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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Balmasedako Udala

Bulego Teknikoko Erdi-mailako Teknikaria karrerako funtzionario gisa lan 
egiten hasteko hautaketa-prozesua (plaza bat).

2017ko abenduaren 21ko Alkatetzaren 0750/17 Dekretuaren bidez, Balmasedako 
Udalaren zerbitzuko karrerako funtzionario gisa lan egiteko hautaketa-prozesua deitzea 
erabaki zen, oposizio-lehiaketa bidez Bulego Teknikoko erdi-mailakoko Teknikaria Lan-
talde koordinatzailea izateko plaza bat betetzeko, administrazio bereziko eskalan, az-
pieskala teknikoan, administrazioko goi mailako teknikarien klasean; halaber, deialdiaren 
oinarriak onestea erabaki zen. Horrenbestez, erabakitakoa argitaratuko da.

Balmasedan, 2018ko maiatzaren 18an.—Alkatea, Álvaro Parro Betanzos
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LEHIAKETA-OPOSIZIO LIBREKO SISTEMAREN BITARTEZ, KARRERAKO FUNTZIONARIO 
GISA, BULEGO TEKNIKOKO ERDI-MAILAKO TEKNIKARI ARDURADUN/LANTALDEKO 

KOORDINATZAILE BATEN PLAZA BAT JABETZAN HORNITZEKO  
DEIALDIRAKO OINARRI ARAUTZAILEAK

Lehenengoa.—Deialdiaren helburua
Oinarri hauen helburua da lehiaketa-oposizio libreko sistemaren bitartez, karrerako 

funtzionario gisa, Bulego Teknikoko erdi-mailako teknikari arduradun/lantaldeko koordi-
natzaile baten plaza bat hornitzea.

Plaza honelakoa da: sailkapen-taldea: A; azpitaldea: A2: Administrazio Bereziko Es-
kala; azpieskala: teknikoa; klasea: erdi-mailako teknikaria; lanpostu-mailako osagarria: 
23; osagarri espezifikoa: 900 puntu; hizkuntza-eskakizuna: 4, ez nahitaezkoa.

Plaza Udalaren plantillakoa da, eta ez du eskubiderik ekarriko norako edo sail jakin 
batean zerbitzuak eskaintzeko; langile hori leku batetik bestera mugitu ahal izango da.

Lanaldia bulegoko langileei dagokiena izango da, Udalbatzak onartutako ordutegi eta 
egutegiaren arabera, eta lanaldi etena ezarri ahal izango da. Arduraldi esklusiboa izango 
du, erabateko bateraezintasunarekin.

Bigarrena.—Zereginak
Postuko zereginak unean-unean ezarritakoak izango dira, Udalaren zerbitzu eta obra 

txikien eta Lantaldeko buruzagitzaren erantzulea izango da eta berezkoak dituen lan 
guztiak eta atxikitako langile guztienak antolatzeaz arduratuko da. Hain zuzen, zeregin 
hauek izango ditu:

1.  Lantaldeko langileen egin beharreko zereginak planifikatu, antolatu eta banatu, 
enkargatuekin koordinatuta, eta zeregin horien gauzatzea kontrolatu eta gainbe-
giratu.

2. Lanak egitean segurtasun- eta osasun-arloko neurrien jarraipena egin.
3.  Menpeko langileen kudeaketaz arduratu, eta azken oniritzia eman baimen, pres-

takuntza, lizentzia eta oporren arloan.
4.  Jendeari erantzutea batasunaren arloko gaiei dagokienez, eta bizilagunen kexei 

erantzun.
5.  Baldintza teknikoen agiriak egin eta obra eta zerbitzuen kontratazio-prozesuen 

berri eman, bere eskumenekoak diren kontratuen erantzule izanez, eta, teknikari 
gisa, kontratazio-mahaietan parte hartu.

6.  Udalak sustatutako obra-kontratuen erantzule izan, bere gaitasunaren arabera: 
jarraipena egin eta kontaktua izan eskumeneko zuzendaritzarekin, obrak kontro-
latu, hartu izanaren aktak igorri...

7.  Kanporatutako mantentze-lanetako zerbitzuen kudeaketaren, gainbegiratzea-
ren, jarraipenaren eta fakturazioaren kontrolaren erantzukizuna hartu: garbiketa, 
bide-garbiketa, ur-arazketa eta -hornidura, udal-eraikinen instalazioen manten-
tze-lanak (klimatizazioa eta suteen aurkakoa).

8.  Bide publiko, gune berde, udal-azpiegitura eta -eraikin, udal-errepide, bide berde 
eta abarren kontserbazio-egoera gainbegiratu eta kontrolatu.

9.  Udalak sustatutako obretan, obraren exekuzio materialaren zuzendaritza eta Se-
gurtasun eta Osasunaren arloko koordinazioa gauzatu.

10.  Laneko Arriskuen Prebentziorako Plana koordinatu: Plana berrikusi, bilerak dei-
tu eta bileretara joan, idazkari-lanak egin, zentroak berrikusi, gabeziak ikuskatu, 
zuzenketak koordinatu, LAP arloan azpikontratatutako enpresa kontrolatu, kon-
tratazioan lagundu...

11.  Mantentze- eta kontserbazio-lanetako esku-hartzeak gauzatzeko aurrekontuak 
eta memoriak egin, materiala erosi eta aldi baterako langileen kontratazioa ku-
deatu, hala badagokio.
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12.  Mantentze-lanen zerbitzuetarako beharrezkoa den materialen eta tresnen 
erosketa gainbegiratu, eta gehienez eta garrantzi handienekoez pertsonalki 
 arduratu.

13.  Mantentze-lanetako zerbitzuek eginiko fakturak bisatu eta kontrolatu, enkarga-
tuekin batera.

14.  Jarduketak eta ekitaldiak egiteko instalazioen muntaketa antolatu eta zuzendu, 
eta dagokion txosten teknikoa egin.

15.  Bere eginkizunei eta kategoria profesionalari lotuta eska dakiokeen beste edo-
zein zeregin egitea.

Hirugarrena.—Hautagaien betebeharrak
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, hautagaiek honako betebehar hauek 

bete beharko dituzte (eskaerak aurkezteko epearen azken egunean beteta izan behar-
ko dituzte), urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (Enplegatu Publi-
koaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena) 56. artikuluan 
ezarrikoarekin bat etorrita:

a)  Nazionalitate espainiarra izatea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuko 57. artikuluan xedatutakoaren kalterik gabe.

b)  Hamasei urte beteta izatea eta, hala dagokionean, nahitaezko erretiroa hartzeko 
gehieneko adinetik gorakoa ez izatea. Enplegu publikora iristeko orduan, lege bi-
dez bakarrik ezarri ahal izango da gehieneko beste adin bat, nahitaezko erretiroa 
hartzeko adinaz bestelakoa.

c)  Zereginak normaltasunez egiteko gaixotasunik edo gorputz-akatsik ez izatea, 
eta beharrezkoa den gaitasun funtzionala eduki beharko da okupatuko den lan-
postuan normaltasunez lan egiteko.

d)  Diziplinako espediente bidez zerbitzutik kenduta ez egotea, Herri Administra-
zioei edo konstituzio-organoei nahiz autonomia-erkidegoetako estatutu-organoei 
dagokienez, eta ebazpen judizialaren arabera erabateko desgaikuntzarik edo 
desgaikuntza berezirik ez izatea, ez enplegu edo kargu publikoak betetzeko, ez 
funtzionarioen kidegora edo eskalara iristeko, ezta, lan-kontratuko langileen ka-
suan, zerbitzutik kendu edo desgaitu duten lanpostuan langileak zituen eginkizu-
nen antzekoak betetzeko. Beste estatu bateko herritarra bada, desgaitua edo ho-
rren pareko egoera batean ez egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda 
enplegu publikora iristeko eragozpen izango litzatekeen diziplinazko zehapenik 
edo horren parekorik ez izatea.

e)  Arkitekto/arkitekto teknikoaren edo ingeniari teknikoaren edo baliokidea den 
titulua izatea edo horretarako eskubideak ordainduta izatea. Atzerriko tituluen 
kasuan, homologazioa ziurtatzen duen egiaztagutuna eduki beharko da eta titu-
luarekin batera itzulpena aurkeztuko da.

Aurreko puntuetako betebeharrak eta lehiaketa-fasean alegatutako merezimenduak 
beteta izan beharko dira eskaerak aurkezteko epea iraungitzen den egunean eta man-
tendu egin beharko dira.

Espainiar nazionalitatea ez duten hautagaiek gaztelaniazko ezagutza egiaztatu 
beharko dute organo eskudunak eginiko balorazio-proba baten bitartez, baldin eta hau-
taketa-probek beren kabuz ez badakarte ezagutza hori frogatzea.

Laugarrena.—Eskaerak
Eskaerak eredu ofizial eta normalizatuaren araberakoak izango dira. Eredu hori Bal-

masedako Udalaren HAZen bulegoetan eta Balmasedako Udalaren web orrian eskura 
daiteke: www.balmaseda.eus. Oinarri hauei ere erantsi zaio II. eranskin gisa.

Oposizioan onartuak izateko eskatzeko eskaerak Balmasedako Udalaren alkatea-
ri zuzenduko zaizkio, eta honako betebehar hauek bete beharko dituzte baztertuak ez 
izateko:
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Hautagaiek deialdiaren hirugarren oinarrian eskatutako baldintza guzti-guztiak bete-
tzen dituztela frogatuko dute (eskaerak aurkezteko azken egunean beteta izango  dituzte).

Eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
—  NANaren edo nortasun-ziurtagiriaren fotokopia eta nazionalitatea, Europako Erki-

degoko estatuetakoren bateko hautagaiak izanez gero.
—  Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko eskatutako tituluaren fotokopia edo 

berau eskuratzeko eskubideak ordainduta izatea ziurtatzen duen agiriarena, deial-
diaren oinarri espezifikoetan eskatutakoa.

—  Euskarako azterketa egin nahi ez duten hautagaiek eta merezimendu gisa balo-
ratzea nahi duen hizkuntza-mailaren bat dutenek eskaeran eman beharko dute 
horren berri eta ziurtagiriaren fotokopia aurkeztuko dute eskaerarekin batera.

—  Alegatutako eta prozesuaren beste une batean aurkeztuko diren merezimenduen 
zerrenda.

Merituen ziurtagiriak ez dira eskaera aurkezten den unean aurkeztu beharko, baina 
oposizio-faseko ariketa baztertzaileak amaitzean bai, une horretan ziurtagiriak aurkezte-
ko eskatuko da. Ez dira baloratuko eskaeran zehazten ez diren merituak.

Hautagairen batek hautaketa-prozesua egiteko kontuan hartu behar den desgaita-
sunen bat badu, ariketak gainerako parte-hartzaileen baldintza beretan egiteko behar 
dituen denbora- eta bitarteko-egokitzapenak egiteko eskatu beharko du eskaera-orrian, 
betiere egokitzapen horiekin ez bada probaren edukia aldatzen eta ez bada exijitzen den 
gaitasun-maila murrizten.

Hautaketa-organoak balora dezan eskatutakoa ematea bidezkoa den ala ez, hau-
tagaiak desgaitasun-maila kalifikatzeko eskumena duen organo teknikoak emandako 
Mediku Irizpen Teknikoa atxikiko du, modu frogagarrian egiaztatzen dituena aitortutako 
desgaitasun-maila eragin duten urritasun iraunkorrak.

— Eskaerak aurkeztea: eskaerak behar bezala beteta aurkeztuko dira honako erre-
gistro eta bulego hauetako edozeinetan:

 •  Herritarrentzako Arreta Zerbitzuaren (HAZ) bulegoak (Markes plaza, 1, 48080 
Balmaseda).

 •  Elektronikoki web orri honetan: www.balmaseda.eus (Tramiteak online, hiriko 
harremanak, lan-eskaintzan eta lan-poltsetan izena ematea). Eskaera eska-
neatuta erantsi beharko da II. eranskinean.

 •  Edozein administrazio-organotako erregistroan, dela Estatuko Administrazio 
Orokorrekoa, dela autonomia-erkidegoetako administrazioetakoak, dela pro-
bintzietako diputazioen, kabildoen eta uharteetako kontseiluen administrazio-
takoak, dela Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 121. artikuluak aurreikusten dituen udalerrietako udaletakoak, dela 
gainerako Toki Administrazioko erakundeetakoak, betiere, azken kasu horre-
tan, dagokion hitzarmena sinatu bada.

 •  Correosen bulegoetan, arauz ezarritako moduan, hain zuzen, abenduaren 
30eko 43/2010 Legearen (posta-zerbitzu unibertsalari, erabiltzaileen eskubideei 
eta posta-merkatuari buruzkoa) 14. artikuluan eta abenduaren 3ko 1829/1999 
Errege Dekretuaren (posta-zerbitzuak arautzen dituena) 31. artikuluan jasota-
ko moduan. Ondorioz, eskaerak Correoseko bulegoetatik bidaliz gero, gutuna 
irekita aurkeztu beharko da, Correoseko funtzionarioak lehen orrian data eta 
zigilua jartzeko, ziurtatu baino lehen. Halaber, igorleak bidali nahi den agiri ofi-
zialaren kopiaren, fotokopiaren edo bestelako erreprodukzioaren lehen orrian 
data eta zigilua jartzeko eskatu ahal izango du, eta administrazio eskudunaren 
aurrean eskaera aurkeztu izanaren hartze-ziurtagiri gisa balioko du.

 •  Espainiak atzerrian dituen ordezkaritza diplomatikoak edo kontsul-ordezkari-
tzen bulegoak.
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— Eskaerak aurkezteko epea: Hogei (20) egun naturalekoa izango da deialdiaren 
iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenba-
tzen hasita.

Correosen bulegoetan aurkeztutako eskaeren kasuan, gutuna irekita aurkeztu behar-
ko da, Correoseko funtzionarioak lehen orrian data eta zigilua jartzeko, aurkezteko epea-
ren barruan ziurtatu baino lehen. Kasu horretan soilik ulertuko da eskaerak Balmaseda-
ko Udalaren erregistroan sartu direla Correoseko bulegoan zigilatutako eta aurkeztutako 
datan.

Oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira eta deialdiaren laburpena 
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian eta Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuko 
da. Oinarriak eta eskaera Udalaren web orrian (www.balmaseda.eus) eta bulego nagu-
sietan jaso ahal izango dira.

Bosgarrena.—Datu pertsonalak
Hautagaien datu pertsonalak fitxategi batean gordeko dira eta fitxategi hori hauta-

keta-prozesua kudeatu ahal izateko baliatuko da. Fitxategia Udaleko Langile Sailak ku-
deatuko du. Hautagaiek datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, aurkaratzeko eta zuzentzeko 
eskubidea baliatu ahal izango dute.

Datu pertsonalak Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Or-
ganikoan ezarrikoaren arabera tratatuko dira, bai eta ekainaren 11ko 994/1999 Errege 
Dekretuaren bitartez onartutako datu pertsonalak dituzten fitxategi automatizatuen se-
gurtasun-neurriak ezartzeko Erregelamenduan ezarritakoaren arabera ere. Identifika-
zio-datuak eta hizkuntza-profilak edo horien baliokideak ziurtatzeari buruzko datuak IVA-
Pi lagako zaizkio, alegatutako ziurtatze-datuak hizkuntza-profilen ziurtatze-erregistroan 
dauden egiaztatze aldera eta hautaketa-prozesuari dagokion profilen ziurtatze-proba 
zuzen prestatze eta gauzatze aldera. Halaber, hautagaien identifikazio-datuak eta ha-
rremanetarako telefono-zenbakiak tokiko beste administrazio batzuei laga ahal izango 
zaizkie, aldi baterako lan-premiak betetze aldera.

Seigarrena.—Hautagaiak onartzea
Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, alkateak onartutako eta baztertutako 

hautagaien behin-behineko zerrenda onartuko du. Zerrenda hori Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean, Balmasedako Udaleko iragarki-taulan eta web orrian argitaratuko da, eta hamar 
egun balioduneko epea emango da erreklamazioak egiteko.

Behin-behineko zerrenda automatikoki behin betikoa bihurtuko da erreklamaziorik 
egin ezean. Erreklamazioak eginez gero, onartu edo ukatu egingo dira beste ebazpen 
baten bidez, eta ebazpen horretan onartuko da behin betiko zerrenda eta argitaratu egin-
go da, halaber, adierazitako moduan.

Zazpigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
Proben Epaimahai Kalifikatzailea honela osatuko da:
— Epaimahaiburua: Udal-arkitektoa.
— Epaimahaikideak:
 •   Arloko teknikari bat, beste administrazio publiko bateko funtzionarioa.
 •  Arloko teknikari bat, beste administrazio publiko bateko funtzionarioa.
 •   Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako (IVAP) ordezkari bat.
— Idazkaria:  Balmasedako Udaleko idazkaria.
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) izendatutako kide batek Epaimahai 

Kalifikatzailean parte hartuko du deialdian eskatutako hizkuntza-profila ziurtatzeko pro-
betan.

Epaimahaiak aholkulari edo enpresa espezialistak gehitzeko eskatu ahal izango du, 
beharrezkotzat jotzen dituen probetarako. Aholkulari horiek euren espezialitate tekni-
koen esparruetan besterik ez dute lagunduko.
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Epaimahai Kalifikatzaileko kideak alkateak izendatuko ditu, eta izendapen hori Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean, Balmasedako Udaleko iragarki-taulan eta web orrian argitara-
tuko da, egin beharreko lehen ariketaren datarekin batera.

Epaimahai Kalifikatzailearen jarduna bat etorriko da une oro Sektore Publikoaren 
Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean kide anitzeko organoei buruz eza-
rritako xedapenekin.

Epaimahai Kalifikatzailea ezingo da eratu eta ezingo du jardun epaimahaiaren kide 
titularren edo ordezkoen erdia baino gehiago ez badago, eta beti egon beharko dute 
epaimahaiburuak eta idazkariak. Epaimahai Kalifikatzaileko kide guztiek ahotsa eta bo-
toa edukiko dute, idazkariak izan ezik, azken gaitasun hori ez baitu izango. Erabakiak 
bertan daudenen botoen gehiengoaz hartuko dira, eta, berdinketa gertatuz gero, epai-
mahaiburuaren kalitatezko botoak ebatziko du berdinketa.

Epaimahai Kalifikatzaileak autonomia funtzional osoz jardungo du, prozeduraren le-
gezkotasuna zainduz eta objektibotasuna bermatzearen erantzule izanez. Era berean, 
ordenamendu juridikoarekin bat etorrita, oinarriak aplikatzean sor daitezkeen akats 
guztiak argituko ditu eta beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu oposizio hau zuzen 
garatzeko. Horretarako, oinarrietan aurreikusi gabeko kasuekin lotuta hartu beharreko 
irizpideak ezarriko ditu.

Hautaketa-prozesuko edozein unetan, Epaimahai Kalifikatzaileak deialdi honetan es-
katutako betebeharraren bat betetzen ez duten hautagaiak daudela jakinez gero, inte-
resduna entzun ondoren, organo eskudunari proposatuko dio hautagai hori kanporatze-
ko eta hautagaiak eskaeran eginiko zehaztasunik ezak edo gezurrak jakinaraziko ditu.

Epaimahai Kalifikatzaileko kideak esku-hartzetik abstenitu egingo dira eta alkateari 
jakinaraziko diote, eta hautagaiek errekusatu egin ahal izango dituzte, Sektore Publikoa-
ren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan eza-
rritakoarekin bat etorrita. 23. artikuluan ezarritako kasuetan, Epaimahai Kalifikatzaileko 
kideek ezingo dute parte hartu epaimahaian eta horren berri eman beharko diote deialdia 
egin duen agintaritzari.

Zortzigarrena.—Oposizio- eta lehiaketa-fasea
Lehen ariketaren deialdia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Balmasedako Udaleko iragar-

ki-taulan eta web orrian argitaratuko da eta azterketaren data, ordua eta lekua adieraziko 
dira. Ondorengo ariketak Epaimahai Kalifikatzaileak iragarriko ditu Balmasedako Udale-
ko iragarki-taulan eta web orrian.

Hautagaiei ariketa bakoitzerako dei egingo zaie deialdi bakarrean, behar bezala arra-
zoitutako eta Epaimahai Kalifikatzaileak libreki aintzat hartutako ezinbesteko kasuetan 
izan ezik.

Oposizio-fasea
Oposizio-faseak hiru (3) ariketa izango ditu, guzti-guztiak nahitaezkoak eta bazter-

tzaileak.
—  Lehenengo ariketa. Teorikoa (galdetegia). Idatziz erantzun beharko zaio Epai-

mahai Kalifikatzaileak zehaztutako denboran hainbat erantzun dituen galdetegi 
bati (erantzunetako bat soilik izango da zuzena). Galderak gai orokorrei nahiz 
espezifikoei buruzkoak izango dira. Gai-zerrenda oinarri hauetako I. eranskinean 
atxiki da. Epaimahai Kalifikatzaileak erabakiko du erantzun okerrei penalizaziorik 
jarriko zaien; hori ekitaldia hasterakoan jakinaraziko da. 16 puntu emango dira 
gehienez, eta proba gainditzeko 8 puntu lortu beharko dira.

—  Bigarren ariketa. Teoriko-praktikoa (garapena). Idatziz erantzun beharko zaie Epai-
mahai Kalifikatzaileak gai-zerrendako gai espezifikoei buruz eginiko garatzeko gal-
derei eta praktikoki aplikatu beharko dira. 34 puntu emango dira gehienez, eta 
proba gainditzeko 17 puntu lortu beharko dira.

—  Hirugarren ariketa. Praktikoa. Oinarri hauetako eranskineko gai-zerrenda espe-
zifikoan adierazitako gaiekin lotutako kasu praktiko bat edo batzuk egin beharko 
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dira. Gaia garatzean, oposiziogileak une oro beharrezkotzat jotzen dituen legezko 
testuak baliatu ahal izango ditu eta horiez hornituta (paperezko euskarrian) joan 
beharko da deialdian adierazitako lekura. 50 puntu emango dira gehienez, eta 
proba gainditzeko 25 puntu lortu beharko dira.

Gai-zerrendako gaiak prestatzeko indarrean dagoen legedia frogak egiteko egunean 
indarrean egongo dena izango da.

Epaimahaiak probak oinarri honetan ageri den ordenari jarraitu gabe egitea ezar de-
zake, baita egun berean proba bat baino gehiago egitea ere. Hori eginez gero, aurreko 
probak gainditu dituztenen probak baino ez ditu ebaluatuko.

Hautagaiei deialdi bakarra egingo zaie ariketa bakoitzerako, salbu eta behar bezala 
justifikatutako eta epaimahaiak libreki aintzat hartutako ezinbesteko kausarik ez badago.

Lehiaketa-fasea
Lehiaketa-fasea ez da baztertzailea izango eta ez da kontuan hartuko oposizio-fa-

seko ariketak gainditzeko. Oposizio-fasea gainditu duten hautagaiek alegatutako eta 
ziurtatutako merezimenduak aztertzean eta baloratzean datza, eta dagozkien puntuak 
emango zaizkie hemen erregulatutako baremoen arabera.

Ez dira baloratuko eskaeran alegatutako eta merezimenduak alegatzeko emandako 
epean behar bezala arrazoitutako bestelako merezimenduak, ez eta eskaeran alegatuta-
ko eta merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteko adierazitako epea baino 
lehen edo ondoren arrazoitutakoak ere.

Lehiaketa-faseari oposizio-fasea amaitu ondoren ekingo zaio. Oposizio-fasea gaindi-
tu duten hautagaiek 5 egun balioduneko epea izango dute, azken proba gainditu duten 
hautagaien zerrendak (oposizio-fasearen behin betiko emaitzak) argitaratzen diren egu-
naren biharamunetik zenbatzen hasita, eskaeran alegatutako merezimenduen ziurtagi-
riak aurkezteko. Ondorio horietarako, oposizio-fasea gainditu duten hautagaien zerren-
darekin batera, eskaeran alegatutako merezimenduen ziurtagiriak aurkezteko epearen 
azken eguna zein den argitaratuko da.

Lehiaketa-fasea baloratzeko orduan, aipatutako epe eta moduan eta hurrengo pa-
ragrafoan zehaztutako lekuetan aurkeztutako dokumentazioa soilik hartuko da aintzat.

Interesdunek, agiriak erkatze aldera, jatorrizko dokumentua eta haren kopia aur-
keztu beharko dituzte, edo, hala badagokio, dagokion organo eskudunak behar bezala 
erkatutako kopia. Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, edo, bestela, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 
artikuluan ezarritako lekuetako edozeinetan. Betebehar eta baldintza berberekin aur-
keztu ahal izango dute dokumentazioa, kautelaz, oposizio-fasea gainditu ez arren, 
errekurtsoa aurkeztu duten eta haren ebazpenak hasierako fase hori gainditzea ekar 
dezaketen pertsonek.

Nolanahi ere, alegatutako merezimenduen zenbaketarako erreferentziazko azken 
eguna eskaerak aurkezteko epearen azken eguna izango da.

Hau izango da lehiaketako merezimenduen baremoa:
A)  Esperientzia: atal desberdinetan eskainitako zerbitzuak batzeagatik gehienez 15 

puntu lor daitezke, hain zuzen, honela banakatuta:
  A.1)  Arkitekto teknikoaren postuetan edo postu baliokideetan edozein admi-

nistrazio publikotan eskainitako zerbitzuengatik (tituluaren A2 azpitaldea), 
funtzionario edo lan-kontratudun langile izendatuta edozein modalitatetan: 
0,25 puntu hilabete oso bakoitzeko (hilabetea zerbitzuak eskainitako ho-
geita hamar eguneko zenbatzen da; lanaldi partzialean lan eginiko aldiak 
proportzionalki zenbatuko dira).

    Zerbitzuak kreditatzeko, dagokion administrazioak emandako eskainitako 
zerbitzuen ziurtagiria aurkeztu beharko da.

  A.2)  Arlo pribatuan arkitekto teknikoaren postuetan edo postu baliokideetan es-
kainitako zerbitzuengatik: 0,25 puntu hilabete oso bakoitzeko (hilabetea 
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zerbitzuak eskainitako hogeita hamar eguneko zenbatzen da; lanaldi par-
tzialean lan eginiko aldiak proportzionalki zenbatuko dira).

    Besteen kontura eginiko arlo pribatuko lan-esperientzia kreditatzeko, en-
presa-ziurtagiriak edo lan-kontratuak aurkeztu beharko dira, eta lan egin-
dako aldiak, zereginak eta betetako lanpostuaren izena zehaztuko dira. 
Horrez gain, Gizarte Segurantzako ziurtagiria (lan-bizitza) ere aurkeztu 
beharko da, eta bertan jasoko dira hautagaien kotizazioak.

B)  Prestakuntza-ikastaroak: gehienez 10 puntu arte zenbatuko dira.
  B.1)  Lanpostuaren edukiarekin zuzenean lotutako administrazio publikoek, 

unibertsitateek edo organo profesionalek antolatutako master, espeziali-
zazio-diploma edo ikastaroak izategatik 8 puntu emango dira gehienez, 
honela puntuatuta:

   —  101-250 ordu arteko ikastaroak: 1,50 puntu ikastaroko.
   —  51-100 ordu arteko ikastaroak: 1,00 puntu ikastaroko.
   —  20-50 ordu arteko ikastaroak: 0,50 puntu ikastaroko.
  B.2)  IT Txartela edo Informazioaren Teknologietako Gaitasunen Ziurtagiria 

(European Software Institute –ESI– erakundeak garatua) izatea, KZgune 
batean edo ESIk homologatutako gainerako zentroetan lortutakoa. Atal ho-
netan bi puntu eskuratu ahal izango dira gehienez:

   — Autocad aurreratua: 2 puntu.
   — Microsoft Word 2003 maila aurreratua: 0.5.
   — Microsoft Excel 2003 maila aurreratua: 0.5.
   — Internet aurreratua: 0.5.
   — Microsoft Outlook 2003: 0.5.
   Ikastaroak kreditatzeko, ikastaroak eginiko zentro edo erakundeak emandako 

aprobetxamendu-ziurtagiria aurkeztu beharko da. Agiri horretan jasoko da ikas-
taroak iraundako orduak.

C) Euskara: Gehienez ere 17 puntu.
   Euskarako azterketa borondatezkoa eta ez baztertzailea izango da. Hizkun-

tza-profilen bat ziurtatuta dutenek ez dute berriro ziurtatu beharko hautaketa-pro-
zesu honetan, ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan jasota 
agertzen badira ere. Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango 
dio Balmasedako Udalari erregistro horretan egiaztapena egiteko.

   Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hiz-
kuntza-tituluen eta -ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 
47/2012 Dekretuan xedatutakoaren babesean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu 
nahi dituztenek euskararen ezagutza kreditatzeko dagokion ziurtagiri akademi-
koa aurkeztu beharko dute.

   Euskara honela balioetsiko da gehienez ere: 17 puntu, honela banatuta:
  — 4. HE: 17 puntu.
  — 3. HE: 12,75 puntu.
  — 2. HE: 8,50 puntu.
  — 1. HE: 4,25 puntu.
Aurreko eskakizunen balorazioak ezin dira pilatu; beraz, kreditatutako eskakizun 

handienari dagokion puntuazioa baloratuko da bakarrik.
Eskabideak aurkezteko epemugaren eta deialdi honetako hizkuntza-eskakizunak 

egiaztatzeko probak egin aurreko epean deitutako hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 
bestelako probak egiten badira, azken deialdi horietan lortutakoak onargarriak izango 
dira lehiaketaren xederako, probak bi aldiz egitea ekidite aldera.

Nolanahi ere, proba hori egiteko ordena organo eskudunak horiek egiteko dituen 
baliabideen arabera aldatu liteke.
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Ariketa bakoitzaren ondoren eta merezimenduak baloratu ondoren, Balmasedako 
Udaleko iragarki-taulan eta web orrian argitaratuko dira hautagaiek lortutako puntua-
zioak. Hautagai bakoitzaren azken kalifikazioa oposizioko ariketetan eta lehiaketan lotu-
tako puntuazioen batura izango da.

Berdinketa gertatzen bada, hirugarren ariketan kalifikaziorik altuena lortu duen hauta-
gaiaren alde egingo da; eta berdinketak bere horretan jarraitzen badu, bigarren ariketako 
kalifikazioa hartuko da aintzat.

Aurreko paragrafoan araututakoaren kalterik gabe, bat etorriz Emakumeen eta Gizo-
nen Berdintasunerako Eusko Legebiltzarreko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 20.4 artiku-
luan xedatutakoarekin, prestakuntzaren aldetik emakumeen eta gizonen artean gaitasun 
bera badago, emakumeei lehentasuna emango zaie horien ordezkaritza ehuneko 40 
baino txikiagoa den plazetan. Salbuespena izango lanposturako beste hautagaiak neurri 
hori ez aplikatzea justifikatzen duten ezaugarriak dituenean –nolanahi ere, ezaugarriok 
ez dute eragin behar sexuaren ziozko bereizkeriarik–; kasurako, laneratzeko eta lanbi-
de-sustapenerako arazo bereziak dituzten beste kolektibo batzuetako kide izatea.

Epaimahai Kalifikatzaileak alkateari igorriko dio izendapen-proposamena jasotzen 
duen akta. Aktak ariketa baztertzaile guztiak gainditu dituzten hautagaien zerrenda jaso-
ko du, puntuazio-hurrenkeran, deialdiko plazen kopurua gainditzen bada ere.

Epaimahai Kalifikatzaileak deialdia huts deklaratu ahal izango du haien ustez hau-
tagaietako batek ere ez badu lanpostuan jarduteko maila nahikorik erakusten probetan.

Bederatzigarrena.—Dokumentazioa aurkeztea
Proposatutako hautagaiak, 20 egun naturaleko epean, behin betiko sailkapena argi-

taratzen denetik aurrera, Oinarrietan zehazten diren oposizioan parte hartzeko baldin-
tzak betetzen dituela egiaztatzeko jatorrizko agiriak aurkeztu beharko ditu. Epe horretan, 
eta ezinbesteko arrazoirik ez badago, proposatutako hautagaiak ez badu eskatutako do-
kumentazioa aurkezten, edo hori aztertuta ikusten bada ez duela betekizunen bat bete-
tzen, ez da izendapenik egingo eta horri dagozkion jarduketa guztiak baliogabetuko dira, 
faltsukeria dela-eta egotz litzaizkiokeen erantzukizunen kalterik gabe. Kasu horretan, 
organo eskudunak izendapen-proposamena egingo du puntuazioari dagokionez zerren-
dan horren azpian dagoenaren alde; betiere, hautagai horrek eskatutako betekizunak 
betetzen baditu.

Hamargarrena.—Praktiketako funtzionario izendatzea eta praktikaldia.
Alkatetzak praktiketako funtzionario izendatuko du Epaimahai Kalifikatzaileak propo-

satutako hautagaia, aurreko oinarrian zehazten den dokumentazioa aurkeztu ondoren.
Prestakuntza eta praktikaldiak gehienez sei (6) hilabete iraungo du. Praktikaldia 

amaituta eta hautagaia garatuko duen lanposturako egokia dela adierazteko txosten tek-
nikoa egin ondoren, karrerako funtzionario izendatuko dute. Hautagaiaren praktikaldia 
ebaluatzeko Ebaluazio Batzorde bat eratuko da; 3 kidek osatuko dute eta alkateak izen-
datuko ditu.

Ebaluazio Batzordeak hautagaiak lortu beharreko helburuak finkatu ahal izango ditu, 
bai eta ebaluazioan aintzat hartuko diren irizpideak ere. Nolanahi ere, ebaluazioan era-
biltzeko irizpideak ondoko ezaugarrien esparruaren barruan definituko dira:

1.  Lanpostuko eginbeharrak garatzeko gaitasuna, bai eta horiei lotutako arazoak 
ebaztekoa ere.

2.  Lana arrazoiz prestatu eta antolatzeko gaitasuna, eraginkortasun eta efizientzia 
profesionalaz erantzunez.

3.  Taldean lan egiteko eta eraginkortasunez komunikatzeko gaitasuna.
4.  Pertsonekin modu zuzen eta positiboan erlazionatzeko eta horiekin informazioa 

trukatzeko gaitasuna.
5.  Deontologia profesionalaren esparruaren barruan irizpide etiko eta profesionalen 

bidez jardutea eta erabakiak hartzea beti.
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6.  Bere giza balioak garatzeko eta gaitasun profesionalak hobetzeko gaitasuna eta 
interesa erakustea.

Ebaluazio Batzordeak ebaluazio-txosten bat idatziko du. Txosten hori ezezkoa bada, 
praktiketako funtzionarioari jakinaraziko zaio, helburuak ez betetzeko arrazoiak azal ditzan. 
Horretarako, bidezkotzat jotzen dituen alegazio eta arrazoiak aurkeztu ahal izango ditu.

Ebaluazio Batzordeak bere erabakia helaraziko dio Alkatetzari. Hautagaiak ez badu 
praktikaldia gainditzen, izendapenerako eskubide guztiak galduko ditu.

Hamaikagarrena.—Karrerako funtzionario izendatzea
Praktikaldia amaituta, proposatutako hautagaiak hori gainditzen badu, alkateak ka-

rrerako funtzionario izendatuko du. Izendapen hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratuko da.

Izendatuak 10 egun balioduneko epea izango du karguaz jabetzeko, izendapena Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatzen hasita. Alkateak, justifikatutako 
arrazoiengatik, epe bereko luzapena eman ahal izango dio. Epea igaro eta interesduna 
ez bada Udalean agertu karguaz jabetzeko, bere eskubide guztiak indargabetuko dira 
eta adostutako izendapena baliorik gabe geratuko da.

Hamabigarrena.—Lan-poltsa
Ariketak kalifikatu ondoren, oposizioko ariketa guztiak gainditu dituzten gainerako 

hautagaiekin lan-poltsa bat eratuko da, lortutako puntuazio altuenetik txikienera.
Poltsa hori bestelako administrazio publikoei laga ahal izango zaie, xede bereko sar-

bide-eskaerei erantzuteko.

Hamahirugarrena.—Gorabeherak
Epaimahai Kalifikatzaileak berariazko ahalmena izango du aurkezten diren zalantza 

guztiak argitzeko eta oposizioa ordena egokian garatzeko beharrezkoak diren erabakiak 
hartzeko, oinarri hauetan aurreikusi ez den guztiari dagokionez.

Era berean, jarduteko ahalmena izango du probaren bat normaltasunez garatzea 
ekiditen duen edo berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioekin bat etorriz lehia 
desleiala sortzen duen edozein iruzurrezko ekintzaren aurrean. Epaimahaiaren presi-
dentetzak berehala jakinaraziko dizkio horrelako jarduketak alkatetzari. Era berean, da-
gokion saioaren aktan gertakariak jasoko ditu. Halaber, hautaketa-prozesua osatzen du-
ten probak garatzen diren bitartean, ezingo da gailu edo bitarteko teknologikorik erabili. 
Izan ere, aurretik adierazitako printzipio horiek saihesteko erabil litezke.

Hautagairen batek ez baditu baldintza horiek betetzen, zuzenean baztertuko da, 
bai probatik bai hautaketa-prozesutik. Era berean, sortuko den lan-poltsatik kanpo ge-
ratuko da.

Hamalaugarrena.—Legeria osagarria
Aintzat hartuko dira honako hauek: 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 

30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onar-
tzen duena; 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen di-
tuena; 896/1991 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Toki-administrazioko funtzionarioak 
hautatzeko prozeduraren oinarrizko arauak eta gutxieneko programak onartzen dituena; 
6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa; 364/1995 Errege 
Dekretua, martxoaren 10ekoa, Estatuko Administrazio Orokorrean diharduten langileen 
sarbiderako, lanpostuen hornikuntzarako eta administrazio bereko funtzionario zibilen 
lanbide-sustapenerako arautegi orokorra onartzen duena; eta 781/1986 Errege Dekre-
tua, apirilaren 18koa, Toki-araubidearen arloan indarrean dirauten legezko xedapenak 
onesten dituena.
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Hamabosgarrena.—Aurkaratzea
Deialdi hau, bere oinarriak eta bertatik eta Epaimahai Kalifikatzailearen jardunetik 

eratorritako administrazio egintza guztiak aurkaratu ahal izango dira, Administrazio Pu-
blikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusita-
ko epe eta moduetan, eta bat etorriz Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen 
duen uztailaren 13ko 29/1998 Legean aurreikusitakoarekin.
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I. ERANSKINA
GAI-ZERRENDA

GAI OROKORRAK
GAI-ZERRENDA OROKORRA

I. atala
1. gaia: 1978ko Espainiako Konstituzioa. Oinarrizko eskubideak eta betebeharrak.
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua.
3. gaia: Euskal Herriko Autonomia Estatutua. Bere atariko titulua. Euskal Herriari da-

gozkion konpetentziak.
4. gaia: Administrazio Prozedura Erkidea. Printzipio orokorrak. Administrazio Proze-

duraren faseak. Administrazio-baliabideak.
5. gaia: Administrazio-egintza. Betekizunak eta motak. Deuseztasun- eta deusezta-

garritasun-arrazoiak. Ofiziozko berrikuspena eta administrazio-egintzak baliogabetzea.
6. gaia: Udal-ondasunak. Motak. Ezaugarriak. Jabari publikoaren erabilera eta babe-

sa. Udal-inbentarioa.
7. gaia: Udalerria. Elementuak. Toki-erakundeen motak. Udalerriarena baino lurral-

de-eremu txikiagoko toki-erakundeak. Udalerrien mankomunitateak eta elkarteak.
8. gaia: Udaleko gobernu-organoak: Alkatetza. Kontzeptua eta izaera. Izendapena. 

Betebeharrak eta eskumenak. Zinegotziak izendatzea.
9. gaia: Udaleko gobernu-organoak: Osoko Bilkura eta Gobernu Batzordea. Saioen 

erregimena: deialdia, garapena eta erabakiak. Informazio-batzordeak. Kide anitzeko or-
ganoen funtzionamendua. Deialdia eta eguneko aztergaien zerrenda. Aktak eta eraba-
kien ziurtagiriak.

10. gaia: Udaleko zerbitzu publikoa. Udalerrien nahitaezko zerbitzuak. Udal-zerbi-
tzuak kudeatzeko moduak. Administrazio-emakida.

11. gaia: Administrazio publikoen zerbitzurako langileak, langile motak, funtzionario 
izaera lortzea eta galtzea. Administrazio-egoerak. Administrazio publikoen zerbitzurako 
langileen bateraezintasunak.

12. gaia: Administrazio publikoen kontratuak: enpresen sailkapen eta kaudimenari 
buruzko ideia orokorrak. Kontratuen prestakuntzari buruzko arau orokorrak. Kontratuen 
esleipenari buruzko arau orokorrak. Esleipen-prozedurak.

13. gaia: Administrazio publikoen obra-kontratuei buruzko espezifikotasunak: presta-
kuntza-jarduketak. Esleitzeko prozedurak eta moduak, kontratazioaren faseak eta beha-
rrezko dokumentazioa. Obra-kontratuaren exekuzioa. Obra-kontratua aldatzea. Hornidu-
ra- eta zerbitzu-kontratuei buruzko ideia orokorrak.

14. gaia: Obraren proiektua: aldez aurreko azterlana. Aurreproiektua. Egikari-
tze-proiektua. Edukia. Obra-kontratuak esleitzeko modua: esleitzeko prozedurak eta mo-
dua. Obren kontratazio-espedienteak: izapidetze-faseak eta beharrezko dokumentazioa.

15. gaia: Obren aurrekontua Eusko Jaurlaritzako prezioen oinarrien arabera. Egikari-
tze-proiektua. Kontratu-proiektua. Obraren gastu orokorrak. Enpresaren gastu orokorrak 
eta industria-etekinak. Segurtasun Azterlanaren aurrekontua. Horri atxikitako kostuak 
eta obraren egikaritze-proiektuan jada sartutako kostuak.

16. gaia: Teknikariaren betebeharrak eta eginbeharrak obraren fase ezberdinetan, 
proiektuaren aldez aurreko analisi eta azterlana barne.

17. gaia: Tokiko Ogasunen baliabideak. Motak. Toki-erakundeen aurrekontua.
18. gaia: Balmaseda udalerria: ezaugarri geografikoak, auzoak, kale-izendegia, in-

dustrialdeak, intereseko jabetza publiko eta pribatuko eraikin eta lekuak, jaiak eta kultu-
ra-ekitaldi nabarmenak.
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19. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdinta-
sunerakoa: udalen eginbeharrak, esku-hartzearen arlo ezberdinetan berdintasuna sus-
tatzeko neurriak. Genero-ikuspegia udalerriko antolamenduan eta hirigintzan txertatzea.

20. gaia: 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parla-
mentuarena eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkula-
zio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa. Definizioak, printzipioak 
eta eskubideak.

GAI-ZERRENDA ESPEZIFIKOA

II. atala.—Hirigintza
21. gaia: Lurzoruaren eta Hiri Birgaitzearen Legearen testu bategina, Lurzoruaren 

jabetzaren estatutu juridikoa 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari 
buruzkoa (LHL).

22. gaia: Lurzoruaren erabilera eta eraikuntzaren arloko esku-hartzea. Lizentzia 
behar duten egintzak. Eskaera eta dokumentazioa. Lizentziak emateko prozedura oro-
korra. Lizentzien edukia, baldintzak eta iraungipena.

23. gaia: Kontserbatzeko eta birgaitzeko betebeharra. Exekuzio-aginduak. Au-
rri-egoerak. Segurtasun-neurriei buruzko adierazle eta irizpide orokorrak. Eraispenak, 
apeoak eta eskoramenduak: tipologia eta sailkapena. Beharrezko elementuak. Lanen 
exekuzioa. Kontrola eta neurketa.

24. gaia: Hirigintzako ikuskapena. Hirigintzako diziplina: eraikuntzen erregimena eta 
gainerako ezkutuko jarduketak. Hirigintza-antolamendua lehengoratzeko eragiketa.

III. atala.—Eraikuntza
25. gaia: 38/1999 Legea, azaroaren 5ekoa, Eraikuntzaren Antolamenduari buruzkoa: 

xedea, eremua, eraikuntzaren oinarrizko betekizunak. Proiektua, obraren harrera, exe-
kutatutako obrari buruzko dokumentazioa. Eraikuntzaren eragileak. Erantzukizunak eta 
bermeak.

26. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari 
buruzkoa: I. atala: Eraikuntzaren Kode Teknikoa (EKT). Xedea eta eremua. Edukia. Do-
kumentu aitortuak eta EKTren erregistroa. EKT betetzeko baldintza orokorrak. Proiek-
tuaren baldintzak eta obren exekuzioa. Dokumentazioa eta oinarrizko betekizunak. 
Proiektuaren eta obraren jarraipenaren edukia.

27. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari 
buruzkoa: CTE DB-SI. Suteen aurreko segurtasuna. Barnealdean zabaltzea. Kanpoal-
dean zabaltzea. Okupatzaileak ebakuatzea. Suteen aurkako babes-instalazioak. Suhil-
tzaileen esku-hartzea. Egituraren sutearekiko erresistentzia.

28. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari 
buruzkoa: CTE DB-SUA. Erabileraren segurtasuna eta irisgarritasuna. Segurtasuna ero-
riko, talka edo harrapatuta geratzeko arriskuaren aurrean, behar bezalako argiteria ez 
egoteagatik, okupazio altuko egoerengatik, itotzeagatik, mugimenduan dauden ibilgai-
luengatik edo tximistaren ekintzaren eraginez. Irisgarritasuna.

29. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari 
buruzkoa: CTE DB-HS. Osasungarritasuna. Hezetasunaren aurreko babesa. Hondaki-
nak biltzea eta ebakuatzea. Barnealdeko airearen kalitatea. Ur-hornidura. Uren ebakua-
zioa.

30. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoari 
buruzkoa: CTE DB-HR. Zarataren aurreko babesa. Orokortasunak. Betekizunen karak-
terizazioa eta kuantifikazioa. Diseinua eta dimentsioak. Eraikuntzako produktuak. Erai-
kuntza. Mantentze- eta kontserbazio-lanak.

31. gaia: 314/2006 Errege Dekretua, urriaren 19koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa-
ri buruzkoa: CTE DB-HE. Energia aurreztea. Energia-kontsumoaren mugaketa. Ener-
gia-eskaeraren mugaketa. Instalazio termikoen errendimendua. Argiteria-instalazioen 
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energia-eraginkortasuna. Etxeko ur beroaren gutxieneko eguzki-ekarpena. Energia elek-
trikoaren gutxieneko ekarpen fotovoltaikoa.

IV. atala.—Eraikuntza
32. gaia: Udalaren obren planifikazioa. Kontzeptua, helburuak eta programatzeko 

oinarrizko printzipioak. Planifikazioaren jarraipena eta kontrola. Egikaritze-epea desbide-
ratzekotan hartu beharreko neurri zehatzak. Udaleko obrak exekutatu aurreko azterlana. 
Planoak, pleguak, neurketak. Aurrekontua. Desjabetzea.

33. gaia: Espazio publikoa. Plazak, parkeak eta lorategiak. Horien arauketa eta anto-
lamenduan duten eragina. Derrigorrezko lurzoru-erreserbak. Hiri batean azpiegiturak eta 
zuzkidurak ezartzeko irizpideak. Horien esanahia.

34. gaia: Bide publikoko elementuak: hiriko kale baten zeharkako sekzioa. Hiri-ele-
mentuak eta -altzariak. Espaloiak, eskailerak, oinezkoen pasabideak eta aparkalekuak. 
Bide-sarea. Oztopo arkitektonikoak eta horiek ezabatzea. Oinezkoentzat egitea (osorik 
edo zati bat).

35. gaia: Bide publiko baten elementuak: hiriko kale baten zeharkako sekzioa. Ele-
mentuak eta altzariak. Azpiegiturak. Elementu bakoitzaren arteko koordinazioa. Bide-sa-
rea. Zirkulaziorako oinarrizko irizpideak. Oztopo arkitektonikoak ezabatzea. Oinezkoen-
tzat egitea (osorik edo zati bat). Motak. Horren eragina merkataritza-eremuetan eta 
hiriguneetan. Obrak seinaleztatzea: bide publikoan obrak seinaleztatzeko irizpideak.

36. gaia: Zoruak eta zoladurak: motak, materialak. Zoruak indartzeko proiektuak, 
errepideen ohiko kontserbazio-lan eta -proiektuak.- Zoruak indartzeko proiektuak. Erre-
pideen ohiko kontserbazio-lanak osatzen dituzten proiektuak eta lanak. Zoruak eta zo-
ladurak: motak, materialak. Fabrikazio-makinak eta obran jartzea. Exekuzioa. Kontrol- 
probak.

37. gaia: Barneko banaketak eta horien isolamendua. Materialak. Lanen exekuzioa. 
Kontrola eta neurketa. Barnealdeko eta kanpoaldeko arotzeria. Orokortasunak. Motak. 
Materialak. Lanen exekuzioa. Kontrola eta neurketa. Sabai, paramentu eta zoruen estal-
durak. Motak. Materialak. Lanen exekuzioa. Kontrola eta neurketa.

38. gaia: Bide publikoan jarritako aldamio metalikoak eta portiko modularrak, birgai-
tzeko obrak egiteko eta/edo fatxadak eraberritzeko. Babes-bisera. Muntaketa, erabilera, 
mantentze eta desmuntatzearen baldintzak.

39. gaia: Uraren banaketa: sareak, kontsumoak eta kontagailuak. Saneamenduko 
kolektoreak. Saneamendu-sarearen elementuak. Euri- eta hondakin-uren sarea.

40. gaia: Argiteria publikoa. Argi-iturri motak eta horien elementuak. Obra zibil elektri-
koa. Energia elektrikoaren banaketa-sareak. Oinarrizko datuak eta baldintza orokorrak. 
Argi-kutsadura eta argiteria publikoaren diseinua. Kutsaduraren prebentzioa eta kontro-
la. Diseinuaren eta kontrolaren arloko soluzioak. Askotariko argi-iturrien motak: gorita-
sun- eta deskarga-argiak, goi- eta behe-presiokoak. Funtzionamendua, elementu osaga-
rriak eta askotariko moten ezaugarriak. Behe-tentsioko instalazio elektrikoak. Eskakizun 
teknikoak. Erreferentzia berezia Behe-tentsioko Arautegi Elektroteknikoari (RBT-02).

41. gaia: Berokuntzako eta etxeko ur beroa ekoizteko instalazioak. Eskakizun tek-
nikoak. Erreferentzia berezia Eraikuntzetako Instalazio Termikoen gaineko Erregela-
menduari, eta apirilaren 5eko 238/2013 Errege Dekretuari (uztailaren 20ko 1027/2007 
Errege Dekretuaren bidez onetsitako Eraikuntzetako Instalazio Termikoen gaineko Erre-
gelamenduaren zenbait artikulu eta jarraibide tekniko aldatzen dituena). Energia-eragin-
kortasunaren ziurtagiria eta 235/2013 Errege Dekretua.

42. gaia: Energia-eraginkortasuna: 235/2013 Errege Dekretua, apirilaren 5ekoa, erai-
kuntzen eraginkortasun energetikoa ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duena. 
564/2017 Errege Dekretua, ekainaren 2koa, Eraikuntzen eraginkortasun energetikoa 
ziurtatzeko oinarrizko prozedura onartzen duen apirilaren 5eko 235/2013 Errege Dekre-
tua aldatzen duena.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
10

3-
(II

-2
38

3)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, maiatzak 30. Asteazkena103. zk. 15. orr.

43. gaia: Saneamendu-sare baten elementu bereziak: ponpatze-estazioak. Sedimen-
tazio-deposituak. Gainezkabideak. Sifoiak, etab. Saneamenduko kolektoreak: motak. 
Materialak. Euri- eta hondakin-urak banatzeko sarea. Diseinu-irizpideak.

44. gaia: Hiri-hondakinak biltzeko edukiontzien motak. Lurpeko edukiontziak. Bilketa 
pneumatikoa.

V. atala.—Araudi espezifikoa
45. gaia: Segurtasuna eta Osasuna eraikuntza-obretan: obretako segurtasunari eta 

osasunari buruzko oinarrizko xedapenak; 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, 
eraikuntza-obretako segurtasunari eta osasunari buruzko oinarrizko xedapenak ezar-
tzen dituena.

46. gaia: Laneko Arriskuen Prebentzioa. Eskubideak eta betebeharrak. Prebentzioz-
ko zerbitzuak: arautegia. Segurtasunari eta osasunari buruzko azterlanak.

47. gaia: Laneko segurtasun- eta osasun-plana. Segurtasun eta osasunaren arloko 
koordinatzaileak. Obraren exekuzioan zehar esku hartzen dutenen betebeharrak eta es-
kubideak. Gorabeheren liburua. Lanak geldiaraztea.

48. gaia: Eraikuntzaren Antolamenduaren Legea. Xedapen orokorrak. Eraikuntzaren 
betekizun tekniko eta administratiboak. Eraikuntzaren eragileak. Betebeharrak eta ber-
meak. Eraikinaren Liburua, Eraikuntzaren Kalitatea bermatzeko Neurriei buruzko mar-
txoaren 17ko 2/1999 Legean.

49. gaia: Eraikuntza-proiektuaren fasean segurtasunari eta osasunari buruzko gu-
txieneko xedapenak. (1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa): xedea. Koordina-
tzailearen betebeharrak. Obraren exekuzioan aplika daitezkeen printzipioak. Kontratis-
taren betebeharrak. Gorabeheren liburua. Segurtasun eta Osasunari buruzko Azterlana 
idaztea.

50. gaia: Segurtasun Plana eta horren onespena. Segurtasun eta Osasuneko koordi-
natzailearen eginbeharrak eta ardurak obraren fase ezberdinetan.

51. gaia: Obren eraikuntzaren arloko kontrola. Kalitatearen kontrola. Kontrol kuantita-
tiboa. Zuinketa egiaztatzeko akta. Zerrenda baloratuak eta ziurtagiriak.

52. gaia: Kalitatearen kontrola eta ikuskapena hirigintzako obra batean: irizpide oro-
korrak. Lur-mugimenduak. Zoruak: zolaketak: fabrika-obrak: azpiegiturak.

53. gaia: Obrak seinaleztatzea: bide publikoan obrak seinaleztatzeko irizpideak.
54. gaia: Udalaren obren planifikazioa. Kontzeptua, helburuak eta programatzeko 

oinarrizko printzipioak. Planifikazioaren jarraipena eta kontrola. Egikaritze-epea desbi-
deratzekotan hartu beharreko neurri zehatzak.

55. gaia: Udaleko obrak exekutatu aurreko azterlana. Planoak, pleguak, neurketak. 
Aurrekontua. Desjabetzea. Harrera, azken neurketa eta udaleko obren likidazioa. Obra 
osagarriak, obren aldaketak, prezio kontraesankorrak. Kontzeptua eta izapidetzea kasu 
bakoitzean

56. gaia: Irisgarritasuna: abenduaren 4ko 20/1997 Legea eta apirilaren 11ko 68/2000 
Legea, irisgarritasuna sustatu eta oztopo arkitektonikoak ezabatzeari buruzkoa: xedea 
eta eremua. Xedapen orokorrak eraikinetan. Sustapen-neurriak. Kontrolerako neurriak.

57. gaia: Eraikuntza Kalitatearen Kontrola: Etxebizitza eta Gizarte Gaietako sailbu-
ruaren 2008ko apirilaren 16ko Agindua. Horren bidez argitaratzen dira Kalitatearen Kon-
troleko Liburua egiteko fitxa arautuak, eraikuntzaren kalitatea zaintzeko arauak ematen 
dituen urriaren 22ko 238/1996 Dekretuak xedatzen duenari jarraikiz. 209/2014 Dekretua, 
urriaren 28koa, eraikuntzaren kalitate-kontrola arautzen duena. Hirigintza eta eraikun-
tzako obren kalitate-kontrolerako baliagarriak diren legeria eta bitarteko eta mekanis-
moak ezagutzea.

58. gaia: Eraikuntza- eta eraiste-hondakinak. 105/2008 Errege Dekretua, otsailaren 
1ekoa, eraikuntza- eta eraiste-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzen dituena; 
eta 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraiste-hondakinen ekoizpena 
eta kudeaketa arautzekoa. Obra handietarako honako hauek aurkezteko betebeharra: 
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hondakinen kudeaketari buruzko azterlana, fidantzen ezarpena eta obra amaierako ziur-
tagiriak hondakinen kudeaketa egokiari buruz.

59. gaia: Jarduera sailkatuak: 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herri-
ko Ingurugiroa Babesteari buruzkoa. 7/2012 Legea, apirilaren 23koa, barne-merkatuko 
zerbitzuei buruz Europako Parlamentuak eta Kontseiluak abenduaren 12an emandako 
2006/123/EE Zuzentaraura egokitze aldera zenbait lege aldatzekoa. Xedea eta eremua. 
Jarduera sailkatuen arauketa. Prozedurak, izapidetzea eta kontrola.

60. gaia: Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa (EIT): 241/2012 Dekretua, azaroaren 21ekoa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoa arautzen duena. 80/2014 
Dekretua, maiatzaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen tekni-
koa arautzen duen Dekretua aldatzekoa.

61. gaia: Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak. 10/2015 Legea, abenduaren 
23koa, Jendaurreko ikuskizunak eta jolas-jarduerak arautzen dituena (2016ko urtarrila-
ren 7ko EHAA, 3. zk.). 2816/1982 Errege Dekretua, abuztuaren 27koa, jendaurreko ikus-
kizunetarako eta jolas-jardueretako Poliziaren Erregelamendu Nagusia onartzen duena 
(azaroaren 6ko BOE, 267. zk.).

Azterketetako galderei erantzuteko, frogak egiten diren unean indarrean dagoen le-
geriari jarraituko zaio.
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II. ERANSKINA / ANEXO II 
HAUTAKETA-PROBETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA - BULEGO TEKNIKOKO ERDI-MAILAKO 

TEKNIKARIA / LANTALDEKO KOORDINATZAILEA  
SOLICITUD DE ADMISION A PRUEBAS SELECTIVAS – TÉCNICO MEDIO DE OFICINA TÉCNICA / 

COORDINADOR DE BRIGADA 
 ESKATZAILEA / SOLICITANTE  

ABIZENAK / APELLIDOS:  
IZENA / NOMBRE:  
NAN / DNI:   
JAKINARAZPENETARAKO 
HELBIDEA / DOMICILIO 
NOTIFICACIONES: 

 

UDALERRIA ETA PK / 
MUNICIPIO Y CP: 

 

TELEFONO-ZK. /  
Nº TELEFONO 

 

HELBIDE ELEKTRONIKOA / 
DIRECCION E-MAIL: 

 

DEIALDIA / CONVOCATORIA 
DEITUTAKO LANPOSTUA / 
PLAZA CONVOCADA: 

 

ESKALA / ESCALA  TXANDA / TURNO  
PROBA ZEIN HIZKUNTZATAN EGIN 
NAHI DEN /  
IDIOMA EN EL QUE DESEA REALIZAR 
LAS PRUEBAS:  

 

EGIAZTATUTAKO HIZKUNTZA-
ESKAKIZUNA / 
 PERFIL LINGUISTICO ACREDITADO: 

 EUSKARA-PROBA EGINGO DU 
(BAI/EZ) /  
REALIZARA PRUEBA EUSKERA 
(SI/NO) 

 

 
Eskabide honetan adierazitako hautaketa-probetan onartua izateko eskatzen dut. Halaber, eskabide honetan jasotako datuak 
egia direla eta funtzionario publiko izateko bete beharreko baldintzak betetzen ditudala adierazten dut, eta bertan jasotako datu 
guztiak frogatzeko konpromisoa hartzen dut. Horretarako, konpultsatutako dokumentazio hau erantsi dut: 
Solicito ser admitido a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y declaro que son ciertos los datos 
consignados en ella y que reúno las condiciones exigidas, para el ingreso en la función Pública, comprometiéndome a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud y adjuntando a la misma la siguiente documentación: 
 

□ Nortasun Agiri Nazionala – Documento Nacional de Identidad 
□ Eskatutako titulua frogatzen duten agiriak – Documento/s acreditativos de titulación exigida 
□ Euskara-ezagutza frogatzeko agiria, bidezkoa bada -Documentación acreditativa del 

conocimiento de euskera, si procede. 
□ Alegatutako merezimenduen zerrenda – Relación de méritos alegados. 

 
…………………………………………….(e)n, ……………..(e)ko ..........................................aren ……………..(e)(a)n 
 
En……………………………………………., a …………….. de ……………………………….. de …………….. 
(Eskatzailearen sinadura)  (Firma del solicitante) 
 
 
BALMASEDAKO UDALEKO ALKATEARI - AL SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA 

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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