Dublin Core Metadata Initiative delakoa.
42. gaia: Marc XML erregistro bibliografikoetara aplikatutako markatzeko lengoaiak.  
43. gaia: Liburutegien Kudeaketako Sistema Integratuak. Gaur egungo egoera eta 

etorkizuneko joerak.
44. gaia: Liburutegien Kudeaketako Sistema Integratu bat hautatzeko, ebaluatzeko 

eta ezartzeko prozesua.

LAUGARREN ZATIA

45. gaia: OPAC: diseinua, prestazioak eta zerbitzuak.
46. gaia: Katalogoa, urrutitik zerbitzuetara eta baliabide elektronikoetara sartzeko 

atari gisa. Erabilgarritasun-irizpideak liburutegiko katalogoetan.
47. gaia: Kalitatea liburutegietan.
48. gaia: Liburutegien estatistikak: bilketa eta erabilera.
49. gaia: Liburutegiko espazioen banaketa eta zerbitzuak.
50. gaia: Gelan irakurtzeko eta kontsultatzeko zerbitzua.
51. gaia: Norbanakoentzako maileguen eta mailegu kolektiboen zerbitzua.  
52. gaia: Agiriak lortzeko zerbitzua eta liburutegien arteko mailegua. ISO 10160-

10161.
53. gaia: Irakurleari informazio bibliografikoa eta orientabidea emateko zerbitzua.  

Aurrez aurreko erreferentzia-zerbitzua eta on-line zerbitzua.
54. gaia: Internetera eta on line dauden informazio-baliabideetara sartzeko zerbitzua.  
55. gaia: Tokiko informazio-zerbitzua.
56. gaia: Umeentzako eta gazteentzako liburutegi-zerbitzuak. IFLA jarraibideak.
57. gaia: Ezinduentzako liburutegi-zerbitzuak. IFLA jarraibideak eta arauak.
58. gaia: Kultur aniztasunari arreta emateko liburutegi-zerbitzuak.
59. gaia: Liburutegi-hedapeneko zerbitzuak.
60. gaia: Liburutegi publikoaren zerbitzu birtualak.
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