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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Etxebarriko Udala

Lan-eskaintza publikoa

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (2014 zenbakia), 2018ko urriaren 23an argitaratu ziren 
Udal honetako langilegoaren plantilan hutsik zeuden administrari laguntzaile bi lanpostu, 
lehiaketa-oposizio libre bidez betetzeko hauta-probetarako oinarri arautzaileak.

Oinarriotan zenbait akats material garrantzitsu daudela ikusi da , akatsen zuzenketek 
oinarri horien zuzenketa arrazoitzen dute urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109.2 arti-
kuluan, administrazio publikoen prozedura erkidean oinarritzen direnak (aurrerantzean 
APEL).

APEL aren 52.artikuluaren arabera, proposatzen den akatsen zuzenketak eragina 
izango du argitaratzen den datatik aurrera, 39.3 artikuluan ezartzen dena salbu adminis-
trazio egintzen atzeraeraginari begira. Edonola ere, burututako gainontzeko egintzak eta 
tramiteak, APELeko 52. artikuluari dagozkionak bere horretan geratuko dira.

Tokiko Araudiaren Oinarri Arautzaileak oinarri hartuta, apirilaren 2ko 7/1985eko Le-
gearen 21.1.g) artikuluan eta berau aldatzen duen abenduaren 16ko 57/2003ko Legea 
eta uztailaren 6ko 6/1989 Euskal Funtzio Publikoaren Legea (12. artikulua) kontuan iza-
nik, Alkatetzak honako hau ebatzi du:

1.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (2014 zenbakia), 2018ko urriaren 23an argitaratutako 
akats materialen zuzenketa onartzea, edukia honela geratzen delarik:

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Deialdi honek xede du Udaleko funtzionarioen aurrekontu-plantillan hutsik geratu 

diren lanpostuak jabetza-erregimenean hornitzea. 2017rako eta 2018rako onartu den 
enplegu publikoko eskaintzaren barruan daude lanpostu horiek. Halaber, plazak eta hau-
taketa-prozedurak nahiz sartzeko sistemak dagozkion eranskinetan jaso dira. Eranskin 
horiek oinarri hauetara atxiki eta horien zati dira, ondorio guztietarako.

Edonola ere, lanpostu horiek betetzeko nahitaezkoa denean hizkuntza-profil jakin bat 
edukitzea, hautagaiek ezingo dituzte lanpostuak bete, oinarri hauetan eta horiei atxikita-
ko eranskinetan adierazitako moduan eskakizun hori betetzen dutela egiaztatu ezean.

Hornitu beharreko lanpostuei (oinarri hauei erantsitako eranskinetan zehazten dire-
nak) hautaketa-prozesuetan zehar hutsik geratzen diren plazak gehitu ahal zaizkie.

Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo eskakizunak
Hautaketa-prozesuetan parte hartu ahal izateko, baldintza hauek bete behar dira:
1.  Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea edukitzea, edo Europar 

Batasunak sinatutako eta estatu espainiarrak berretsitako Nazioarteko Itunen 
arabera, langileen zirkulazio librea aplika dakiokeen estatu bateko nazionalitatea 
izatea. Europar Batasuneko estatu kide baten nazionalitatea duten ezkontideek, 
oinordekoek eta ezkontidearen oinordekoek ere parte har dezakete, betiere ez-
kontideak legez bananduta ez badaude, oinordekoak 21 urtez azpikoak ez badira 
edo 21 urtetik gora izanik, mendekotasun-egoeran ez badaude.

2.  16 urte beteta izatea, eta, hala badagokio, eskabideak aurkezteko epemugan 
nahitaezko erretirorako gehienezko adina ez gainditzea.

3.  Eskaerak aurkezteko epemugan, eskatutako titulazio akademiko ofiziala eduki-
tzea, edo, hala badagokio, titulua lortzeko eskubideak ordainduta edukitzea, eta 
lanpostu bakoitzerako berariazko oinarrietan zehazten diren beste edozein bal-
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dintza betetzea. Atzerriko tituluak dituzten hautagaiek titulu baliokidea, edo, hala 
badagokio, tituluaren homologazioa dutela egiaztatu behar dute.

4.  Diziplinazko espediente bidez herri-administrazioren baten zerbitzutik baztertu 
edo kaleratu ez izana, eta lan edo kargu publikoak betetzeko desgaikuntza ab-
soluturik edo berezirik ez edukitzea. Beste estatu batetako nazionalitatea iza-
tekotan, desgaikuntzarik edo antzeko egoerarik ez izatea, eta funtzio publikora 
sartzea eragozten dion diziplinazko zigorrik edo kondenarik ez edukitzea.

5.  Indarreko araudiaren arabera bateraezina egiten duen edo hautagaia ezgaitzen 
duen legezko arrazoirik ez egotea, legeak emandako aukeratzeko eskubidea 
aparte utzita.

6.  Lanak burutzeko gaitasun funtzionala edukitzea eta horiek betetzea galarazten 
dion gaixotasun edo urritasun fisiko edo psikikorik ez edukitzea. Alderdi hori 
egiaztatzeko, onartutako pertsonari azterketa bat egingo zaio udalak xede horre-
tarako ezarriko dituen zerbitzuetan.

7.  Eskaerak aurkezteko epearen barruan indarreko udal-ordenantzan jasotzen den 
azterketa egiteko tasa ordaindu izana, lehiatzen den titulazio-taldeari dagokionez.

8.  Oinarri hauei atxikitako eranskinetan hornitu beharreko lanpostu bakoitzerako be-
rariaz zehaztutako beste edozein.

   Eskaerak aurkezteko epemugan baldintza horiek guztiak bete behar dira, eta 
hautaketa-prozesuan zehar indarrean mantendu, hautagaien izendapenera arte, 
dagokion eranskinean besterik xedatzen ez bada behinik behin.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea
3.1. Hautaketa-probetan parte hartu nahi duten hautagaiek Etxebarriko Udalaren 

Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan (Sabino Arana, 1 A) eskuragai dagoen eskabide-ere-
du normalizatua bete beharko dute, eta toki berdinean aurkeztu (tasa ordaindu ondoren), 
9:00etatik 14:00etara, alkate-lehendakariaren izenean bidalita. Horretarako, 20 egun ba-
liodun edukiko dituzte, Estatuko Aldizkari Ofizialean deialdiaren iragarkia argitaratu eta 
hurrengo egunetik zenbatzen hasita. Inprimakia udal-webgunetik ere deskarga daiteke: 
www.etxebarri.eus. Herri Administrazioen Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 16. artikuluak xedatutako moduan ere aurkez daiteke.

Halaber, eskabidearekin batera, dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte:
—  NAN agiriaren fotokopia edo nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen duen agiria-

rena, Europar Batasuneko estatu kideetako hiritarren kasuan.
—  Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia.
—  Lanposturako eskatzen den hizkuntza-profilaren egiaztagiriaren fotokopia.
—  Hala eskatzen duten lanpostuen kasuan, gidabaimenaren fotokopia.
—  Azterketa egiteko eskubidearen tasa ordaindu izanaren egiaztagiria.
—  Eskabidearekin batera, hautagaiek adierazpen bat aurkeztuko dute, adierazitako 

merituak zerrendatuz. Eskabideak aurkezteko epearen barruan ezingo dira alega-
tutako merituez bestelako batzuk baloratu.

3.2. Azterketa egiteko eskubidearen tasak. Eskabideak aurkezteko datan indarrean 
dagoen zerga-ordenantzak arautuko ditu. Horren arabera, azterketa egiteko eskubidea-
ren tasa 10 eurokoa da.

Eskabidea egiteko unean langabezian dauden hautagaiei tasaren %50eko hobaria 
egokituko zaie eta egoera hori egiaztatzeko, lanbide-txartela aurkeztu beharko dute.

Azterketa egiteko eskubidearen tasa eskabideak aurkezteko epearen barruan ordaindu 
beharko da, Etxebarriko Udalaren izenean ordainketa edo transferentzia eginez Kutxaban-
keko ES59 2095 0037 0220 3700 0981 kontu-zenbakira. Diru-sartze horretan jasota gera-
tu behar dira hautagaiaren izen-abizenak, NAN zenbakia eta zer lanpostura lehiatzen den.

3.3. Eskabidea aurkezten duen hautagaiak baldintzak eta eskakizunak osorik onar-
tzen ditu, eta datu faltsuak aurkezten baditu, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da.
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3.4. Adierazi beharko dute autonomia-erkidegoaren zer hizkuntza ofizialetan egin 
nahi dituzten oposaketa-faseko ariketak. Atal horretan besterik adierazi ezean, probak 
gaztelaniaz egingo dira. Egokimen psikologikoa ebaluatzeko probak zer hizkuntzarako 
diseinatu ziren, hizkuntza horretan egingo dira (euskaraz eta/edo gaztelaniaz).

3.5. Euskarazko profilak egiaztatzeko proba egin nahi duten hautagaiek eskabi-
dean adierazi beharko dute.

Behin oposaketa-fasea amaituta, lehiaketa-fasean baloratu beharreko merituak agi-
riz egiaztatu beharko dira, eta kalifikazio-epaimahaiak oposaketa-faseko emaitzak argi-
taratzen direnean adieraziko du zein modutan eta epetan egin behar den hori. Egiaztagiri 
horiek oposaketa-fasea gainditu duten hautagaiek ba aurkeztu beharko dituzte.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea iraungita, onartutakoen eta baztertutakoen behin-behi-

neko zerrendak udaletxeko iragarki-taulan, udalaren www.etxebarri.eus web-orrian eta 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, eta, hala badagokio, baita hautagaiak 
baztertzearen zergatiak ere. Halaber, 10 egun balioduneko epea emango da, erreklama-
zioetarako eta eskabideetako akatsak zuzentzeko.

Behin erreklamazioetarako epea amaituta eta horiek ebatzita, alkate-lehendakariak 
hautaketa-prozesuetan onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda ebazpen 
bidez onartuko du. Ebazpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-taulan 
eta udalaren www.etxebarri.eus.web-orrian web-orrian argiraratuko da. Zerrenda horie-
tan, izena eta bi abizenak eta onartu ez izanaren zergatia adieraziko dira.

Bosgarrena.—Kalifikazio-epaimahaiaren osaera, izendapena eta jarduera
5.1. Dagokion eranskinean jasotzen da deialdi bakoitzerako kalifikazio-epaimahaia.
5.2. Epaimahaia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udalaren irakargi-taulan eta udala-

ren www.etxebarri.eus web-orrian argitaratuko da, eta horrekin batera, onartutakoen eta 
baztertutako hautagaien behin betiko zerrenda onartzen duen ebazpena ere bai.

5.3. Epaimahaia osatuko dute titularrek eta haien ordezkoek. Batera izendatuko 
denak, baita epaimahaiko idazkaria eta kideak zeintzuk izango diren ere, eta ezingo dira 
karguak eskuordetu.

5.4. Epaimahaikideen erdiak behintzat deialdiari dagokion lanpostua lortzeko eska-
tzen den ezagutza-arloari dagokion titulua eduki beharko du, eta epaimahaikide guztiek, 
lehendakariak eta idazkariak salbu, lanpostu horretarako eskatzen den maila akademi-
koa edo handiagoa eduki beharko dute. Halaber, epaimahaiko idazkariak ez du botoa 
emateko eskubiderik izango.

5.5. Epaimahaiaren osaera orekatua izango da, eta sexu bakoitzak behintzat 
%40ko ordezkapena edukiko du, salbu eta kide ez direla behar bezala egiaztatzen bada.

5.6. Epaimahaikide guztiek botoa eta iritzia emateko aukera daukate, idazkariak 
izan ezik, ez baitu botoa emateko eskumenik.

5.7. Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak kide bat izendatuko du euskarazko 
proba egiteko.

5.8. Epaimahaiak egoki deritzon probetan, aholkulari espezialistak edukitzea erabaki 
dezake. Aholkulari horiek dagozkien espezialitate teknikoetan soilik lagundu beharko dute.

5.9. Epaimahaikideek esku hartzeari uko egin behar diote, eta horrela jakinara-
zi behar diote alkate-lehendakariari. Halaber, ezetsiak izan daitezke, sektore publikoko 
araubide juridikoari buruzko indarreko legeak jasotakoari jarraiki.

5.10. Epaimahaiak botoen gehiengoarekin hartuko ditu erabakiak. Berdinketak 
lehendakariaren kalitateko botoarekin erabakiko dira. Edonola ere, epaimahaiek azter-
keta-gaietan adituak diren pertsonei bileretara bertaratzeko eska diezaiekete, eta horiek 
iritzia eman ahal izango dute haien espezialitateko gaietan, baina botorik ez.
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5.11. Kalifikazio-epaimahaiak zalantzak argitzeko eta oinarri hauetan jasotako pro-
zeduraren funtzionamendu eta garapen egokirako behar diren erabakiak hartzeko ahal-
mena du.

5.12. Epaimahaikideek gehiengoz erabakiko dute epaimahaian idazkari-lanak be-
tetzen dituen pertsona nork ordezkatuko duen, lanpostua hutsik geratuko balitz, idazka-
ria faltako balitz, gaixo balego eta idazkariari zein ordezkoari eragiten dien legezko beste 
arrazoiren batengatik.

5.13. Epaimahaian maila handiagoa duen beste pertsona batek beteko ditu epai-
mahaiko lehendakariaren lanak, lehendakaria faltako balitz, gaixo balego eta lehendaka-
riari zein ordezkoari eragiten dien legezko beste arrazoiren batengatik. Maila berdineko 
kide bat baino gehiago balego, adinez nagusiagoa denari egotziko zaio.

Seigarrena.—Hautaketa-prozesua
6.1. Deialdiaren oinarriei atxikitako eranskinetan zehaztuko da hornituko den lan-

postu mota bakoitzerako hautagaien hautaketa-prozesua.
6.2. Lehiaketan, hautagaiek argudiatu eta egiaztatutako merituak aztertuko eta 

baloratuko dira, eta oinarri hauen eranskinetan jasotako baremoen arabera puntuatu. 
Eskabideak aurkezteko epemugara arte lortutako eta argudiatutako merituak bakarrik 
hartuko dira kontuan, eta bakoitzari dagokion puntuazioa emango zaio, deialdi hau arau-
tzen duten oinarriei atxikitako eranskinetan jasotakoari jarraikiz.

6.3. Herri-administrazioek eraginkortasun printzipioa bete behar dute haien jardu-
nean, eta, horregatik, lehiaketa-fasearen aurretik egingo da oposaketa-fasea. Hala, ez 
da fase hori gainditzen ez dutenen merituak baloratzeko alferrikako lanik egingo.

6.4. Oposaketa-fasean derrigorrezko eta borondatezko ariketak daude, eta horiek 
guztiak oinarri hauen eranskinetan zehaztuko dira. Oinarri hauen eranskinetan zehaztu-
ko da oposaketa-faseko ariketa bakoitzari zenbateko puntuazioa emango zaion.

6.5. Epaimahaiak ariketak burutzeko denbora eta bitartekoak egokituko ditu, hala 
behar duten eta eskabidean eskatu eta egiaztatu duten pertsona desgaituen kasuan, 
gainontzeko parte-hartzaileen aukera berdinak dituztela bermatzeko.

6.6. Euskarazko azterketak hautagaiak baztertzeko balioko du. Ez dute hizkun-
tza-profila egiaztatzeko probarik egin beharko eskatutako hizkuntza-profilaren ziurtagiria 
dutela egiaztatzen duen HAEEren agiria dutenek, edo otsailaren 24ko 48/2009 Dekre-
tuan (64/2008 Dekretua, apirilaren 8koa, euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu 
eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatzen dituena aldatzen duena) parekoak diren 
tituluetako bat dutenek.

6.7. Ariketa bakoitzean lortutako puntuazioak udaletxeko iragarki-taulan eta udala-
ren www.etxebarri.eus web-orrian argitaratuko dira, epaimahaiak kalifikazioa adostu eta 
24 orduko epean.

6.8. Oposaketa-faseko ariketa bakoitzean, deialdi bakarra egingo da hautagaien-
tzat. Ariketa horietako batera aurkezten ez den hautagaiak automatikoki galduko du ari-
keta horretan eta hurrengoetan parte hartzeko eskubidea, eta, ondorioz, hautaketa-pro-
zesutik kanpo geratuko da.

6.9. Oposaketa-faseko ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasten den arte, 72 
ordu igaro behar dira gutxienez, eta 45 egun baliodun gehienez ere.

6.10. Epaimahaiak udaletxeko iragarki-taulan eta udalaren www.etxebarri.eus 
web-orrian argitaratuko ditu proba-egunak, lehenengo ariketaren ostean. Iragarki horiek 
behintzat 48 orduko aurrerapenarekin argitaratu behar dira, berriak izatekotan.

6.11. Kalifikazio-epaimahaiek hautagaiei behar bezala identifikatzeko eska die-
zaiekete aldi oro, eta, hartara, oposaketako proba bakoitzera NANa edo nortasunaren 
eta nazionalitatearen egiaztagiria (Europar Batasuneko estatu kideetako herritarrak dire-
nean) eraman beharko dute.

6.12. Hautaketa-prozesuan zehar epaimahaia jabetzen bada hautagaietako batek 
deialdian eskatutako baldintzak betetzen ez dituela, prozesutik kanpo geratuko da, en-
tzunaldia eman ondoren, eta dagokion agintaritzari jakinaraziko dio.
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Zazpigarrena.—Hautaketa-prozesua hastea
7.1. Oposaketa-faseko lehenengo ariketa non, noiz eta zer ordutan hasiko den ar-

gitaratuko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, udaletxeko iragarki-taulan eta udalaren www.
etxebarri.eus web-orrian, eta, horrekin batera, hautaketa-prozesuan onartutakoen eta 
baztertutakoen behin-betiko zerrenda, prozesua hasi baino 10 egun baliodun lehenago.

7.2. Epaimahaiak erabaki dezake probak oinarri hauetan aurreikusitakoaz beste-
lako ordena batean egitea, baita egun berean hainbat proba egitea ere. Kasu horretan, 
aurreko ariketa gainditu dutenen proba ebaluatuko du bakarrik.

Zortzigarrena.—Hautaketa-probak kalifikatzea
8.1. Lehiaketako merituak baloratzeko, oinarri hauei atxikitako eranskinetan zehaz-

tutako baremoei jarraikiz emandako puntuak batuko dira.
8.2. Oposaketa-faseko ariketak oinarri hauen eranskinetan jasotakoaren arabera 

kalifikatuko dira.
8.3. Oposaketa-faseko ariketa bakoitza, eta, hala badagokio, lehiaketa-fasean xe-

datutako merituak kalifikatzeko, epaimahaikideek emandako puntuak batuko da. Lor-
tutako emaitza kide kopuruarekin zatituko da, eta zatiketa horren emaitza izango da 
bakoitzaren behin betiko kalifikazioa.

8.4. Lehiaketa- eta oposaketa-faseetan lortutako puntuen batura izango da hauta-
keta-prozesuaren amaierako kalifikazioa.

Berdinketarik balego, lehentasun-ordena honi jarraituko zaio: lehenengoa oposake-
ta-fasean puntuaziorik onena lortu duen pertsona izango da, bigarrena tokiko administra-
zioan denbora gehiagoz zerbitzu eman duen pertsona, hirugarrena euskal administrazio 
publikoan denbora gehiagoz zerbitzu eman duen pertsona, laugarrena beste herri-admi-
nistrazioetan denbora gehiagoz zerbitzu eman duen pertsona, eta bosgarrena zaharra-
goa den pertsona.

Bederatzigarrena.—Onartutakoen zerrenda
9.1. Oposaketa-faseko ariketak zuzentzen amaitzean, epaimahaiak emaitzak argi-

taratuko ditu udaletxeko iragarki-taulan eta udalaren www.etxebarri.eus web-orrian.
9.2. Ariketa bakoitzeko emaitzak argitaratu ondoren, hiru egin balioduneko epea 

emango da behintzat azterketak berrikusteko, eta, hori amaituta, bi egun baliodunekoa, 
erreklamazioak jartzeko. Erreklamazioak idatziz bidali behar zaizkio epaimahaiko lehen-
dakariari.

9.3. Oposaketa-faseko azkeneko ariketa amaituta, epaimahaiak onartutakoen ze-
rrenda argitaratuko du lortutako puntuazioen ordenean, eta merituak egiaztatzeko epea 
irekiko du.

9.4. Merituen lehiaketa erabakita, epaimahaiak hautagai bakoitzaren nota argitara-
tuko du, oposaketa-fasean eta merituen balorazioan lortutako puntuazioen batura izango 
dena. Zerrenda hori udaleko lehendakariari bidaliko dio, izendatua proposatzeko. Aldi 
berean, agintari horri azkeneko bileraren akta bidaliko dio. Akta horretan, hautaketa-pro-
zesuko proba guztiak gainditu arren deialdiari dagokion lanpostu kopurutik at dauden 
hautagaiak jasoko dira, lortutako puntuazioaren ordenari jarraiki; hori guztia kasua balitz 
lanpostua lortu duen hautagaietako bat karguaz ez jabetzea, eta horretarako eskubiderik 
edo itxaropenik ez izatea. Berdin aurreikusiko da hautagaia praktikaldian at jarri edo 
epealdi hori gainditzen ez badu.

9.5. Kalifikazio-epaimahaiaren erabakiak lotesleak izango dira izendapenak egin 
behar dituen organoarentzat. Alabaina, organo horrek izendapena berrikusteko aukera 
izango du, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Er-
kidearen indarreko legean jasotakoa betez.

9.6. Hautaketa-prozesua amaituta, oposaketa-fasea gainditu arren funtzionario 
gisa izendatuak izan ez diren hautagaiek lan-poltsa eratuko dute, lortutako puntuazioa-
ren ordenari jarraiki, Etxebarriko Udalean edo beste administrazioren batean egon dai-
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tezkeen aldi baterako beharrei erantzuteko. Horretarako, aldez aurretik datuak lagatzeko 
baimena eman behar dute.

Era berean, lehen hiru ariketak gainditu dituzten hautagaiekin beste lan-poltsa bat 
eratuko da Etxebarriko Udalean behin-behineko beharrei erantzuna eman ahal izateko , 
era berean beste Administrazio batetik lan-poltsa erabiltzeko eskaera jasotzeko aukera 
egongo da , beti ere aldez aurretik lan-poltsa eratzen duten kideen aldetik datuak laga-
tzeko baimena jaso ondoren.

Hamargarrena.—Dokumentuak aurkeztea
10.1. Proposatutako hautagaiek deialdian exigitzen diren gaitasun-baldintzei eta 

eskakizunei buruzko egiaztagiriak aurkeztuko dituzte, hogei (20) egun balioduneko 
epean, onartutakoen zerrenda argitaratzen denetik.

1)  NAN agiriaren fotokopia konpultsatua edo nortasuna eta nazionalitatea egiazta-
tzen duen agiria, Europar Batasuneko estatu kideetako herritarren kasuan.

2)  Udalarekin hitzartutako zerbitzu medikoek emandako ziurtagiria, egiaztatzeko 
hautagaiak ez duela gaixotasun kutsakorrik, ezta dagozkion lanak betetzeko ga-
bezia fisikorik eta psikikorik ere.

3)  Diziplina-espediente bidez herri-administrazioren baten zerbitzutik atera ez iza-
naren aitorpena, eta Herri Administrazioetan jarduten duten langileen baterae-
zintasunei buruzko apirilaren 30eko 598/1985 Errege Dekretuan eta abenduaren 
26ko 53/1984 Legean aurreikusitako ezgaitasun- edo baterazintasun-kausaren 
bat ez edukitzea.

4)  Titulua, haren fotokopia konpultsatua edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu 
izanaren egiaztagiria, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 9ko 6/1989 
Legearen 43. artikuluan ezarritakoa betez eta oinarri hauei atxikitako eranskine-
tan lanpostu mota bakoitzerako zehaztutakoaren arabera.

5)  Baloratu beharreko merituak eta oinarri hauetan eta haiei atxikitako eranskinetan 
exigitzen diren gainontzeko baldintzak frogatzeko egiaztagiri konpultsatuak.

10.2. Funtzionario publiko direnek ez dituzte aurkeztu beharko aurretiazko izenda-
pena lortzeko jada frogatu zituzten baldintzen eta eskakizunen egiaztagiriak; bai, ordea, 
ministerioaren, tokiko udalaren edo dagokion erakunde publikoaren ziurtagiria, funtzio-
nario direla eta zerbitzu-orrian jasotako baldintza oro egiaztatzeko.

10.3. Ezinbesteko arrazoirik ezean, dokumentuak adierazitako epearen barruan 
aurkezten ez dituzten edo eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten hautagaiak ezingo 
dira izendatu, eta haiek egindako guztia ezeztatu egingo da. Horrez gain, eskabidean 
datuak faltsutzearengatik legozkien erantzukizunak egotziko zaizkie, eta, kasu horretan, 
udaleko lehendakariak oposaketa-faseko ariketa guztiak gainditu dituzten eta zenbait 
hautagaitza ezeztatu izanaren ondorioz deialdiaren lanpostu kopuruan sar daitezkeen 
hautagaiak izendatuko ditu.

Hamaikagarrena.—Izendapena
Eskatutako dokumentuak aurkezteko epea amaituta, alkate-lehendakariaren erabakiz 

karrerako funtzionarioak, edo, hala badagokio, praktiketako funtzionarioak izendatuko dira.
Interesdunei izendapenen berri emango zaie, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, uda-

letxeko iragarki-taulan eta udalaren web-orrian argitaratuko dira.

Hamabigarrena.—Praktikaldia eta prestakuntza
Alkateak praktiketako funtzionario izendatuko du epaimahaiak proposatutako pertso-

na, hamargarren oinarrian ezarritako dokumentuak aurkeztu eta gero. Prestakuntzak eta 
praktikek 6 hilabeteko iraupena izango dute, eta hautagaiak baztertzeko erabiliko dira.

Praktikaldian zehar, etengabe ebaluatuko dira deialdiari dagokion lanpostuko fun-
tzioak eta zereginak ondo betetzeko beharrezko trebetasunak eta gaitasunak.

Hautagaia gaitzat edo ez-gaitzat kalifikatuko da, eta gai direnek baino ez dute hauta-
keta-prozesuaren fase hau gaindituko.
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Praktikaldia amaituta, dagokion arloko zuzendariak hautagai bakoitzaren gaitasu-
nei eta baldintzei buruzko txostena emango du, haren iritziz eskatutako gaitasun-mai-
la lortu duen adierazteko. Txosten hori hautaketa-prozesuaren kalifikazio-epaimahaiari 
helaraziko zaio, eta, hark erabakiko du hautagaiak praktikaldia gainditu duen ala ez. 
Halaber, praktikaldia gainditu duten hautagaiak izendatzeko proposamena bidaliko dio 
alkate-lehendakariari.

Praktikaldia gainditzen ez duten edo denbora horretan at jartzen diren hautagaien 
kasuan, udaleko lehendakariak oposaketa-faseko ariketa guztiak gainditu dituzten eta 
zenbait hautagaitza ezeztatu izanaren ondorioz deialdiaren lanpostu kopuruan sar dai-
tezkeen hautagaiak izendatzeko proposamena egingo du.

Kargua hartu duten hautagaiek udalak egoki deritzon prestakuntza- edo hobekun-
tza-ikastaroak egin beharko dituzte, bete beharreko plazaren zereginei dagozkion arloe-
tarako behar diren gaitasunak edo ezagutzak lortze aldera.

Behin Etxebarriko Udalean 12 hilabetez baino gehiagoz lanpostu berean zerbitzu 
emanda, pertsona hautatuak aldeko txostena jaso badu, praktikaldia eta prestakun-
tza-aldia baliozkotuko zaio.

Hamahirugarrena.—Kargua hartzea
Praktikaldia gaindituta, karrerako funtzionario izendatuko dira, eta hogeita hamar (30) 

egun balioduneko epean kargua hartu beharko dute, izendapenaren berri eman eta hu-
rrengo egunetik zenbatzen hasita. Adierazitako epean arrazoi justifikaturik gabe kargua 
hartzen ez duten hautagaiek karguari uko egiten diotela iritziko zaio, eta kargutik bazter 
utziko dira, eskubide guztiak galduko dituztelarik.

Edonola ere, alkate-lehendakariak epea luza dezake, behar bezala justifikatutako eta 
arrazoitutako arrazoiak badaude. Luzapena lehen adierazitako epearen erdia izango da 
gehienez. Ezinbesteko kasuetan, ordea, epe hori gehiago zabaltzea erabaki dezake.

Hamalaugarrena.—Datu pertsonalak
Izaera pertsonalei buruzko datuei dagokionez, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Or-

ganikoan jasotako eskubideak bermatuko dira, Datu pertsonalen Babesari buruzkoak 
eta eskubide digitalei buruzkoak, baita datuen babesari buruzko Europako araudia ere. 
2016/679 (EB) Araudian ezarritako aplikatuko da, pertsona fisikoen babesari dagokiona, 
pertsona fisikoen babesari dagokiona datuen babesari dagokionez eta datuon zirkulazio 
libreari dagokionez. Honek deuseztatzen du 95/46/CE Zuzentaraua (Datuen Babesera-
ko Erregelamendu Orokorra) (Europako Batasuneko Aldizkari Ofizialean 2016ko maia-
tzaren 4ko L119).

Hautagaien datuak erabili ahal izango dira udalak eratu ahal izango dituen lan-poltse-
tan erabiltzeko, beti ere hautagaiek eurek hala adierazten badute. Hala balitz, udalaren 
web orrian iragarriko da lan poltsa honen kudeaketa. Era berean, eta instantzian hala 
adierazita geratzen bada, datuak beste erakunde batzuei ere helarazi ahal izango zaiz-
kie erakundeak hala eskatzekotan, antzeko beharrak betetzeko helburuarekin.

Hamabosgarrena.—Azkeneko arauak
Interesdunek deialdi honetatik eta epaimahaiaren jardueretatik eratorritako egintza 

administratiboak aurkara ditzakete, Adminitrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen 
duen ekainaren 13ko 29/1988 Legeak eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
39/2015 Legeak ezarritakoari jarraiki.

Deialdi honen kontra aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daiteke hilabeteko epean, 
udaleko alkate-lehendakariaren aurrean. Horrez gain, administrazioarekiko auzi-errekur-
tsoa ere jar daiteke bi hilabeteko epean, dagokion Bilboko administrazioarekiko auzien 
epaitegian. Bi helegiteak ezingo dira aldi berean egin.
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I. ERANSKINA

Lehenengoa.—Deitutako lanpostuak
Administrari laguntzaile izateko bi (2) lanpostu. Bi kasuetan ezinbestekoa da 3. hiz-

kuntza-profila edukitzea eta Administrazio Orokorreko Eskalan C2 taldekoa izatea.

Bigarrena.—Lanpostuaren funtzioak
Hautagai hautatuak bulego nagusietan emango du zerbitzua, eta administrazio oro-

korraren azpieskala administratiboari dagozkion funtzio orokorrak betetzeaz gainera, 
maila eta kategoria horretan eskatutako funtzioak beteko ditu. Hautagaiei informazioa 
emateko helburuz eta hautaketa-prozesua ebaluatzeko irizpideen oinarri gisa, deialdi 
honi dagokion lanpostuan funtzio hauek bete beharko dira:

—  Administrazio-unitateari dagozkion datuak, txostenak, proposamenak, espedien-
teak, lanak, etab. lortzen laguntzea eta horiek ematea.

—  Espedienteak kudeatzea eta haien kontrola eta jarraipena egitea.
—  Jendearenganako arreta.
—  Terminal informatikoak eta telefonikoak erabiltzea.
—  Agindutako espedienteak artxibatzea eta horiei jarraipena egitea.
—  Kontu-hartzailetzako titularrak eskuordetutako funtzioak eta agindutako gainontze-

ko besteak betetzea.
—  Administrari laguntzailearen zereginekin zerikusia duten beste guztiak.
Edonola ere, lanpostuari dagozkion funtzioak indarreko lanpostu-zerrendaren balora-

zioan daude xehatuta daude.

Hirugarrena.—Berariazko baldintzak
—  Titulazioa: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako (DBH) Eskola-graduatua, Erdi 

Mailako Heziketa Zikloa, LH1 edo parekoa.
—  3. hizkuntza-profila.

Laugarrena.—Kalifikazio-epaimahaia
Honela eratuko da:
a) Lehendakaria:  Saileko karrerako funtzionario den teknikari bat.
b) Kideak:
  —  Alkate-lehendakariak izendatutako karrerako bi funtzionario.
  —  HAEEk izendatutako teknikaria.
  —  HAEEren euskara-teknikaria euskarazko proba egiteko.
c) Idazkaria: Karrerako funtzionarioa, udaleko kideen artetik.

Bosgarrena.—Hautaketa-sistema: lehiaketa-oposaketa librea
A) OpOsAketA-fAseA

1. ariketa
Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Epaimahaiak Proposatutako probak egingo dira, 

hautagaien ofimatika ezagutzak neurtzeko helburuarekin ezarriak, eskatuko den ezagu-
tza honako tituluen baliokidea izango da: IT-Txartela Word 2010 aurreratua, IT-Txartela 
Excel 2010 aurreratua, IT-Txartela Access 2003 Oinarrizkoa eta IT- Txartela Internet 
Oinarrizkoa. Kalifikazioa gai edo ez gai izango da. Probatik salbuetsita geratuko dira 
aipatutako tituluak eskaerarekin batera aurkezten dituzten hautagaiak. Hala ere, hauta-
gaiak ez balitu IT-Txartelaren titulu guztiak aurkeztuko , epaimahaiak erabakitako probak 
burutu behar izango ditu ariketa honetan.
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2. ariketa
Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Epaimahaiak gai-zerrendari lotuta hainbat galdera 

proposatuko ditu, eta horiei erantzuteko ordubete emango da gehienez ere. Gehienez 40 
puntu lor daitezke, eta behintzat 20 puntu lortu beharko dira. Erantzun oker bakoitzaren-
gatik erantzun zuzen baten balioaren herena kenduko zaio. Erantzun gabeko galderak 
ez dira zehatuko, eta, beraz, kasu horretan ondo erantzun direnei ez zaie ezer kenduko.

3. ariketa
Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Lanpostuko zereginei lotutako ariketa egiten hasi 

aurretik epaimahaiak planteatutako kasu praktiko bat edo batzuk garatu beharko dira. 
Horretarako, ordubete edukiko da gehienez ere. Hauetako proba bat mekanografia-tre-
betasuna neurtzekoa izan daiteke. Gehienez 60 puntu lor daitezke, eta behintzat 30 
puntu lortu beharko dira.

4. ariketa
Euskara-azterketa. Derrigorrezkoa eta baztertzailea. Hautagaiek 3. hizkuntza-profi-

lari dagozkion gaitasunetan zenbaterainoko euskara-ezagutza duten zehazteko probak 
egingo dira. Gai edo ez-gai kalifikazioa jasoko dute.

Ez dute hizkuntza-profila egiaztatzeko probarik egin beharko eskatutako hizkun-
tza-profilaren ziurtagiria dutela egiaztatzen duen HAEEren agiria dutenek, edota uztaila-
ren 4ko 187/2017 Dekretuan baliokidetzat hartzen diren tituluak egiaztatzen dituztenek. 
Dekretu honek Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Komuneko tituluen baliokide-
tza eta euskara-ezagutzaren egiaztagirien Dekretua aldarazten du (2017ko uztailaren 
20ko EHAO).

Ariketa bakoitzaren kalifikazioak Etxebarriko Udalaren web-orrian argitaratuko dira. 
Epaimahaiak proba bakoitzeko behin-behineko emaitzak lehenbailehen argitaratuko 
ditu, eta erreklamazioak egiteko 10 egun balioduneko epea jarriko du. Epea amaitu-
ta, eta, hala badagokio, aurkeztutako erreklamazioak erabakita, epaimahaiak probaren 
behin betiko emaitzak argitaratuko ditu.

B) LehiAketA-fAseA

Lehiaketa-fasea ez da baztertzailea izango eta ez da kontuan hartuko oposaketa-fa-
seko probak gainditzeko, fase hau oposaketa-fasea gainditzen duten hautagaiei zuzen-
duko zaie.

Fase honetan eskabidearekin batera eta ondoren alegatutako merituak aztertuko eta 
baloratuko dira, eskaerak aurkezteko epemuga erreferentziatzat hartuz.

Meritu horietako bakoitzari dagozkion puntuak emango zaizkio baremo honen ara-
bera:

1.  Lanbide-esperientzia: Hautagaiek zerbitzu publikoetan eta pribatuetan lortutako 
esperientziarekin 20 puntu lor ditzakete gehienez ere:

 —  Bete beharreko lanpostuaren kategoriari eta zereginei lotuta herri-administra-
zioan emandako zerbitzuak, lan-kontratuarekin, funtzionario gisa edo admi-
nistraziorako kontratazioaren erregimenean: 0,25 puntu hilabete bakoitzeko.

 —  Bete beharreko lanpostuaren kategoriari eta zereginei lotuta eremu pribatuan 
emandako zerbitzuak: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko. Lan-bizitzaren eta fun-
tzioak jasotzen dituen enpresako ziurtagiriaren bidez egiaztatu beharko da.

2.  Prestakuntza osagarria, lanpostuaren zereginetarako eta erantzukizunetarako 
baliagarria dena: 12 puntu gehienez ere.

 —  Prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak. Ikastaro horiek diploma edo berta-
ratze-ziurtagiriaren bidez egiaztatuko dira, eta azken horietan, eskola-orduak 
agertu behar dira. Ikastaroak herri-administrazioek edo horien zuzenbide pu-
blikoko organismo eta erakundeek zein titulu akademikoak emarteko legez 
gaitutako ikastetxe, lanbide-elkargo eta -elkarteek antolatuak, emanak edo 
homologatuak izango dira. Ikastaro horiek bigarren oinarrian jasotako titula-
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zioekin lotutakoak izango dira, Euskadiko Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 
7/2007 Legearen aplikazio-eremuan egongo dira eta Euskadiko Elkarteen 
Erregistro Orokorrean edo estatuko edo gainontzeko autonomia-erkidegoe-
tako arautegi baliokidean inskribatuta, edota herri-administrazio ezberdinekin 
sinatutako etengabeko prestakuntzarako akordioei jarraikiz, lanpostuko zere-
ginekin lotuta egongo dira. Iraupena adierazten ez duten ikastaroak ez dira 
baloratuko, ezta 20 ordutik beherakoak direnak ere.

Balorazioa honela burutuko da:
—  20 ordutik 49 ordura: 1 puntu ikastaro bakoitzeko.
—  50 ordutik 99 ordura: 3 puntu ikastaro bakoitzeko.
—  100 ordu baino gehiago: 5 puntu ikastaro bakoitzeko.
—  Lanpostuari lotutako goi-mailako ikasketak: 7 puntu.

C) prAktikALdiA

Hautaketa-prozesuaren barruan, lehiaketa-oposaketa fasean puntuaziorik onena lor-
tzen duten hautagaiek beste fase bat bete beharko dute, hau da, praktikaldia, gehienez 
sei hilabeteko iraupena izango duena.

Hautagaiak praktiketako funtzionario gisa izendatuko dira, eta indarreko legediak 
adierazitako ordainsariak jaso ahal izango dituzte. Halaber, funtzionarioei dagokien erre-
gimenean alta emango zaie gizarte-segurantzan.

Egoera horretan egongo dira izendapen-dekretuan adierazten den datatik kargua ja-
betzan hartzen duten edo aurreko faseetako batean deskalifikatzen diren arte.

Ebaluazio-prozedurak praktikaldi osoan zehar iraungo du, eta hautagaiek gai edo ez-
gai kalifikazioa jasoko dute. Hautaketa-prozeduraren fase hau gainditzeko, ezinbestekoa 
da gaitzat hartzea.

Lanposturenak diren funtzioekin zerikusia duten hainbat arlotan duten gaitasuna ba-
loratuko da.

Praktikaldian zehar behintzat bi ebaluazio-txosten egongo dira, eta bigarrena era-
bakigarria izango da praktiketan dauden pertsonen gaitasunari buruzko azken emaitza 
proposatzean.

Praktikaldia gainditzen ez duen hautagaiak ez-gai kalifikazioa jasoko du fase horre-
tan. Automatikoki hautaketa-prozesutik kanpo geratuko da, eta karrerako funtzionario 
izendatua izateko eskubide guztiak galduko ditu.

Praktikaldia amaitzen denean, ebaluaketaz arduratuko den organoak arduradun ba-
koitzari informazioa eskatuko dio, eta, gero, hautagai bakoitzaren gaitasunari eta baldin-
tzei buruzko txostena emango du. Txosten hori hautaketa-epaimahaiari helaraziko zaio, 
eta hark erabakiko du praktikaldia gainditu den ala ez, dagokion izendapen-proposame-
na alkateari igorriko diolarik.

Praktikaldian zehar, hautagaia izendatzeko proposamena edozein unetan ezezta 
daiteke beharrezko gaitasun- edo aprobetxamendu-baldintzak betetzen ez baditu. Ho-
rretarako, arloko arduradunak proposamena bidali beharko dio hautaketa-prozesuko ka-
lifikazio-epaimahaiari, eta hark erabakiko du izendapena ezeztatzea dagokion ala ez eta 
alkateari dagokion proposamena egingo dio.
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GAI ZERRENDA

1. 1978ko Espainiako Konstituzioa. I. titulua (III. eta IV. kapituluak). VIII. titulua (II. 
kapitulua).

2. Apirilaren 7ko 2/2016 legea, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzkoa: V. titulua
3. Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen 

Berdintasunari buruzkoa: Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan euskal bote-
re publikoen esku-hartze arautu eta bideratu behar duten oinarri orokorrak.

4. Udalerria. Udal-barrutia. Biztanleak eta erroldatzea. Eskumenak.
5. Udaleko gobernu-organoak. Alkatea: aukeraketa eta eskumenak. Zinegotziak. 

Udalbatza: osaera eta funtzioak. Tokiko gobernu-batzarra: osaera eta eskumenak. Alka-
teordeak: izendapenak, kargu-uztea eta eskumenak.

6. Tokiko kide anitzeko organoen funtzionamendua. Deialdiak eta gai-zerrenda. Ak-
tak eta akordioen ziurtagiriak. Udaleko lehendakariaren ebazpenak.

7. Tokiko erakundeen ordenantzak, arautegiak eta bandoak. Motak. Horiek lantzeko 
eta onartzeko prozedura.

8. Zerga-ordenantzak: kontzeptua eta onarpena.
9. Toki Ogasunen diru-sarreren kontzeptua eta sailkapena: zergak, tasak, kontribu-

zio bereziak eta prezio publikoak.
10. Bizkaiko tokiko erakundeen aurrekontuak: horiek osatzen dituzten printzipioak, 

integrazioa eta dokumentuak. Tokiko aurrekontua onartzeko prozesua. Aurrekontua egi-
karitzeko oinarri orokorrak. Aurrekontu-aldaketak: ezohizko kredituak eta kreditu-aurre-
kontuak, kreditu-transferentziak eta beste zenbaki batzuk. Aurrekontuaren likidazioa: 
kontzeptua.

11. Abenduaren 27ko 215/2005 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko Bil-
keta Araudia onartzen duena: bilketaren kudeaketa. Atzeratzea eta zatikatzea. Bilketa 
egitea borondatezko epean eta epe exekutiboan.

12. Tokiko erakundeen ondasunak: kontzeptua eta arauketa, sailkapena, kalifika-
zio juridikoa aldatzea, kontserbazioa eta zaintza.

13. Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen Legea: egitura. Xe-
dea eta aplikaziozko eremua. Egintza administratiboa: kontzeptua eta motak, elemen-
tuak, jakinarazpenak eta argitalpena. Prozeduraren faseak. Egintza administratiboen 
eraginkortasuna eta baliotasuna. Nahitaez betearazteko bitartekoak. Deuseztasuna eta 
deuseztagarritasuna.

14. Tokiko administrazio-prozedura. Dokumentuen sarrera eta irteera erregistra-
tzea. Komunikazioak eta jakinarazpenak. Etxebarriko Izapideen Gida.

15. Egintza administratiboak berrikustea. Administrazio-errekurtsoak. Administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa. Errekurtso ekonomiko-administratiboa.

16. Sektore Publikoaren funtzionamendu elektronikoa. 40/2015 Legea.
17. Tokiko funtzio publikoa eta haren antolamendua. Funtzionarioak. Langile lan-kon-

tratudunak. Aldi baterako langileak. Zuzendari profesionalak. Funtzionarioen eskubideak 
eta eginbeharrak. Ordainsari-sistema. Diziplina-araubidea. Egoera administratiboak.

18. Tokiko erakundeek jarduera pribatuan esku hartzea. Aurretiazko komunikazioa 
eta erantzunkizunpeko adierazpena. Lizentziak.

19. Kontratu administratiboak tokiko eremuan. Kontratista aukeratzea. Bermeak 
eta erantzukizunak kontratazioan. Egikaritzea, aldatzea eta etetea. Prezioak berrikustea. 
Kontratuak baliogabetzea. Kontratuak amaitzea.

20. Etxebarri. Historia. Geografia eta demografia. Udala: organigrama eta gober-
nu-organoak. Udalaren aurrekontua eta udal-ordenantzak (informazioa udalaren web-
orrian dago).
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II. ERANSKINA / ANEXO II  
ESKABIDEA / INSTANCIA 

ETXEBARRIKO UDALEAN LAGUNTZAILE ADMINISTRATIBOAREN  
BI LANPOSTU LEHIAKETA- OPOSIZIOAREN DEIALDI PUBLIKOAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA PUBLICA DE CONCURSO-OPOSICIÓN  

PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO  DEL AYUNTAMIENTO DE ETXEBARRI 
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2.

Aldez aurretik aurkeztutako eskaera guztiak gordetzea, Urriaren 9ko 1057/2018 Al-
katetzaren Ebazpenean oinarrituz, Udal honetako langilegoaren plantilan hutsik dauden 
administrari laguntzaile bi lanpostu iragartzen den deialdia kontuan izanik.

3.

Eskaerak aurkezteko epea 20 egun naturalekoa izango da «BOE»n dagokion iragar-
kia argitaratzen den egunetik hasita.

Hau guztia guztion ezagutzarako jakinarazten da.
Etxebarrin, 2019ko urtarrilaren 21ean.—Alkatea, Loren Oliva
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