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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila

Bizkaiko Ahaldun Nagusiaren 172/2018 FORU DEKRETUA, urriaren 30ekoa, 
hautaproben deialdia onesten duena Administrazio Orokorreko eskaletan, 
administrarien Azpieskalan.

Jarraibide gisa harturik Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirila-
ren 2ko 7/1985 Legearen 34.1.g) eta 39. artikuluetan Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko 
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 27.3.a) artikuluari dagokionez xedatzen dena, 
Ahaldun Nagusiari dagokio karrerako funtzionarioak hautatzeko deialdia eta oinarriak 
 onestea.

Hori dela-eta, aipatutako arau horietan jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri Admi-
nistraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak proposatuta, hau

XEDATZEN DUT:

Lehena: Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017ko abenduaren 19ko Erabakiaren bidez 
(2017ko 243. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, abenduaren 22koa), Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2017ko enplegu publikoaren bigarren eskaintza onesten da, eta, besteak beste, berro-
geita bi (42) plaza eskaintzen dira Administrazio Orokorreko Administrazio Azpieskala-
koak (2017ko ekainaren 27ko 3/2017 Legearen 19. artículo Bat 6); bestalde, erabaki 
berean jasota datoz ehun eta bat (101) plaza 2016ko abenduaren 31 baino lehenago-
koak eta beste bost (5) plaza 2005eko urtarrilaren 1a baino lehenagokoak. Bestetik, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko uztailaren 24ko Erabakiak, zeinaren bidez onesten 
baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko enplegu publikoaren bigarren eskaintza (2018ko 
155. Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, abuztuaren 13koa), besteak beste, ehun eta zazpi (107) 
plaza jasotzen ditu Administrazio Orokorreko Administrazio Azpieskalakoak eta beste 
berrogeita hamahiru (53), kategoria berekoak, 2017ko tasari dagozkionak. Beraz, guzti-
ra, hirurehun eta zortzi (308) plaza dira, eta, hala, hautaprobetarako deialdia egin behar 
da, honako plaza hauek karrerako funtzionarioekin betetzeko:

—  Lehiaketa-oposizioa sistemaren bidez:
 •  Administrazio Orokorreko Eskala, administrarien azpieskala: Administrariak: 

hirurehun eta zortzi (308) plaza.
Bigarrena: Deialdi horiek arautuko dituzten oinarri orokorrak onestea. Oinarri horiek, 

jasota gera daitezen, dekretu honi eranskin legez batu zaizkio.
Hirugarrena: Oinarriak argitara daitezen agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofi-

zialean (www.bizkaia.eus), eta laburpena, berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
Laugarrena: 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren ara-

bera, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak emango 
ditu deialdia tramitatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, karrerako funtzionario-izenda-
pena izan ezik, izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio eta, aipatu foru arauaren 17. 
artikuluaren 1. zenbakiko 33. zenbakian ezartzen denaren arabera.

Bilbon, 2018ko urriaren 30ean.
Herri Administraziorako 

eta Erakunde Harremanetarako foru diputatua
IBONE BENGOETXEA OTAOLEA

Ahaldun Nagusia
UNAI REMENTERIA MAIZ
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LEHIAKETA-OPOSIZIOA
HAUTAPROBEN DEIALDIA LEHIAKETA-OPOSIZIO SISTEMAREN  

BIDEZ KARRERAKO FUNTZIONARIO  LEGEZ  
SARTZEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN

OINARRI OROKORRAK

Lehena.—Xedea
1. Oinarri hauen bitartez, hautaproba batzuen deialdia erregulatzen da, haren oina-

rri berezietan zehazten diren Administrazio Orokorreko plazak karrerako funtzionarioekin 
betetzeko, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez, dagozkion erreserbak eginda.

2. Barne-sustapeneko txanden erreserbatik datozen izangaiek, dagozkien azter-
ketak gainditzen badituzte, beti izango dute lehentasuna gainerako izangaien aldean 
deialdi honetako lanpostu hutsak betetzeko.

Barne-sustapen arrunteko txandarako erreserbatutako plaza hutsak bete gabe gel-
ditzen badira (inor aurkezten ez delako, inork ez duelako lortzen azterketak gainditzeko 
eskatzen den gutxieneko puntuazioa edo inork ez dituelako betetzen bigarren oinarriko 
betekizunak), orduan plaza horiek txanda irekian eskainitakoei gehituko zaizkie.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne-sustapeneko plazaren bat bete 
gabe geratzen bada, barne-sustapeneko txanda arruntean eskaintzen diren plazei gehi-
tuko zaie.

3. Desgaitasuna duten pertsonen txandan aurkezten den izangai batek dagozkion 
ariketak gainditu bai baina plazarik lortzen ez badu, eta txanda irekiko beste izangai ba-
tzuek baino puntuazio hobea lortzen badu, puntuazio horrekin sartuko da txanda irekian.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek deialdiko plaza 
guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo lan-eskaintza 
publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko 
mugarekin.

4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarria duten plazak 
bete ahal izateko, nahitaezkoa izango da izangaiek hizkuntza-eskakizun hori egiaztatua 
izatea deialdiaren oinarrietan ezartzen den eran.

5. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (aurre-
rantzean, EPOE) onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 
61. artikuluaren 8. zenbakiaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu izendatu deialdiko 
lanpostuen kopurua baino izangai gehiago, deialdiaren oinarri bereziek aukera hori ez 
jasotzen dutenean izan ezik.

6. Halaber, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunari buruzko printzi-
pioarekiko konpromisoa deklaratzen da, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko 
langileak sartzeko prozedura gidatzen baitu.

Bigarrena.—Izangaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a) Egoera hauetako bat gertatzea:
  —  Europar Batasuneko herritarra izatea, bai izangaia edo haren ezkontidea (eta 

ez egotea zuzenbidez banaturik), bai izangaiaren ondorengoak edo haren ez-
kontidearenak (eta ez egotea zuzenbidez banaturik), baldin eta ondorengook 
hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, gurasoen 
mende bizi badira oraindik.

  —  Europar Batasunak egindako eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarme-
nen aplikazio-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langi-
leen zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.

b) Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
c) Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
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d)  Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako 
zerbitzutik edo ezein autonomia erkidegotako konstituzio edo estatutu organoe-
tako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo 
desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak bete-
tzeko, edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko 
nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta 
ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea era-
gozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.

e)  Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea 
amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea, eta oinarri berezietan 
ezartzen diren baldintzak betetzea. Tituluak atzerrian lortu dituzten izangaiek 
egiaztatu beharko dute badutela dagokion baliozkotzea edo badutela, behintzat, 
homologazioaren  ziurtagiria.

2. Barne-sustapenerako gordetako plazetara aurkezten diren izangaiek jarduneko 
zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute jatorrizko plazan, eta bete-
kizun hauek bete beharko dituzte:

a)  Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario izatea gaur egun dauden eskale-
tariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -az-
pitaldeko plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean, deialdiaren 
oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.

b)  Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi urte 
beteta izatea.

c)  Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo eskae-
ra-orriak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua iza-
tea, eskatzen den antzinatasuna izatea eta oinarri berezietan eskatzen diren gai-
nerako betekizunak betetzea.

3. Barne-sustapenren bitartez sartzeko, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu 
bategina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 55. 
artikuluarekin bat, baldintza hauek bete beharko dituzte prebentzio, suhiltzaile eta salba-
mendu zerbitzuetako langileek:

a)  Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea beheragoko berehalako 
kategorian.

b) Kategoria horretan benetan 3 urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea.
c)  Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez egotea, salbu eta ezarritako 

zigor hori baliogabetzea lortu bada.
4. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek le-

gezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko portzentajean edo altuagoan. Nola-
nahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun iraunkor 
oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen kasuan, 
eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pentsio bat ai-
tortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.

5. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira es-
kakizun horiek guztiak, bai eta hautaketa-prozesuan zehar ere, harik eta izendapena 
egin arte.

Hirugarrena.—Eskaera-orriak
1. Aurkezteko era

Eskaera-orriak eredu ofizial normalizatuan aurkeztuko dira. Oinarri hauen I. erans-
kinean jasotzen da eredu hori, eta izangaiek doan eskuratu ahal izango dute, Bizkai-
ko Foru Aldundiaren sailetako erregistro nagusietan edo Foru Liburutegiaren beheko 
solairuan dagoen Laguntza Bulegoan (Diputazio kalea, 7, 48009-Bilbo). Bizkaiko Foru 
Aldundiaren web-orrian ere eskura daiteke eredua: www.bizkaia.eus (lan publikoaren 
eskaintza).
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Onartuak izateko eta hautaprobetan parte hartu ahal izateko, izangaiek nahikoa 
izango dute eskaera-orrian euren erantzukizupean adieraztea eskatzen diren baldintza 
guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den 
eguna izango da erreferentzia-data.

Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira, eta ez besterik:
a)  Barne-sustapeneko txandetan (txanda arrunta izan zein desgaitasuna duten 

pertsonena) parte hartzen duten izangaiek —bitarteko funtzionarioek, esatera-
ko— Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-prozesuetarako 
informazioa ematen duen ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. izangai 
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori.

   Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak eskaera-orrian age-
rrarazi beharko dira, hala egiten ez bada ezinezkoa izango baita hautaketa-pro-
zesuan parte hartzea betekizun hori falta bada. Merezimenduen kasuan, es-
kaera-orrian aipatu beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, 
bestela ezin izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren 
arabera.

b)  Deialdiaren oinarri berezietan eskatzen den titulua edo egiaztagiri bat ziurtatzen 
duena izangaiak modua duela titulua eskuratzeko eskaerak aurkezteko epea 
amaitzerako, bai eta deialdiko oinarri berezietan eskatzen diren gainerakoak ere.

c)  Aurkezten diren merezimenduen zerrenda (barne-sustapeneko txandetan parte 
hartzen dutenek eta bitarteko funtzionarioek «Hautaketa-prozesuetarako infor-
mazioa ematen duen ziurtagiria» agirian agertzen ez diren merezimenduak ale-
gatu beharko dituzte).

d)  Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten izangaiek ez dute 
inolako ziurtagiririk aurkeztu behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaita-
suna aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute adierazi 
behar, eta, horretarako, baimena eman behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru 
Aldundiari egoera hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan.

Dokumentazio hori eta hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak bederatzi-
garren eta hamahirugarren oinarrietan aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.

Eskaera-orrian adierazi behar da zein txandatan parte hartu nahi den: a) txanda ire-
kia; b) barne-sustapena; c) desgaitasuna duten pertsonen txanda edo d) desgaitasuna 
duten pertsonentzako barne-sustapena. Lau txanda horietatik batean baino ezin da par-
te hartu.

Desgaitasuna duten pertsonen txandetako baten bidez lehiatzen direnek denbora 
edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko dute, eta horretarako 
arrazoia azaldu beharko dute.

Eskaera-orriaren 4. atalean, azterketa euskaraz egin nahi den adierazi beharko da.

2. Eskaera-orriak aurkezteko tokia
2.1. Eskaera-orriak telematikoki aurkeztuko dira, honako web-orri honetan dagoen 

aplikazio informatikoaren bidez: www.bizkaia.eus/lan publikoaren eskaintza.
Herritar guztiek aurkezteko aukera dutela bermatzeko, Foru Aldundiak aurrez aurre-

ko arreta-bulego bat jarriko du, non baliabide informatiko guztiak egongo diren Lagun-
tza-n izapideak egin ahal izateko. Eskaera-orriarekin batera, eskatzen den dokumen-
tazioa aurkeztu behar da nahitaez, eskaneaturik, hirugarren oinarriaren 1. zenbakian 
ezarritakoarekin bat.

2.2. Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4. artikuluan aipatzen diren le-
kuetan. Eskabidea bulego batera joanda aurkeztea erabakitzen dutenentzat, eta artikulu 
honetan xedatzen dena betetzeko, sail guztietako erregistroak joko dira erregistro-gaie-
tan laguntzeko bulegotzat.
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3. Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira, 

deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

4. Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak izangaia bazter-

tuta geratzea ekarriko du.
Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, eskaera-orrietan akatsik egonez 

gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-oholean 
zein www.bizkaia.eus webgunean (Lan Publikoaren Eskaintza), interesdunari eskatzeko 
zuzen dezala akatsa hamar egun baliodunen epean. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, 
hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena 
eman ondoren.

Laugarrena.—Izangaien onarpena
1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaituta, Herri Administraziorako eta Erakun-

de Harremanetarako foru-diputatuak onartutako, baztertutako eta atzera egindako izan-
gaien zerrendak onetsiko ditu, foru-agindu baten bidez, eta hiru toki hauetan argitaratuko 
dira: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Na-
gusia, 25, Bilbo) eta www.bizkaia.eus web-orrian.

Zerrenda horietan, honako datu hauek adieraziko dira: izangaien izena eta abizen bi, 
nortasun-agiri nazionalaren zenbakia eta, hala denean, ez onartzeko arrazoia.

2. Onarturikoen, bazterturikoen eta atzera egindakoen zerrendak onesten dituen 
foru-aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Herri 
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, hilabeteko 
epean (1), foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera kontatzen hasita.

Errekurtsoa ez bada ebazten probak egiten diren egunerako, interesdunek probak 
egin ahal izango dituzte, kautelaz. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango 
errekurtsoa ezetsiz gero.

Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailearen osaera, eraketa eta jarduna
1. Osaera

1.1. Izangaien hautaketa epaitu behar duten epaimahaiek kide titularrak eta ordez-
koak izango dituzte, era honetara:

—  Epaimahaiburua:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
—  Epaimahaikideak:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
 • Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
—  Idazkaritza:
 • Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 

6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.artikuluaren 2. zenbakian jasotako 
espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20. artikuluaren 
4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.

1.2. Ezin izango dute epaimahaian parte hartu deialdia argitaratu aurreko bost (5) 
urteetan hautaketa-prozesuetarako izangaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek.

1.3. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak izen-
datuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru-agindu bidez, eta Bizkaiko Aldiz-
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kari Ofizialean argitaratuko da haien zerrenda, onarturiko izangaien, bazterturikoen eta 
atzera egindakoen foru-aginduarekin batera.

1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak pertsona bat izendatuko du epai-
mahai kalifikatzailean parte hartzeko; horrez gainera, deialdian eskatzen diren hizkun-
tza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako epaimahaietan parte hartuko duten kideak 
ere izendatuko ditu.

1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak hartu ahal izango ditu. 
Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.

2. Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaikideek ez dute parterik hartuko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan 

aipatzen diren egoeretarikoren bat gertatzen bada. Halaber, halako inguruabarren bat 
gertatuz gero, izangaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango diote Herri Admi-
nistraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuari.

3. Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahai-

burua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta kideen erdiak bertaratzen ez badira. 
Idazkaria ez da kontuan hartuko zenbaketa hori egiteko.

4. Jarduna
4.1. Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitz egiteko eta botoa emateko eskubi-

dea, idazkariak izan ezik: hitz egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa ematekoa.
4.2. Botoen gehiengoz hartuko dira epaimahaiaren erabakiak.
4.3. Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, Foru Jauregian izango 

du epaimahaiak egoitza (Kale Nagusia 25, 48009-Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbi-

deari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi 
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.

4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke izangaiei hautake-
ta-prozesuan zehar, edonoiz.

4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri iza-
teko eskubidea bermatuko die izangaiei.

4.7. Epaimahaiak hartu beharreko neurriak hartuko ditu konfidentzialtasuna ber-
matzeko. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko az-
terketak, jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean 
izan ezik.

4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango 
da Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, 
hilabeteko epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita.

39/2015 Legearen 45 b) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, hautaketa-pro-
zesutik ateratzen diren administrazio-egintzak foru-jauregiko iragarki-oholean (Kale Na-
gusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian (www.bizkaia.eus) argitaratu behar 
dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko dira, eta, beraz, haren ondorio berak 
izango dituzte.

5. Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek eta lankidetzek zerbi-

tzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 
Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.
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Seigarrena.—Hautaketa-prozedura
1. Oposizio-lehiaketa bidez aukeratuko dira izangaiak txanda guztietan: txanda ire-

kia, desgaitasuna duten pertsonen txanda, barne-sustapen arrunta eta desgaitasuna du-
ten pertsonentzako barne-sustapenekoa, deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren 
arabera. Hautaketa-prozeduretan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako ikastaro bat gain-
ditu beharra ezarri ahal izango da, betiere deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren 
arabera.

2. Deialdiaren oinarri berezietan adierazitako ariketek osatutako dute oposizio-al-
dia, eta izangaiei jakitea eskatuko zaien araudia, berriz, deialdiaren iragarkia Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Ariketa guz-
ti-guztiak gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizio fase hau.

3. Lehiaketa aldia, berriz, ez da baztertzailea izango, ezingo da kontuan hartu opo-
sizio aldiko ariketak gainditzeko, eta bertan oposizio aldia gainditu duten izangaiek aur-
keztu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako, 
izangai bakoitzari puntuazio bat emango zaio deialdian azaltzen diren baremo zehatzen 
arabera.

Ez dira kontuan hartuko emandako epearen barruan egiaztatu arren eskabidearekin 
batera adierazi ez diren merezimenduak, ezta eskabidearekin batera adierazi arren egiaz-
tagiriak aurkezteko epearen aurretik edo ondoren frogatu diren merezimenduak ere.

Nolanahi ere, aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko erreferentzia-data beti izan-
go da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren eguna.

4. Euskara-azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, berriz, 
gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen edo egiten 
ez duten izangaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lanpostue-
tarako hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa mere-
zimendu gisa zenbatuko da, hala badagokio.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Eus-
kara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek 
ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Bizkaiko 
Foru Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala eta guztiz ere, euskara-azterketa egin aurretik, euskararen egiaztagiria edo ti-
tulua aurkeztu beharko dute baldin eta erregistro horretan ez dagoen arren 2017ko uz-
tailaren 4ko 187/2017 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago; euskararen jakite-maila 
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Errefe-
rentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekre-
tua aldatzen da.

Euskarako azterketa egin aurretik aurkeztu beharko dituzte ikasketen egiaztagiriak 
beren hizkuntza-eskakizuna 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi duten izan-
gaiek (47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat 
hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik sal-
buesteko dena).

Zazpigarrena.—Oposizio-fasearen hasiera eta garapena
1. Oposizio-aldiak abiatuko du hautaketa-prozesua. Horretarako, Herri Administra-

ziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak onartuen, baztertuen eta atzera 
egindakoen zerrendak onesteko foru-aginduan emango du jakitera zer egunetan, ordu-
tan eta lekutan egingo den lehen ariketa.

2. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendari buruzko foru-agindua argitaratzen 
denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da, gutxienez.

3. Izangaiek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak 
egindako zozketaren arabera zehaztuko da, Estatuko Administrazio Orokorreko langile 
izateko eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuak betetze-
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ko eta funtzionario horien lanbide-sustapenerako Araudi Orokorra onetsi zuen martxoa-
ren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

4. Deialdian ez bada inor zozketan ateratako letraz hasten den deiturarik duenik, 
alfabetoko hurrengo letren bidez ezarriko da hurrenkera.

5. Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie izangaiei, eta bertaratzen ez 
direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala justifikatu eta epaimahaiak aintzat hartu-
tako kasuetan izan ezik.

Errekurtsoa ez bada ebazten probak egiten diren egunerako, interesdunek kautelaz 
egin ahal izango dituzte probak. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango erre-
kurtsoa ezetsiz gero.

6. Arrisku-haurdunaldiaren edo erditzearen kasuan (behar bezala egiaztatu behar-
ko da kasua) izangai batek hautaketa-prozesua ezin badu amaitu edo prozesuko arike-
taren bat ezin badu egin, beharrezkoa izango da izangai horrek prozesua amaitzea eta 
geroratutako faseak gainditzea. Baina faseok ezin dira gehiegi atzeratu, ez, behintzat, 
gainerako izangaiek zentzuzko garai batean ebazpena jasotzeko duten eskubidea kal-
tetzeko moduan (epaimahaiak ebaluatuko du noiz den zentzuko garaia). Edonola ere, 
hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu aurretik egin beharko 
dira fase horiek.

7. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte hirurogeita hamabi (72) ordu 
igaro beharko dira, gutxienez, eta epe hori, gehienez, berrogeita bost (45) egun baliodu-
nekoa izango da.

8. Behin hautaprobak hasita, ez da nahitaezkoa izango hurrengo iragarkiak Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Iragarkiok Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko ditu epaimahaiak, 
probak hasi baino hamabi (12) ordu lehenago gutxienez, baldin eta ariketa bera bada, 
edo hogeita lau (24) ordu lehenago, beste ariketa bat bada.

9. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko 
dituzte desgaitasuna duten izangaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak 
izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen ez ba-
zaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.

10. Oposizioko ariketa bakoitza zuzentzen amaitzean, epaimahaiak jendaurrean 
jarriko ditu gainditu dutenen izenak eta kalifikazioak, hala Foru Aldundiaren iragarki-oho-
lean nola Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean (www.bizkaia.eus). Zerrenda horiek 
deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako txandetako bakoitza bereiziz osatuko dira.

a)  Barne-sustapen arrunteko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)  Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-sustapeneko txandako ariketak gain-

ditu dituztenen zerrenda.
c) Txanda irekiko ariketak gainditu dituzten gainerako izangaien zerrenda bateratua.
d) Desgaitasuna dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazek 

ezarrita duen hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plaza bakoitzari ezarritako eskakizu-
na nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.

11. Azken ariketa gainditu duten izangaien zerrenda argitaratzen denean amaituko 
da oposizio aldia.

Zortzigarrena.—Nola tratatuko diren jokabide iruzurgilea eta lehia desleiala
Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen 

edozein izangai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo, 
berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen 
badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta 
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gertatukoa jasoko du dagokion bile-
ra-aktan. Halaber, hautaketa-prozesuko edozein proba egiten den bitartean, ezin izango 
da eduki edo erabili lehenago aipatutako printzipioak ekiditeko erabili ahal den gailu edo 
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baliabide teknologikorik, eta kasu bakoitzean argitaratzen den jarraibide-orria izango da 
atal honetan ezarritakoa zehazteko eta garatzeko epaimahaiak erabiliko duen tresna.

Izangai batek agindu horiek betetzen ez baditu, probatik eta hautaketa-prozesutik 
kanporatua izango da, berehala, eta, beraz, ez da sartuko prozesu horretatik sortzen 
den lan-poltsan.

Bederatzigarrena.—Lehiaketa fasearen hasiera eta garapena
Oposizio-fasea amaitutakoan lehiaketa-faseari emango zaio hasiera.
Oposizio-fasea gainditzen duten izangaiek hamar (10) egun balioduneko epea izan-

go dute, azken ariketa gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu eta hurrengo egune-
tik aurrera, eskaera-orrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Ho-
rretarako, oposizio aldia gainditu duten izangaien zerrendarekin batera, eskaera-orrian 
aipatutako merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den 
argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe horren barruan eta hurrengo 
paragrafoan zehaztutako moduan eta tokietan aurkeztutako dokumentazioa baino ez da 
kontuan hartuko.

Interesatuek jatorrizko dokumentazioa eta haren kopia aurkeztu beharko dituzte, biak 
alderatzeko, edo, bestela, horretarako eskumena duen organoak behar bezala egiazta-
tutako kopia. Bizkaiko Foru Aldundiaren edozein sailetako erregistro orokorrean aurkez-
tuko dira agiri guztiak, edo 39/2015 Legearen 16. artikuluan aipatutako tokietan. Beteki-
zun eta baldintza horiek beteta, oposizio-fasea gainditu ez duten baina errekurtsoa jarri 
duten pertsonek ere aurkeztu ahal izango dute dokumentazioa, kautelaz, errekurtso horri 
buruzko ebazpenak hasierako fase edo aldi hori gainditzea ekar badezake.

Barne-sustapeneko txandetan parte hartzen duten izangaiek (txanda arrunta izan 
zein desgaitasuna duten pertsonena) eta bitarteko funtzionarioek «Hautaketa-prozesue-
tarako informazioa ematen duen ziurtagiria» dokumentuan agertzen ez diren merezi-
menduak alegatu badituzte, lehiaketa-fase honetan egiaztatu beharko dituzte.

39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, alegatutako merezimenduak egiaztatzeko 
agirietan akatsik egonez gero, iragarkia argitaratuko da www.bizkaia.eus web-orrian (lan 
publikoaren eskaintza) interesdunari eskatzeko zuzen dezala akatsa hamar (10) egun 
balioduneko epean. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, merezimen-
duak ez direla baloratuko lehiaketa-fasean.

Era berean, hautaketa-prozesu gainditu ez dutenek ere aurkeztu beharko dituzte 
kontuan hartzekoak diren merezimenduen egiaztagiriak, horrela deialditik ateratzen den 
lan-poltsaren aurrentasun-hurrenkera zehazteko.

Hamargarrena.—Hautaproben kalifikazioa
1. Oposizio-aldia

Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizio aldiko 
ariketak.

2. Lehiaketa-aldia
Deialdiaren merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu 

horien batura izango da lehiaketa aldiko kalifikazioa.

3. Azken kalifikazioa
3.1. Hautaproben azken kalifikazioa lehiaketa- eta oposizio-faseetan eta —hala 

badagokio— praktika-aldian edo trebakuntzako hautaketa-ikastaroan lortutako puntua-
zioen batura izango da.

3.2. Jarraibide gisa harturik Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 
27.2. artikuluak ezartzen duena —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 
Legeak emandako idazkeran—, izangaiek gaitasun berak izanez gero, emakumeei 
emango zaie lehentasuna emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa den admi-
nistrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Salbuespena izango da beste izangaiak ere 
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neurri hori ez aplikatzea justifikatzen duen arrazoiren bat izatea (sexu-diskriminaziorik 
eragiten ez duena), hala nola lana lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko kidea 
izatea.

3.3. Horrez gainera, eta aurreko zenbakian xedatutakoa eragotzi gabe, berdinke-
tarik badago, hauek izango dute lehentasuna hurrenkera ezartzerakoan: lehenik, opo-
sizio-aldian punturik gehien lortu duenak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbi-
tzuan denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, Euskal Administrazio Publikoaren 
zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; laugarrenik, beste administrazio publiko 
batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egin duenak, eta, azkenik, zaharrenak.

Hamaikagarrena.— Hautatutako pertsonen zerrenda eta pertsona horiek karrerako 
funtzionario izendatzeko proposamena

1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak ar-
gitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera osatuko dira, eta, bertan, 
oposizio-faseko ariketa bakoitzaren kalifikazioa, merezimenduen balorazioa eta guztira 
lortutako puntuen batura jasoko dira. Horrez gainera, hautatutako pertsonak karrerako 
funtzionario izendatzeko proposamena aurkeztuko du epaimahaiak.

2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten 
plazak betetzea, eta, izangaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altuena egiaz-
tatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen 
zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendak era-
biliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du derrigo-
rrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko hizkuntza-es-
kakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten izangaiek ezin izango dituzte 
inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.

3. Era berean, EPOE Legearen 61. artikuluaren 8. zenbakian ezarritakoa betetze-
ko, epaimahaiak karrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri bat egingo 
du, honako kasu hauetan erabil dadin: izangairen batek agiriak aurkezten ez dituenean 
edo faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko egiten 
dionean edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.

4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditzen dituzten izangaien zerrendek 
bitarteko funtzionarioak izendatzeko balioko dute, bai indarreko arautegian ezarritako 
kasuetarako, bai etorkizunean kategoria hauetan egin daitezkeen kontratazioetarako.

Hamabigarrena.—Praktika-aldia eta/edo prestakuntza-ikastaroa
1. Praktika-aldia dagoenean, izendatutako pertsonek behar bezala iragarriko den 

praktika-aldi edo prestakuntza-ikastaro horretan hasi beharko dute. Arrazoi justifikaturik 
gabe praktika-aldian edo prestakuntza-ikastaroan hasten ez badira, praktiketako funtzio-
narioaren izendapenari uko egiten diotela joko da.

2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera, praktiketako funtzionario gisa diharduten bitartean, nolanahi ere, tituludun taldea-
ren oinarrizko lansariak jasoko dituzte eta talde horri emandako lan-izendapenagatiko 
osagarriaren gutxieneko mailaren baliokidea izango dute.

3. Praktiketako funtzionario guztiek batzorde ebaluatzaileak izendatutako tutore bat 
izango dute, eta haren eginkizuna praktiketako funtzionarioaren jardueren jarraipena eta 
txostena egitea izango da. Tutore horrek txostena egingo du, deialdiko oinarri espezifi-
koetan xedatutakoaren arabera. Ebaluazio-prozesua praktika-aldi guztian zehar egingo 
da. Ebaluazio-batzordeak, txostena ebaluatu, eta, hala badagokio, praktika-aldia gain-
ditu duten pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio epai-
mahaiari. Epaimahaiak, berriz, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako 
foru-diputatuari igorriko dio, eta hark, azkenik, Foru Aldundiari.

4. Ebaluazio-batzordea epaimahaiaren mende dagoen organo aholku-emaile bat 
da, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak foru-aginduz 
izendatutako kideez osatua. Batzorde horretako kideek epaimahaikoen abstentzio- eta 
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errekusazio-araubide bera bete beharko dute, eta onartu eta baztertutakoen zerrendare-
kin batera argitaratuko dira haien izen-abizenak.

5. Trebakuntza-ikastaroak eta/edo praktika-aldiak ezin dute iraun 18 hilabete baino 
gehiago. Deialdian ezarritako kalifikazio-prozesuarekin bat, aldi hori gainditzen ez duen 
izangaia hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da automatikoki, eta galdu egingo du ka-
rrerako funtzionario izendatua izateko izan lezakeen eskubide oro.

Hamahirugarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Eskatzen diren agiriak

1.1. Proposatzen diren izangaiek deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldin-
tzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituzte; zehazki, honako 
hauek:

a)  Osasun-ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitateak egina, 
egiaztatzeko izangaiak ez duela oinarri hauen eta deialdi bakoitzaren oinarri 
berezien arabera dagozkion betebeharrak betetzea eragozten dion gaixotasun 
kutsakorrik, akats fisikorik edo buruko akatsik. Desgaitasuna duten izangaiek, 
horrez gainera, Bizkaiko Foru Aldundiko Ebaluazio eta Orientazio Zerbitzu-
ko Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalak emandako beste ziurtagiri bat aurkeztu 
beharko dute, kasuan kasuko plazari dagozkion eginkizunak betetzeko gai direla 
egiaztatzeko.

b)  Izangaiak diziplinazko espediente baten bitartez inolako administrazio publi-
koren zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta administrazio 
publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez dagoe-
lakoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.

c)  Deialdiaren oinarri berezietan eskatzen diren tituluen fotokopiak (edo tituluok 
eskuratzeko ordaindutako eskubideenak) eta gainerako betekizunen fotokopiak, 
denak behar bezala konpultsaturik.

1.2. Izangairen batek ezin baditu aurkeztu aurreko paragrafoan zehaztutako agi-
riak, eta behar den moduan justifikatzen badu hori, zuzenbidean onetsitako edozein fro-
ga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.

2. Agiriak aurkezteko lekua
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztu-

ko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo-48009).

3. Agiriak aurkezteko epea
Egutegiko hogei (20) egun balioduneko epea egongo da agiriak aurkezteko, izan-

gaien zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.

4. Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu 

behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organis-
moaren ziurtagiria besterik ez dute aurkeztuko, funtzionario-izaera eta haien espedien-
tean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzeko.

5. Agiriak ez aurkeztea
Ezinbesteko kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkezten 

ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren oinarrian adierazitako bal-
dintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak izan, eta haien jarduketa 
guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian egindako faltsukeria 
dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da. Hala gertatzen bada, hamaikagarren oi-
narriaren hirugarren zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo 
da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza-kopuruan baliogabetze horren ondorioz 
sar daitezkeen izangaiak izendatzeko.
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Hamalaugarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena
1. Organo eskuduna

Jarraibide gisa harturik Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Araubide eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 
1. zenbakiaren 33. azpi-zenbakia, epaimahaiak proposatutako izangaiak izendatuko ditu 
Foru Aldundiak karrerako funtzionario.

2. Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesatuei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-oholean, Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko dira (www.bizkaia.eus).

Hamabosgarrena.—Plazaz jabetzea

1. Betekizunak
Plazaz jabetzeko egintzan bertan beteko da EPOE Legearen 62.1.c) artikuluan ezar-

tzen den betekizuna.

2. Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabete (1) izango da, izendapena jakinarazi eta hurrengo 

egunetik aurrera kontatzen hasita.

3. Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak lanpostuaz 

jabetzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere adie-
razitako epearen erdia baino gehiago.

4. Lanpostuaz ez jabetzea
Izangai batek lanpostuari uko egiten diola joko da baldin eta, arrazoi justifikaturik gabe, 

ez bada haren jabe egiten oinarri honen 2. zenbakian adierazitako epearen barruan edo 
emandako luzapenaren barruan. Hala gertatzen bada, hamaikagarren oinarriaren 3. zen-
bakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo da —hurrenkeraren ara-
bera—, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen izangaiak 
izendatzeko.

Hamaseigarrena.—Destinoen aukeraketa
1. izangaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkera-

ren arabera aukeratuko dute destinoa. Hala ere, lehentasuna izango dute barne-susta-
peneko txandetatik datozen izangaiek.

2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaprobetako ariketa guztiak gainditu di-
tuzten izangai guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen puntua-
zio osoaren hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten kontuan 
hartu gabe, barne igoerako txanden bidez parte hartu dutenak izan ezik, horiek euren 
zerrenda propioa osatuko dute eta.

3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituzte-
nei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eska-
kizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.

4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko izangaiak zer hizkun-
tza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da 
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.

5. Hala eta guztiz ere, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txanden bidez 
onartzen direnek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin 
diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala, mugitzeko zailtasunak 
edo antzeko beste arrazoi batzuk emanez. Egoera horiek behar bezala egiaztatu behar-
ko dira. Lanpostuak adjudikatzeko eskumena duen organoak aldaketa hori egitea eraba-
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kiko du baldin eta behar bezala justifikatuta badago, eta aldaketak ahalik eta eragin txi-
kiena sortu behar du lehentasun-hurrenkeran, desgaitasuna duen pertsonak lanpostua 
eskuratzeko bestekoa soilik.

Hamazazpigarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honen amaieran, lan-poltsa bat osatuko da, eta, hura kudeatze-

ko, 2018ko apirilaren 25eko 3959/2018 Foru Aginduaren bidez onartutako irizpideak 
erabiliko dira, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orrian argitaraturik baitaude: www.
bizkaia.eus (Lan Publikoaren Eskaintza). Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Er-
kidegoko beste administrazio edo erakunde publiko batzuen esku utzi ahal izango du 
lan-poltsa hori, arestian adierazitako foru-aginduan ezarritako irizpideen arabera.

Hamazortzigarrena.—Kexak eta iradokizunak
Izangaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus 

web-orriko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez (Lan Publikoaren Eskaintza); 
edo, idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretan edo 
39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarrita dauden tokietan.

ISO 9001:2015 egiaztagiria dela bide, aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen 
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregis-
troan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.

AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoen guztirako, honako arau hauek aplikatuko 
dira: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina 
onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei 
buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
apirilaren 2ko 7/1985 Legea, eta lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko 
gainerako xedapenak, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Epaimahaietarako Eskuliburua.

2. Deialdi honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke Ahaldun 
Nagusiaren aurrean, hilabeteko (1) epean, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-erre-
kurtsoa jar daiteke, bi (2) hilabeteko epean, txandaz dagokion Bilboko Administrazioare-
kiko Auzien Epaitegian, baina ezin dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión 
 
Garrantzizkoa: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu azken orrialdeko atzealdeko azalpenak. 
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso de la última hoja. 
 
1. -  D eia l di a  /  C onv ocatori a 

Eskala/Escala                                                                                                     Azpieszkala, Kategoria, mota/Subescala, categoría, clase 
 
 
Sarbideak / Sistemas de acceso 

       Lehiaketa          Oposaketa          Lehiaketa-oposaketa 

Concurso     Oposición      Concurso-oposición   

Txanda / Turno  

        Askea           Barne sustapena              Pertsona ezinduak                         Pertsona ezinduen barne sustapena 

 Libre      Promoción interna     Personas con discapacidad   Promoción interna personas con discapacidad 

 

2. -  N orbera ren D a tuak /  D a tos  pers onal es 

Lehen deitura / Primer apellido 
 

 

Bigarren deitura / Segundo Apellido Izena / Nombre 

NAN-ANZ / DNI-NIE Jaioteguna /Fecha nacimiento Sexua / Sexo 

Emakume / Mujer      
Gizon/ Hombre           

Zeure telefono mugikorrean jaso nahi dituzu notak? / ¿Desea recibir en su teléfono 

móvil las notas y otras notificaciones?         Bai / Si    Ez / No      

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso 

 
PK / C P Herria / Localidad Lurraldea / Territorio 

 

 
1.Mugilkorra/Móvil 2 Beste telefonoak/Otros telefonos Posta elektronikoa / Correo electrónico 

 

EGOKITZAPENA 

ADAPTACIÓN 

Bai / Si    

 Ez / No   

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko, eskatutako egokitzapena bideratu ahal izateko. Pertsona batek desgaitasuna 
ez badauka BFAk aitortuta, desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du. 

Autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi condición  en orden a tramitar la adaptación  solicitada. Las personas que no se les haya 

reconocido ésta condición por la DFB, deberán aportar documentación acreditativa. 

 

3. -  D eia l di an esk a tutak o ti tulaz i oa  /  Ti tula ción exi gi da  en la  convoca tori a 

Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa aurkezten dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas 

 

Eskatzen diren beste dokumentu batzuk aurkezten ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros) 

 

 
4. -  Eusk era 

Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera 
 
 

       1HE / PL1        2HE / PL2         3HE / PL3            4HE/ PL4  
 
Baimena ematen diot BFAri hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien 
Erregistro Bateratuan egiaztatzeko; hizkuntza-eskakizuna 47/2012 Dekretuaren 
babesean egiaztatu nahi izanez gero, dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko 
da. 

Hurrengo hizkuntz eskakizun egiaztatzen dut / Acredito el  siguiente perfil 
lingüistico       
 

      1HE / PL1          2HE / PL2         3HE / PL3             4HE / PL4      
 
Autorizo a la DFB a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y 
Certificaciones de Euskera; quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al 
amparo del Decreto 47/2012, deberán aportar la certificación académica 
correspondiente. 

Behean izenpetzen duenak eskakizun honetan aipaturiko aukera saioetan eskuhartzea 
eskatzen du eta aitortzen benetakoak direla berton jarritako datuak eta badituela 
funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren aldintzak, bereziki gorago ezarritako deialdiari 
dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren datu guztiak agiri bidez 
egiaztatzeko hitza emanez. 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los 
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas, para ingreso en la 
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente 
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran 
en esta solicitud. 

 
 (tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 

 
 
 

Sinadura / Firma 
 

Ahaldun Nagusi jaun txit gorena/Excmo.Sr.Diputado General 
Honen bidez jakinarazten zaizu zure datu pertsonalak Araubide Juridikoaren eta Funtzio Publikoaren 
Zuzendaritza Nagusiaren (Kale Nagusia, 25, Bilbo) ardurapean dagoen datu-tratamendu baten 
barruan sartuko direla eta haren aurrean erabili ahal izango dituzu zure datuak eskuratu, zuzendu, 
ezabatu, mugatu eta haien aurka egiteko eskubideak erabili ahal izango dituzu; horretarako, idazki bat 
bidali beharko duzu, hari zuzenduta, eta 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako eretako bat 
erabiliz aurkeztu. Zure datuak oposizioetarako, baremazioetarako, emaitzetarako eta lan-poltsetarako 
eskabideak kudeatzeko erabiliko dira, DBEOren 6.1.c) artikuluan oinarrituta, tratamenduaren 
arduradunari emandako botere publikoen jardunean. Datuak beste administrazio publiko batzuei laga 
ahal izango zaizkie, xede bererako, eta aldizkari ofizialetan, iragarki-oholetan eta Bizkaiko Foru 
Aldundiaren web gunean argitaratu ahal izango dira. Tratamenduaren xederarako bidezkoa den 
denboran eta erantzukizunak zehazteko beharrezko denboran gordeko dira. Lege Aholkularitza, 
Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Ataleko burutzak jardungo ditu DBOren 
eginkizunak; burutza hori Bilboko Kale Nagusia, 25.ean du egoitza eta harremanetarako postontzia 
dpo@bizkaia.eus izango da. 

Se informa que sus datos personales serán incluidos en un tratamiento de datos cuyo 
responsable es la Dirección General de Régimen Jurídico y Función Pública, sita en c/Gran Vía 
25, y ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y 
oposición, enviando un escrito dirigido al mismo y presentándolo de acuerdo con el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestión de solicitudes a 
oposiciones, baremaciones, resultados y bolsas de trabajo, en base a al artículo 6.1.c) del RGPD, 
en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Los datos podrán 
ser cedidos a otras Administraciones Públicas con idéntica finalidad, y publicados en Boletines, 
tablones y en la página web de la Diputación Foral de Bizkaia. Serán conservados por el tiempo 
pertinente para los fines del tratamiento, así como el necesario para determinar 
responsabilidades. Las funciones del DPO son ejercidas por la Jefatura de la Sección de 
Asesoramiento Jurídico, Protección de Datos y Seguridad de la información sita en c/Gran Vía 
25 y con el buzón de contacto dpo @bizkaia .eus.  
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Jarraibide orokorrak 

a) Zehaztasunak ale guztietan argi irakur daitezkeela berma 

berma. 

b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo 

ezabaketarik egin. 

c) Interesduna hautaketa-prozesurako onartua izateak 

prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea 

eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna 

eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita, 

oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera. 

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu. 

Interesatuarentzako jarraibideak 

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera, 

dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua baduela 

egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan eskatutako 

gainerako agiriak aurkeztu beharko ditu. 

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako 

baldintzak betetzen direla egiaztatzen dituzten 

dokumentutak (gidabaimena...). 

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko 

duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu 

behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna 

aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik 

ez dute adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman 

behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera 

hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan. 

Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta, 

desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu 

beharko du. 

Instrucciones generales 

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en 

todos los ejemplares. 

b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o 

tachaduras. 

c) La admisión al proceso selectivo de la persona interesada 

implica su participación en él para todas las plazas ofertadas, 

con independencia del perfil lingüístico asignado a las mismas 

y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de conformidad 

con las bases rectoras. 

d) No olvide firmar el impreso. 

Instrucciones para la persona interesada  

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto 

con la instancia, el título académico correspondiente o 

documentación acreditativa de estar en condiciones de 

obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las 

mismas 

b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los 

requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de 

conducción….etc). 

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas 

con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación 

Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente 

indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona 

participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de 

Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la 

Discapacidad, las personas que no se les haya reconocido 

ésta condición por la DFB, deberán aportar documentación 

acreditativa. 

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako 

beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira. 

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein 

desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten 

hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako 

«Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen 

ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai 

bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake 

ziurtagiri hori. 

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 

eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 

ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 

betekizun hori falta bada.  

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 

ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 

izango baitira baloratu. 

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan 

en el modelo específico (“Hoja de Méritos”). 

Las personas que participen por alguno de los turnos de 

promoción interna (ordinario y de personas con 

discapacidad), únicamente deberán aportar el “Certificado de 

datos para procesos selectivos” expedido por el Servicio de 

Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá obtenerlo en 

su Registro Personal. 

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 

certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 

contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 

caso de falta del mismo.  

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en 

la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado, 

ya que en caso contrario, no podrán ser valorados. 
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea 
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás 

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración 

Merezimenduak / Méritos 
2. Norberaren datuak / Datos personales 

 

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad

 
Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados 

 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)
 

 

tokia / lugar urtea / año hilabetea / mes eguna / día 

n, 20  (e)ko k 
 

Sinadura / Firma 
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Alegatutako merezimenduak 
 

Lehiaketa-oposizioaren kasuan, merezimenduak horretarako 
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira 
(merezimenduen orria). 
Merezimenduei dagokienez, deialdiaren oinarri berezietan 
adierazitako merezimenduak alegatu beharko dira (emandako 
zerbitzuak, prestakuntza-ikastaroak, hizkuntzak ...). 
 

Merezimenduak egiaztatzea 

Oposizio aldia gainditzen dutenek 10 egun balioduneko 
epea izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien 
zerrenda argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaera- 
orrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak 
aurkezteko. Horreta-rako, oposizio aldia gainditu duten 
hautagaien zerrendarekin batera eskaera-orrian aipatutako 
merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan 
amaitzen den argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko 
orduan, epe horren barruan eta hurrengo lerroaldean 
zehaztuko den moduan eta tokietan aurkeztutako agiriak 
baino ez dira kontuan hartuko. 

 
 

Interesdunek jatorrizko agiriak eta agiri horien kopiak 
aurkeztu beharko dituzte, egiaztatzeko, edo, bestela, 
horretarako beren beregiko eskumena duen organoak behar 
bezala egiaztatutako kopia. Agiriak Bizkaiko Foru Aldundiko 
sailetako erregistro na-gusietan edo 39/2015 Legearen 16.4 
artikuluan ezarritako lekuetako edozeinetan aurkeztuko dira. 
Betekizun eta baldintza horiek beteta, agiriak aurkeztu ahal 
izango dituzte, kautelaz, oposizio aldia gainditu ez duten eta 
errekurtsoak aurkeztu duten pertsonek, errekurtso horri 
buruzko ebazpenak hasierako aldi hori gainditzea ekar 
badezake. 

 
“Merezimenduen orrian”, jarritako egindako zerbitzuak 
Aurretiaz zerbitzuen ziurtagiria – I. eranskina” eredua 
erabilita aurkeztuko dira, dagokion Administrazio publikoak 
ziurtaturik. 
Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein 
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten 
hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako 
«Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen 
ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai 
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake 
ziurtagiri hori. 
Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 
betekizun hori falta bada.  
Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 
izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian 
xedatutakoaren arabera. 

Alegación de méritos 
 
En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan en 
el modelo específico (“Hoja de méritos”). 
En la relación de méritos alegados deberán relacionarse los 
méritos que se indican en las bases específicas de la 
convocatoria (servicios prestados, cursos de formación, 
conocimiento de idiomas…).  

 
Acreditación de méritos 

 
Los y las aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de publicación de las relaciones de 
aspirantes que hayan superado la última prueba para 
presentar la documentación acreditativa de los méritos 
alegados en la instancia. A estos efectos, junto con la 
relación de aspirantes que haya superado la fase de 
oposición se publicará la fecha de finalización del plazo de 
presentación de la documentación acreditativa de los méritos 
alegados en la instancia. Solo será tenida en cuenta, a la hora 
de valorar la fase de concurso, la documenta-ción presentada 
en el citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto, 
se determinan en el párrafo siguiente. 

 
Las personas interesadas deberán aportar, para su cotejo, 
documentación original junto con copia de la misma o, en su 
caso, copia debidamente cotejada por órgano competente al 
efecto. La presentación se realizará bien en cualquiera de los 
Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral 
de Bizkaia, bien en cualquiera de los lugares previstos por el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Con los mismos requisitos 
y condiciones podrá presentar la documentación, de forma 
cautelar, aquellas personas que, no habiendo superado la 
fase de oposición, hubieran presentado recurso cuya 
resolución pudiera implicar la superación de dicha fase 
inicial. 
 
Los servicios prestados alegados en la “Hoja de Méritos” 
deberán acreditarse mediante la Certificación de Servicios 
Previos-Anexo I, expedido por la Administración Pública 
correspondiente.  
Las personas que participen por alguno de los turnos de 
promoción interna (ordinario y de personas con 
discapacidad), únicamente deberán aportar el “Certificado 
de datos para procesos selectivos” expedido por el Servicio 
de Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá 
obtenerlo en su Registro Personal. 
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 
caso de falta del mismo.  
En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse 
en la instancia aquellos que no aparezcan en dicho 
Certificado, ya que en caso contrario, no podrán ser 
valorados. 
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OPOSIZIO-LEHIAKETA
HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA KARRERAKO FUNTZIONARIO  
LEGEZ SARTZEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN,  

AZPIESKALA ADMINISTRATIBOAN

OINARRI BEREZIAK

1. Deialdiko plazak
Hirurehun eta zortzi (308) administrari plaza dira guztira (titulazioa: C taldea, C-1 

azpitaldea). Haietatik, ehun eta laurogei (180) II. hizkuntza-eskakizunarekin eta ehun eta 
hogeita zortzi (128) III. hizkuntza-eskakizunarekin. Lehiaketa-oposizio sistemaren bidez 
bideratuko dira, honela banaturik:

—  Barne-sustapen arrunteko txanda: 16 plaza, honela banaturik: 9 plaza derrigorrez-
ko II. hizkuntza-eskakizunarekin, eta beste plaza 7 derrigorrezko III. hizkuntza-es-
kakizunarekin.

—  Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-sustapeneko txanda: 2 plaza, honela 
banaturik: plaza 1 derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizunarekin, eta beste plaza 1 
derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

—  Txanda irekia: 275 plaza, honela banaturik: 160 II. hizkuntza-eskakizunarekin (150 
plazak derrigorrezkoa dute hizkuntza-eskakizuna eta beste 10 plazek ez) eta 115 
plaza derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

—  Desgaitasuna dutenentzako txanda: 15 plaza, honela banaturik: 10 plaza II. hiz-
kuntza-eskakizunarekin (7 plazak derrigorrezkoa dute hizkuntza-eskakizuna eta 
beste 3 plazek ez) eta 5 plaza derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin (haieta-
tik 2 derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenak eta beste 3 ez dutenak).

2. Titulazioa eta jatorriko plaza
Kontuan harturik zer ezartzen duten Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari 

buruzko Legearen testu bategina onesten duen 2015eko urriaren 30eko 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretuak eta Funtzio Publikoari buruzko 1989ko uztailaren 6ko 6/1989 
Legearen 43. artikuluak, hau da eskatzen den titulazioa: batxilergo titulua eta teknikoa.

Barne-sustapeneko txandan parte hartzen dutenek honako baldintza hauek bete 
behar dituzte: zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egon behar dute beren jatorrizko 
kidegoan edo eskalan; bi urteko zerbitzua beteta izan behar dute karrerako funtzionario 
gisa kidego-eskala horietan; dagokion titulazioa eduki behar dute eta C2 azpitaldeko 
nahiz talde bereko plaza batekoak izan.

3. Ariketak
1. OpOsiziO-fasea

Oposizio-aldiak hiru (3) ariketa izango ditu: lehenengo biak (2) nahitaezkoak eta baz-
tertzaileak dira; hirugarrena nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hiz-
kuntza-eskakizuna duten plazetarako, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da 
gainerako plazetarako.

1.1. Lehenengo ariketa
Bi zati izango ditu:
a)  150 minutuan, 75 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako 10 gal-

dera). Ikasgai-zerrendaren II. eranskineko gaiei buruzko galderak izango dira. 
Galderek erantzun batzuk izango dituzte aukeratzeko, baina bat baino ez da zu-
zena izango. Erantzun zuzenak hiru (3) puntu balioko du, eta puntu (1) kenduko 
da oker erantzundako galdera bakoitzeko.

   Barne-sustapeneko txandatik datozen hautagaiek inoiz lehenago eskatu zaiz-
kien ezagutzak berriro egiazta behar izan ez ditzaten, hautagai horiek ez dituzte 
egin beharko gaitegiko I. eta IV. zatiei dagozkien galderak. Hori dela eta, denbora 
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gutxiago izango dute ariketa egiteko, zeren haiek ikasgai-zerrendako gainerako 
gaiei buruzko galderak baino ez baitituzte egingo.

b)  Praktikoa izango da. Epaimahaiak kasu batzuk proposatuko ditu, eta, azterketa 
egin baino lehentxeago, ausaz aukeratuko dira haietariko bat edo batzuk, lauro-
geita hamar minutuan (90) ebazteko. Ikasgai-zerrendako II. eranskineko II. eta 
III. zatiekin loturik egongo dira kasuok. Aukera anitzeko galderak dituen galdetegi 
batean emango dira erantzunak. Erantzun zuzenak puntu bat (1) balioko du, eta 
okerrak, berriz, (-0,20) puntu.

1.2. Bigarren ariketa
Ordenagailuaren erabilerari buruzko proba praktiko bat izango da, epaimahaiak az-

terketa hasi baino lehentxeago zehaztuko duena. Testu-tratamenduko eta kalkulu-orrien 
programei buruzkoa. Testu-tratamenduari dagokionez, Microsoft Word 2010 Aurreratua 
izango da erabili beharreko softwarea; kalkulu-orriari dagokionez, Microsoft Excel 2010 
Oinarrizkoa. Hona probaren edukia:

Microsoft Word AurrerAtuA ModuluAren ziurtApenAren edukiAk

MicrOsOft WOrd aurreratua 97/2000/Xp/2003/2007/2010

—  Oinarrizko operazioak:
 •  Programa instalatu.
 •  Programa ireki eta itxi.
 •  Leihoak: izenburu-barra. Menu-barra. Barra estandarra. Formatu-barra. Egoe-

ra-barra. Elementu desberdinak. Marrazki-barra. Goiburu eta orri-oin barra. 
Ataza-taula. Dokumentuak ireki. Txantiloiak. Hasieran erakutsi. Dokumentua-
ren ikuspegi desberdinak.

 •   Artxibo bat ireki.
 •   Orri bat konfiguratu.
 •  Batera gorde hainbat dok.
 •  Dokumentu bat babestu.
 •  Dokumentu bat bilatu.
 •  Tresna-barra pertsonalizatu.
—  Editatu:
 •  Testua editatu eta aukeratu.
 •  Mugitu eta kopiatu.
 •  Bilatu eta ordezkatu.
 •  Aldaketak desegin eta berregin.
 •  Joan hona.
 •  Arbelarekin mugitu eta kopiatu.
—  Tresnak eta aukerak:
 •  Ortografia eta gramatika.
 •  Hizkuntza eta hiztegiak aukeratu.
 •  Korrespondentziak editatu.
 •  Makroak: Grabatu. Ezabatu. Lotutako elementuak.
 •  Dokumentuak berrikusi.
 •  Aldaketak egin.
 •  Laguntzaileen konfigurazioa pertsonalizatu.
 •  Dokumentu baten segurtasuna.
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—  Formatua:
 •  Formatua testuari eta paragrafoei.
 •  Zerrendak eta buletak erabili.
 •  Formatu automatikoak erabili.
 •  Txantiloiak sortu eta erabili.
 •  Testua banatu: automatikoki eta eskuz.
 •  Paragrafoaren formatua: letra larria.
 •  Zerrendak eta buletak: ordenatu. Formatua aplikatu. Sekuentzia aldatu.
 •  Formatu automatikoak eta estiloak. Autoformatua (sortu eta erabili) Estiloa apli-

katu. Estilo bat ezabatu.
 •  Orriaren formatua: lerro zenbakia gehitu. Irudiaren propietateak: egokitu, le-

rroak, etab.
 •  Txantiloiak sortu.
 •  Txantiloiak erabili.
 •  Dokumentu bat txantiloi bezala gorde.
—  Elementuak sartu:
 •  Irudiak, zutabeak, autotestuak, artxiboak, goiburua eta orriaren zenbakia.
 •  Artxiboak eta grafikoak.
 •  Orrialde-jauziak.
 •  Aurkibideak.
 •  Hiperestekak.
—  Taulak erabili:
 •  Sortu eta bete.
 •  Idatzi eta mugitu.
 •  Gelaxkak, lerroak eta zutabeak sortu/ezabatu.
 •  Taularen formatua:
  – Orrian lerrokatu.
  – Koska aplikatu.
  – Gelaxkak ordenatu eta zenbakitu.
  – Autoformatua.
 •  Gelaxka bat hainbat orriren artean banatu.
 •  Lerro bat orriaren amaieran moztea saihestu.
 •  Gelaxketako edukia ordenatu.
 •  Hainbat orri hartzen dituen taularen izenburua errepikatu.
—  Dokumentu handiekin lan egin:
 •  Estiloak sortu: sortu. Aldatu. Bat baino gehiago ezabatu.
 •  Dok. baten eskema sortu.
 •  Izenburuak eta testuak mugitu.
 •  Testua bertikalki lerrokatu.
 •  Eduki taula eta aurkibidea.
 •  Orotariko dokumentuak.
 •  Azpidokumentuak.
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oinArrizko Microsoft excel ModuluAren ziurtApenAren edukiAk

OinarrizkO MicrOsOft eXcel 97/2000/Xp/2003/2007/2010

— Oinarrizko operazioak:
 •  Programa ireki. Programa itxi.
 •  Barrak ikusi.
 •  Excel-en liburua. Hainbat leiho ikusi.
 •  Lan-eremua gorde. Artxiboa gorde/Gorde honela.
 •  Azken artxiboetara sartu.
 •  Kalkulu-orria.
 •  Artxiboa itxi.
 •  Excel-en laguntza.
 •  Zoom agindua.
—  Datuak:
 •  Datuak sartu eta ezabatu.
 •  Sar daitezkeen datu motak.
 •  Formulak sartu.
 •  Funtzioetarako laguntzailea.
 •  Gelaxkako operatzaileak: aritmetikoak. Logikoak. Erreferentziazkoak.
 •  Funtzioak.
—  Programaren tresna eta aukerak: goiburua eta orri-oina. Ortografia-berrikuspena. 

Autozuzenketa. Txantiloiak: aurredefinituak. Zerrenda pertsonalizatuak. Inprima-
kiak: Irizpideak.

—  Formatua:
 •  Gelaxkaren formatua: (orokorra, zenbakia, data, etab.): lerrokatu. Letra-tipoa. 

Ertzak. Trama. Babestu. Zenbakien formatua: hamartarrak. Txanpona. Zuta-
bearen formatua: zabalera. Autoegokitu. Ezkutatu. Erakutsi. Zabalera estanda-
rra. Lerroaren formatua: garaiera. Autoegokitu. Ezkutatu. Erakutsi.

 •  Formatuak aldatu eta ezabatu.
 •  Ertzak eta trazuak. Itzaldurak.
—  Datuak editatu eta aldatu:
 •  Aukeratu: gelaxka. Zutabea. Blokeak. Lerroak. Lerroak, zutabeak, gelaxkak, 

kalkulu orriak sartu/ezabatu.
 •  Gelaxketako datuak kopiatu eta mugitu. Gelaxkak kopiatu edo mugitu.
 •  Gelaxka bateko edukia aldatu.
 •  Ezabatu: Formatua. Edukia. Oharrak.
 •  Oharrak sartu. Oharrak ikusi.
—  Grafikoekin lan egin: sartu. Gorde. Ezabatu. Aldatu. Datu berriak sartu. Datu se-

rieak ezabatu. Grafikoa inprimatu.
—  Beste elementu batzuk sartu: Marrazkiak. Formak sortu. Irudiak sartu. Objektua 

sartu.
Excel aurreratuaren IT txartelak oinarrizko Excel-arena baliozkotuko du.
Kasuan kasuko IT txartela badutenek txartelaren bidez egiazta dezakete goian aipa-

tzen direnen ezagutza. Horretarako, Foru Aldundiak ESI erakundean egiaztatuko du zu-
zenean txartelon jabetza eta noiz eskuratuak diren. Izan ere, ez da onartuko IT txartelari 
dagokion proba egin ostean eskuraturiko txartelik.
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1.3. Hirugarren ariketa
Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko II. eta III. hizkuntza-eskaki-

zuna duten lanpostuei loturiko plazetarako hautagaientzat. Maila horietako euskararen 
ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko dute.

Borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da derrigorrezkoa ez den II. hizkuntza-es-
kakizuna duten lanpostuei loturiko plazetarako hautagaientzat. Maila horretako euskara-
ren ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko dute.

Borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango da derrigorrezkoa ez den III. hizkun-
tza-eskakizuna duten lanpostuei loturiko plazetarako hautagaientzat. Maila horretako 
euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko dute.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Eus-
kara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek 
ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio Bizkaiko 
Foru Aldundiari, erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala eta guztiz ere, aurkeztu beharko dute euskararen egiaztagiria edo titulua, baldin 
eta erregistro horretan egon ez arren 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin 
bat baliozkotuta badago (dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira).

Euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-ti-
tuluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 2012ko apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuaren babespean salbuetsita daudenek ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko 
dituzte euskararen ezagutza egiaztatzeko.

2. lehiaketa

Lehiaketan, izangaiek aurkeztu eta egiaztatutako merezimenduak aztertu eta balioz-
tatuko dira. Horretarako, hautagai bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera da-
gozkion puntuak emango zaizkio.

4. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
1. Merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu horien ba-

tura izango da lehiaketa fasearen kalifikazioa.
2. Oposizio-fasea: Lehen ariketan, zero (0) eta hogei (20) puntu arteko kalifikazioa 

jarriko da, honela banaturik: a) zatian, zero (0) eta hamar (10) puntu arteko kalifikazioa 
jarriko da, eta kanporatuak izango dira bost (5) puntu lortzen ez duten hautagaiak; b) za-
tian, zero (0) eta hamar (10) puntu arteko kalifikazioa jarriko da, eta kanporatuak izango 
dira bost (5) puntu lortzen ez duten hautagaiak. Zati bietako emaitzen batuketa aritmeti-
koa eginez jarriko dira kalifikazioak.

Bigarren ariketan, hamar (10) puntu jarriko zaizkio gainditzen edo egiaztatzen due-
nari, eta zero (0) puntu, berriz, gainditzen ez duenari edo eskatzen diren IT txartelak ez 
dituenari.

Hirugarren ariketan, euskarari buruzkoan, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa jarriko da, 
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten plazak lortu nahi dituztenentzat, direla II. hiz-
kuntza-eskakizuna dutenak, direla III.a dutenak.

Gainerakoetan, merezimendu gisa, plazaren eskakizunaren arabera jarriko da kalifi-
kazioa. Halakoetan, eskuratu daitekeen puntuaziorik handiena hautagai bakoitzak esku-
ratu nahi duen plazari dagokiona izango da; alegia, II. hizkuntza-eskakizuna duten plaze-
tan, gehienez 4,150 puntu, eta III. hizkuntza-eskakizuna dutenetan, berriz, 6,225 puntu.

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 2,075 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 4,150 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 6,225 puntu.
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3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 
batura izango da.

5. Lan-poltsa
Lan-poltsetan sartzeko, nahitaez gainditu behar da, gutxienez, deialdiko lehen arike-

taren lehen partea, baldin eta ariketa horren bi parteak eginez gero.



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
21

2-
(I-

10
25

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, azaroak 05. Astelehena212. zk. 24. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

adMinistrarien azpieskala

1. Administrazio Publikoan administrari plaza batean (C taldea, C-1 
titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuak, edozein harreman juridikoren 
menpean, salbu eta zerbitzu zibil edo merkataritzazkoen errentamenduko 
kontratu bidezkoak: 0.115 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko. Gehienez: 11.50 puntu.

Edozein kasutan, zerbitzua modu partzialean edo lanaldi murriztuan 
eman den aldi guztiak lanaldi osotzat hartuko dira.

Guztira: ................................................................  11.50 puntu.
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II. ERANSKINA
GAIAK

i. zatia

konstituzio-zuzenbideA

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa: Atariko titulua. 1-9 artikuluak (artikulu biok 
barne).

2. gaia: Espainiarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak. I. titulua. 10-30 artikuluak 
(artikulu biok barne).

3. gaia: Gorte Nagusiak: III. titulua: I. kapitulua: Ganberak, II. kapitulua: Legegintza 
III. kapitulua: Nazioarteko tratatuak.

4. gaia: Gobernuaren eta Gorte Nagusien arteko harremanak. V. titulua.
5. gaia: Botere judiziala Espainiako Konstituzioan: VI. titulua.
6. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak: esanahia. Esku-

menak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua. 
147-151 artikuluak (artikulu biok barne).

7. gaia: Europar Batasuna. Europako erakundeak: Parlamentua, Batzordea, Europar 
Batasuneko Kontseilua eta Europar Batasuneko Justizia Auzitegia. Legegintza-jarduera, 
zuzenbidearen iturriak. Kontzeptua: erregelamenduak, zuzentarauak eta erabakiak.

ii. zatia

AdMinistrAzio-zuzenbide orokorrA etA bereziA

8. gaia: Administrazioak Legeari eta Zuzenbideari men egitea. Zuzenbide Publikoa-
ren iturriak. Legea: lege-motak.

9. gaia: Erregelamendua: kontzeptua eta motak. Erregelamenduak egiteko prozedu-
ra. Erregelamendu-ahalaren mugak eta legez kontrako erregelamenduen aurkako babe-
sa. Instrukzioak eta zirkularrak.

10. gaia: Administrazio Publikoaren posizio juridikoa. Administrazioaren ahalak. Ahal 
diskrezionala eta ahal arautua.

11. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Prozeduran interesdun direnak (I. titulua). Jarduteko gaitasuna eta 
interesdun kontzeptua (I. kapitulua) 3-8 artikulua (artikulu biok barne). Administrazio-pro-
zeduran interesdunek beren burua identifikatzea eta sinatzea. (II. kapitulua) 9-12 artiku-
lua (artikulu biok barne).

12. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Administrazio-egintzak. (III. titulua).Administrazio-egintzen beteki-
zunak. (I. kapitulua). Egintzen efikazia (II. kapitulua). Deuseztasuna eta deuseztagarri-
tasuna. (III. kapitulua).

13. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Administrazio-prozedura erkideari buruzko xedapenak (IV. titulua).
Prozeduraren bermeak. (I. kapitulua). Prozeduraren hasiera (II. kapitulua). Prozeduraren 
antolamendua (III. kapitulua).

14. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Administrazio-prozedura erkideari buruzko xedapenak. (IV. titulua). 
Prozeduraren instrukzioa. (IV. kapitulua). Prozedura amaitzea (V. kapitulua). Administra-
zio-prozedura erkidearen izapidetze sinplifikatua (VI. kapitulua). Ebazpenak betearaztea 
(VII. kapitulua).

15. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Administrazio publikoen jarduera. (II. titulua). (I. kapitulua) Jarduke-
ta-arau orokorrak. (II. kapitulua) Epe-mugak eta epeak.
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16. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Egintzak administrazio-bidetik berrikustea. (V. titulua). I. kapitulua. 
Ofiziozko berrikuspena. II. kapitulua. Administrazio-errekurtsoak. Printzipio orokorrak. 
Gora jotzeko errekurtsoa. Aukerako berraztertze-errekurtsoa. Berrikuspen-errekurtso 
berezia.

17. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearena. Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta bestelako xedape-
nak emateko ahala. (VI. titulua). 127-131 artikulua (artikulu biok barne).

18. gaia: 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB 
zuzentarauen transposizioa egiten duena Espainiako ordenamendu juridikora xedea eta 
aplikazio-eremua. Legearen Atariko Tituluaren I. kapituluko 1. atala: 1-3 artikuluak (biak 
barne) eta 2. atala Legearen aplikazio-eremutik kanpo utzitako negozioak eta kontra-
tuak. 4. artikulua. Legearen aplikazio-eremutik kanpo utzitako negozio juridikoei aplikat-
zekoa den araubidea.

19. gaia: Administrazio publikoen kontratuak - Kontratuak prestatzea: kontratazio-es-
pedientea, administrazio-klausula partikularren agiriak eta baldintza teknikoen agiriak. 
Legearen bigarren liburuko I. tituluko I. kapituluaren 1. atala: 115. artikulua kenduta, ho-
nako hauek: 1. azpiatala (kontratazio-espedientea: 116-120 art (artikulu biok barne) eta 
2. azpiatala (administrazio-klausulen agiria eta baldintza teknikoena: 121-130 artikulua, 
biok barne).

20. gaia: Espainiako toki araubidea: Konstituzio-printzipioak. Toki Araubidearen Oina-
rriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak. Foru-lurraldeen eskubide historikoak.

21. gaia: EBren Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorra: I. kapitulua. Xe-
dapen orokorrak.

22. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: xeda-
pen orokorrak. Funtzionario-izaera lortzea eta galtzea. Funtzionario-kidegoak. Adminis-
trazio-karrera.

23. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: admi-
nistrazio-egoerak. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak.

24. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rakoa: Atariko titulua. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua, 
ekainaren 20koa: Atariko titulua. II. titulua: Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore 
publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak.

25. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa. 
Publikotasun aktiboa: Aplikazio-eremua (2. artikulua) eta kontzeptua eta dimentsioak 
(5. artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua) eta 
mugak (21. artikulua). Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (28. eta 29. 
artikulua).

iii. zatia

ogAsun publikoA etA tributu-zuzenbideA

26. gaia: Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergei buruzko Foru Araua: I.Titulua: Zer-
ga-Ordenamenduaren Xedapen Orokorrak; I.Kapitulua: Printzipio orokorrak. II.Kapitu-
lua: Zergei buruzko arauak. II.Titulua: Zerga-betebehar materialak: artikulua 19. Zer-
ga-betebehar nagusia.

27. gaia: Tributuen foru-administrazioaren tributuak (zergak, tasak eta kontribuzio be-
reziak). Kontzeptua. 4/1990 Foru Araua, ekainaren 26koa, Bizkaiko Foru Administrazioa-
ren Tasa, Prezio Publiko eta Bestelako Tributu Baliabideei buruzkoa: Prezio publikoak: 
Kontzeptua.

28. gaia: 13/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gai-
neko Zergari buruzkoa. I. titulua: Zergaren izaera eta aplikazio-eremua. 1-5 artikulua II. 
titulua: Zerga-egitatea. 6-9 artikulua III. titulua: Zergadunak. 10-12 artikulua.
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29. gaia: 4/2015 Foru Araua, martxoaren 25ekoa, Oinordetza eta Dohaintzen gaineko 
Zergari buruzkoa. I. titulua: Izaera eta eremua. 1-3 artikulua II. titulua: Zerga-egitatea. 
4-12 artikulua III. titulua: Zergadunak eta erantzuleak. 13-16 artikulua.

30. gaia: 11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Sozietateen gaineko Zergari bu-
ruzkoa. I. titulua: Izaera eta aplikazio-eremua. 1-7 artikuluaII. titulua Zerga-egitatea. 8-10 
artikulua III. titulua: Subjektu pasiboa. 11-14 artikulua.

31. gaia: 1/2011 Foru Araua, martxoaren 24koa, Eskualdaketen eta Egintza Juridi-
ko Dokumentatuen gaineko Zergari buruzkoa. Atariko titulua: Izaera eta edukia. Apli-
kazio-eremua. I. titulua: Ondare-eskualdaketak: zerga-egitatea; subjektu pasiboa. (9-11 
artikulua, artikulu biok barne).

32. gaia: 7/1994 Foru Araua, azaroaren 9koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergari bu-
ruzkoa. Atariko titulua: Izaera eta aplikazio-eremua. 1-3 artikulua I. titulua: Zerga-egita-
tearen mugatzea. 4-19 artikulua.

33. gaia: Toki zergapetze beregaina bizkaiko foru normatiba: Ondasun Higiezinen 
gaineko Zergaren eta Hiri Lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergaren izaera, zer-
ga-egitatea eta subjektu pasiboa.

34. gaia: Toki zergapetze beregaina bizkaiko foru normatiba: Ekonomia-jardueren 
gaineko Zergaren, Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko Zergaren eta Eraikuntzen, 
Instalazioen eta Obren gaineko Zergaren izaera, zerga-egitatea eta subjektu pasiboa.

iV. zatia

AutonoMiA-estAtutuA, euskAl etA foru zuzenbide publikoA

35. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Aurrekari historikoak. Atariko titulua. 
1-9 artikulua I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: esklusiboak, legeak 
garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak. 10-23 artikulua.

36. gaia: Autonomia-estatutua (jarraipena). II. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoa-
ren botereak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria. Justizia Administra-
zioa Euskal Autonomia Erkidegoan. 24-36 artikulua.

37. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua (jarraipena). Lurralde historikoetako 
erakundeak. Ogasuna eta ondarea. Estatutuaren erreforma. 37-47 artikulua Xedapen 
gehigarriak eta iragankorrak.

38. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakun-
deen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko 
titulua: Xedapen orokorrak. 1-5 artikulua I. titulua: II. kapitulua: Lurralde historikoen esku-
menak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak. 7. artikulua 
Lurralde historikoen ahalak. 8-10 artikulua III. kapitulua. Xedapen bereziak: Goi-ikuska-
ritza, eskumenen transferentzia eta eskuordetzea. 11-13. artikulua.

39. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakun-
deen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa (jarrai-
pena). II. titulua: Finantza- eta aurrekontu-autonomia. 14-16. artikulua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Ogasun Nagusia. 17. artikulua Foru-ogasunak. 18. artikulua Ogasun Nagu-
siaren eta toki-ogasunen arteko baliabideen banaketa. 20., 21., 22. artikulua Herri-Diru-
bideen Euskal Kontseilua. 26., 28. eta 29. artikulua Herri Kontuen Euskal Epaitegia. 30. 
artikulua.

40. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko 
Ekonomia Ituna onesten duena. Aurrekariak. Arau orokorrak: lurralde historikoetako era-
kundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zerga-harmonizazioa, lankidetza-printzipioa 
eta Estatuarenak bakarrik diren eskumenak. 1-5 artikuluak (artikulu biok barne). Finan-
tza-harremanak: printzipio nagusiak eta kupoa (kontzeptua). 48. eta 49. artikulua.

41. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera arauzkotzeko oina-
rrizkoa: Atariko titulua. I. titulua: Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta egin-
beharrak hizkuntzaren alorrean.
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42. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. I. titulua: Bizkaiko Batzar Nagusiak: 
izaera, eskumenak eta osaera. 4-9. artikulua Eraketa, antolaketa eta jardunbidea. 10. 
artikulua Foru-organoen hautapen, antolaketa, araubide eta jardunbideari buruzko fo-
ru-arauak eta dekretu arauemaileak. 11. artikulua.

43. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). II. titulua I. kapitulua: Biz-
kaiko Foru Aldundiak hau egingo du: 1. atala: izaera, osaketa eta karguzketa. 12-16. 
artikulua 2. atala. Eskumenak, eskurantzak eta funtzionamendua. 17-20. artikulua.

44. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). II. titulua. II. kapitulua: 
Ahaldun Nagusia: 1. atala: izendaketa, izendapena, izaera eta estatutua. 21-29. artiku-
lua 2. atala: Karguzketa eta ordezkapena. 30-33. artikulua III. kapitulua: Foru-diputatuak: 
1. atala: izendaketa eta karguzketa. 34-38. artikulua 2. atala Foru-diputatuen funtzioak. 
39-40 artikulua IV. kapitulua: Foru Aldundiko goi-karguak. 41-43. artikulua V. kapitulua: 
Funtzio-eskuordetzea. 44-45. artikulua.

45. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). III. titulua: Batzar Nagu-
sien eta Foru Aldundiaren arteko harremanak: I. kapitulua: Xedapen orokorrak. 46-47. 
artikulua II. kapitulua: Foru Aldundiaren erantzukizuna. 48-52. artikulua III. kapitulua: Fo-
ru-arauen proiektuak egiteko prozedura. 53-56. artikulua IV. titulua: Foru-administrazioa: 
II. kapitulua: Foru-administrazioa: Izaera orokorreko xedapenak eta administrazio-ebaz-
penak. Xedapen gehigarria, iragankorra, indargabetzaileak eta amaierakoa.
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