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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Gueñesko Udala

Liburutegiko Laguntzaileen bi plaza jabetzan hornitzeko deialdia eta oinarriak

Tokiko Gobernu Batzarrak, 2018ko maiatzaren 7an eginiko saioan, erabaki zuen 
langileen plantillan hutsik dauden 2 plaza lehiaketa-oposizio bidez hornitzeko oinarriak 
onestea eta dagokion deialdia egitea.

Lehenengoa: hautaketa-prozesu hauen deialdia egitea, karrerako funtzionario gisa 
sartzeko: Administrazio Orokorreko Eskala, Liburutegiko Laguntzaileen Azpieskala.

—  Liburutegiko laguntzailea: 1 plaza, 2. hizkuntza-eskakizunarekin, derrigortasun-da-
ta honekin: 2002ko urtarrialren 1ean.

—  Liburutegiko laguntzailea: 1 plaza, 2. hizkuntza-eskakizunarekin, derrigortasun-da-
ta honekin: 2007ko abenduaren 14an.

Bigarrena: deialdi hori arautuko duten oinarri espezifikoak onestea; erabaki honen I. 
eranskin gisa jaso dira.

Hirugarrena: oinarri espezifikoak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta www.guenes.eus 
webgunean osorik argitaratzeko agintzea, eta horiek Estatuko Aldizkari Ofizialean ira-
gartzea.

Gueñesen, 2018ko maiatzaren 9an.—Alkatea, Imanol Zuluaga Zamalloa
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LIBURUTEGIKO LANGUNTZAILEEN BI PLAZA JABETZAN  
HORNITZEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK

Lehenengoa.—Xedea
Oinarri espezifiko hauek Gueñesko Udalean aldi baterako enplegua ezohiko eran 

kontsolidatzeko hautaketa-prozesu bat arautuko dute, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintza-
ko Errege Dekretuaren laugarren xedapen iragankorrean ezarritakoari jarraikiz. Prozesu 
horrek hauei eragingo die: 2005eko urtarrilaren 1a baino lehenagotik modu jarraituan 
aldi baterako langileekin gauzatu diren funtzioak dituzten lanpostuak.

Bigarrena.—Deitutako lanpostuak
Guztira bi (2) plaza deitu dira, lehiaketa-oposizio sistemaren bidez, honako banaketa 

honen arabera:
—  Liburutegiko laguntzaile plaza bat (1). Langile horrek administrazio-laguntza ere 

emango die Udalaren beste arlo batzuei. II. hizkuntza eskakizuna izango du, nahi-
taez, eta Administrazio Orokorreko Eskala, Laguntzaile Azpieskala, C2 taldea izan-
go du.

—  Liburutegiko laguntzaile plaza bat (1). Langile horrek administrazio-laguntza ere 
emango die Udalaren beste arlo batzuei. II. hizkuntza eskakizuna-izango du, nahi-
taez, eta Administrazio Orokorreko Eskala, Laguntzaile Azpieskala, C2 taldea izan-
go du.

Hirugarrena.—Lanpostuen funtzioen eta zereginen deskribapena
—  Liburutegiko erabiltzaileei laguntzea, orientatzea eta informazio bibliografikoa 

ematea.
—  Liburutegiari eta bertako zerbitzuei buruzko informazioa ematea.
—  Funtsak kokatu eta ordenatzea, ezagutaraztea eta erabilera sustatzea.
—  Aldizkariak eta egunkariak behar bezala jasotzen direla kontrolatzea.
—  Materialak (funts bibliografikoak eta liburutegiko beste material batzuk) behar be-

zala jasotzen direla kontrolatzea eta jarraipena egitea.
—  Liburuak zenbatzea eta katalogoa egunean izatea.
—  Liburutegiko txartelak egitea, funtsak mailegatzea, maileguen jarraipena egitea eta 

itzulketak kontrolatzea.
—  Liburutegien arteko maileguari loturiko erreserbak kontrolatzea eta bestelako zere-

ginak egitea (aleak kudeatzea, paketatzea...).
—  Funtsen eta instalazioen kontserbazioa zaintzea eta liburutegia txukun izatea.
—  Postua betetzeko eskatzen den kualifikazioari dagozkion bestelako zereginak egitea.
—  Beste udal-arlo batzuei laguntzeko administrazio-zereginak egitea.

Laugarrena.—Aplikatu beharreko araudia
—  Deialdia oinarri hauek eta hurrengo araudiak arautuko dute; hala ere, hautake-

ta-prozesu abian den bitartean legerian aldaketak egon daitezke eta horiek kon-
tuan hartu beharko dira. Kasu horretan, honako hauek izango dira aplikagarriak:

—  5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 
Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onesten duena.

—  30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriei buruzkoa.
—  7/85 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituena.
—  781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, Toki Araubidearen ar-

loan indarrean dauden legezko xedapenen Testu Bategina onesten duena.
—  Eusko Legebiltzarraren 6/89 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari 

 buruzkoa.
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—  896/91 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Toki Administrazioko funtzionarioen hau-
taketa-prozeduraren oinarrizko arauak eta gutxieneko programak ezartzen dituena.

—  Eusko Legebiltzarraren 10/82 Legea, azaroaren 29koa, Euskararen Erabilera Nor-
malizatzeari buruzkoa.

—  86/97 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Adminis-
trazioetan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Prozesua araupetzen duena.

—  39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Er-
kideari buruzkoa.

Bosgarrena.—Hautagaien betekizunak
Hautaketa-proba hauetan parte hartzeko, ezinbesteko izango da:
a)  Nazionalitate espainiarra izatea. Europar Batasuneko estatu kideetako naziona-

litatea duten herritarrek ere parte hartu ahalko dute. Espainiarren eta Europar 
Batasuneko estatu kideren bateko nazionalitatea duten pertsonen ezkontideak, 
ezkontideen nazionalitatea edozein delarik ere, legearen aurrean bereizita ez 
badaude. Halaber, baldintza beretan parte hartu ahal izango dute horien ondo-
rengoek, hogeita bat urte baino gutxiago badituzte edo hogeita bat urte baino 
gehiago izan arren haien mendean badaude. Horrez gain, Europar Batasunak 
egindako eta Espainiak berretsitako Nazioarteko Hitzarmenen aplikazio-espa-
rruan sartutako pertsonek ere parte hartu ahalko dute, langileen zirkulazio askea 
aplikagarria den kasuetan.

b)  16 urte beteta izatea eta 65 urte baino gutxiago izatea.
c)  Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua eta indarrean dagoen araudiaren 

arabera enplegu publikoa eskuratzeko ondorio berak dituzten gainerako tituluak 
izatea.

d)  Zeregin horiek behar bezala gauzatzea galaraz lezakeen gaixotasun, gabezia 
fisiko edo gabezia psikikorik ez izatea. Hori dagokion zerbitzu medikuak egiazta-
tuko du, egokitzat jotzen diren azterketak egin ondoren.

e)  Administrazio publikoen edozein zerbitzutatik kanporatua ez izatea diziplina-es-
pediente baten bitartez, eta erabat edo modu berezian gaitasungabetua ez iza-
tea, enplegu edo kargu publikoetarako.

f)  Administrazio publikoetan jarduten duten langileen bateraezintasunei buruzko 
abenduaren 26ko 53/1984 Legeak araututako bateraezintasunen ziozko inolako 
kausaren eraginik ez izatea.

g)  Euskarazko II. hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea egiaztatzea, Euskararen 
ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta 
Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko apirilaren 8ko 
64/2008 Dekretuak, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziur-
tagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko 
mailekin parekatzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuak eta Euskaraz egindako 
ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziur-
tagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak ezarri-
takoari jarraikiz.

Seigarrena.—Eskaerak eta onarpena
Onarpena:kontsolidazio-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek behar bezala be-

tetako eskabidea aurkeztu beharko dute, aurreikusitako epearen barruan.
Era berean, hautagaiek adierazi beharko dute oinarri hauetan exijitzen diren baldin-

tza guzti-guztiak betetzen dituztela, betiere eskabideak aurkezteko epearen amaierari 
buruzkoak, hautaketa-prozesua amaitu ondoko egiaztapena gorabehera.

Aurkezteko modua:parte hartu nahi dutenek eskabidea aurrez aurre egin beharko 
dute, udal-bulegoren batean; bestela, Internet bidez ere egin daiteke, eta, horretarako, 
helbide elektronikoan adierazten den eredua bete beharko dute:www.guenes.eus. Hala 



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
09

5-
(II

-2
18

7)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, maiatzak 18. Ostirala95. zk. 4. orr.

ere, eskaera-orriak Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. artikuluan ezarritako edozein lekutan aurkeztu ahal 
izango dira.

Posta Bulegoetan aurkeztutako eskabideak gutun-azal irekian aurkeztuko dira, eta 
Postako funtzionarioak eskabideak aurkezteko epearen barruan egiaztatu aurretik eza-
rriko die data eta zigilua (horretarako, eskabidearen dokumentuaren eguna duen zigilua 
jarriko dio). Kasu honetan baino ez da ulertuko eskabideak Udalaren Erregistro Oroko-
rrean Posta Bulegoan entregatu ziren datan sartu direla.

Aurkezteko epea:20 egun naturalekoa izango da, deialdiaren azken iragarkia Estatu-
ko Aldizkari Ofizialean argitaratuta ageri den egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen 
hasita.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Tokiko Gobernu Batzordeak onartutako eta 
baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda onetsiko du, eta hura Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, Gueñesko Udalaren iragarki-taulan eta www.guenes.eus orrian argita-
ratuko du, eta 10 egun balioduneko epea emango zaio, bazterketa ekarri duten hutsak 
eta omisioak zuzentzeko edo zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko. Erreklama-
ziorik aurkezten ez bada edo ofiziozko hutsik antzematen ez bada, behin-behineko ze-
rrenda behin betikotzat joko da automatikoki. Erreklamaziorik egiten baldin bada, ontzat 
eman edo ezetsi egingo dira behin betiko zerrenda onesten duen ebazpen berri baten 
bidez, zeina arestian aipatutako eran argitaratuko baita.

Onartutako eta baztertutakoen zerrendak onesten dituen ebazpenaren aurka aukera-
ko berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da Tokiko Gobernu Batzordearen aurrean. 
Horretarako, hilabeteko epea emango da, zerrendak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-
ratzen diren egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Behin-behineko zerrendetatik kanpo geratu eta zerrenda horien aurka erreklamazioa 
epe barruan aurkeztu duten hautagaiak probetara aurkeztu ahalko dira, kautela-neurri 
gisa, baldin eta data horretarako planteatutako erreklamazioa ebatzi ez bada.

Zazpigarrena.—Hautatze-prozesua
Hautaketa-prozesuak bi fase hauek izango ditu:lehenik eta behin, hautagai guztiek 

jarraian adierazten diren ariketak egin beharko dituzte, nahitaez. Bigarrenik, ariketa guz-
tiak gainditzen dituztenen merituak baloratuko dira, oinarri hauetan ezarritakoari jarraikiz.

Hautaketa-faseko lehenengo ariketa egiteko lekua, eguna eta ordua Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean, udaletxeko iragarki-taulan eta www.guenes.eus orrialdean argitaratuko 
da, hautaketa.prozesuan onartuak eta baztertuak izan direnen behin betiko zerrenda 
onesten duen ebazpenarekin batera. Falta diren ariketei buruzko iragarkiak udaletxeko 
iragarki-taulan eta Interneteko helbidean argitaratuko ditu epaimahaiak. Iragarki horiek 
hurrengo ariketa egin baino 48 ordu lehenago argitaratu beharko dira, gutxienez.

Onartutako pertsonei dei bakar baten bidez deituko zaie ariketa bakoitzerako; per-
tsonaren bat ez bada ariketaren batera aurkezten deiaren unean, ariketa horretan, baita 
hurrengoetan ere, parte hartzeko eskubidea galduko du; ondorioz, hautaketa-prozesutik 
kanpo geldituko da, behar bezala justifikatutako eta epaimahaiak askatasunez onartu-
tako kasuetan izan ezik. Arau bera aplikatuko zaie derrigorrezko edozein ariketa egitera 
ariketa hasi ostean agertzen direnei. Borondatezko probak egitera aurkeztu ezean edo 
berandu azalduz gero, proba horiek egiteari uko egin zaiola ulertuko da.

Epaimahaiak erabaki ahalko du egokitzat jotzen dituen ariketak ekitaldi bakarrean 
egitea. Horrez gain, hautagaiei edozein unetan eskatu ahal izango die euren burua iden-
tifikatzeko; hori dela eta, probetara NANa ekarri beharko dute.

Ariketen fasean aintzat hartuko den araudia deialdi hau komunikabideetan argitaratu 
zen egunean indarrean zegoen araudia izango da.

OpOsiziO-fasea
oposizio-faseak hiru proba izango ditu, eta informatika-ezagutzak ere egiaztatu 

beharko dira. Hori nahitaezkoa eta kanporatzailea izango da.
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Lehen proba egin aurretik, honako informatika-ezagutza hauek frogatu beharko dira, 
IT Txatela ziurtagiri-sistemaren bitartez:

—  Microsoft Word aurreratua.
—  Oinarrizko Microsoft Excel.
Deialdi honen ondoreetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenei oinarrizko maila 

ere egiaztatuko zaie.
Proba galdetegi bat (test motakoa) izan daiteke: gaitegiko edozein gairi buruzko gal-

derak, erantzun alternatiboak izango dituztenak. Epaimahaiak zehaztuko proba egiteko 
gehienezko denbora. Halaber, gaiei buruzko garatu beharreko galdera bat edo gehiago 
izan daitezke, eta izangaiek Epaimahaiak horretarako zehaztutako gehienezko denbo-
ran erantzun beharko dute.

Ariketa honetan, gehienez ere 50 puntu lortu ahalko dira; proba gainditzeko, gutxie-
nez 25 puntu behar dira.

Bigarren proba erantsitako gaitegiari edo postuari loturiko zereginei buruzko proba 
praktiko batek edo gehiagok osatuko dute.

Ariketa honetan, gehienez ere 50 puntu lortu ahalko dira; proba gainditzeko, gutxie-
nez 25 puntu behar dira.

Epaimahaiak eskubidea izango du azterketa teorikoan modalitate zehatza, azterketa 
egiteko gehienezko denbora eta probaren kudeaketarekin zerikusia duen beste edozein 
auzi zehazteko.

Hirugarren proba hizkuntza-proba bat izango da, hautagaiek euskarazko II. profilari 
dagozkion hizkuntza-gaitasunak dituzten egiaztatzeko. Profil horri dagozkion gaitasunak 
Euskal Autonomia Elkarteko herri-administrazioetan euskararen erabilera normalizatze-
ko prozesua arautuko duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan zehazten dira. Ariketa 
hori egitetik salbuetsita geldituko dira Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eman-
dako ziurtagiria duten hautagaiak, non esaten den II. hizkuntza-eskakizuna edo gorago-
ko bat dutela. Salbuetsita geldituko dira, baita ere, Euskararen erabilera normalizatzeari 
buruzko apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. artikuluan II. hizkuntza-eskakizuna 
edo goragoko bat dutela frogatzeko baliokide gisa adierazten diren tituluren bat dutenak.

Ez bertaratzetzat joko da ariketa-fase hau osatzen duten hiru probetako edozeine-
tara ez etortzea edo berandu iristea, eta horrek hautatze-prozesutik kanpo geratzea 
ekarriko du.

Gehienez lor daitekeen puntuazioa 100 puntu izango da.

Lehiaketa-fasea
Azterketa eta hautagaiek behar bezala justifikatutako merituen ebaluazioa izango da; 

horretarako, baina, hautagaiek aurretik ariketa guztiak gainditu behar dituzte. Balora-
zioa oinarri hauen arabera egingo da, eta ezingo dira bestelako merituak baloratu. Parte 
hartzeko eskaerak egiteko epea bukatu arteko egiaztatutako lan-esperientzia bakarrik 
hartuko da kontuan, baremo eta baldintza hauen arabera:

—  Lan-esperientzia:gehienez ere 40 puntu.
Gueñesko liburutegian, liburutegiko laguntzaile postu edo plaza batean zerbitzuak 

eman izana, oinarri hauetan adierazitako zereginekin, bitarteko funtzionario edo aldi ba-
terako langile gisa:0,20 puntu hilabete bakoitzeko; gehienez, 40 puntu.

Beste administrazio publikoren batean, liburutegiko laguntzaile postu edo plaza ba-
tean zerbitzuak eman izana, oinarri hauetan adierazitako zereginekin, funtzionario edo 
langile gisa:0,10 puntu hilabete bakoitzeko; gehienez, 40 puntu.

Esperientzia egiaztatzeko, dagokion administrazioak, organismoak edo erakundeak 
jaulkitako ziurtagiria edo zinpeko adierazpena aurkeztu beharko da ariketak egin ondo-
ren, epaimahaiak horretarako ezarritako epean.
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—  Prestakuntza:gehienez ere 5 puntu.
Bertaratze-diplomaren edo -ziurtagiriaren bidez behar bezala egiaztatutako eta edo-

zein administrazio publikoko edo administrazio horietako Zuzenbide Publikoko organis-
mo eta erakundeek edo baliozkotasun akademikoa duten tituluak emateko legez gaituta 
dauden hezkuntza-zentroek, elkargo profesionalek eta oinarri hauen bigarrenean jaso-
tako titulazioei dagozkien eta ekainaren 22ko 7/2007 Legearen (Euskadiko Elkarteei bu-
ruzkoa) aplikazio-eremuan dauden eta Euskadiko Elkarteen Erregistro Orokorrean edo 
estatu-mailan edo gainerako autonomia-erkidegoetan baliokidea den araudian inskriba 
daitezkeen lanbide-elkarteek antolatutako prestakuntza- eta hobekuntza-ikastaroak har-
tzeagatik –diploma edo ziurtagiri horietan nahitaez adierazi beharko dira irakastorduak–, 
edo administrazio publikoek sinatutako etengabeko prestakuntza-akordioak, plazaren 
eginkizunekin lotura dutenak.

Horien balorazioa honako baremo honen arabera egingo da:
—  0,05 puntu orduko. 10 ordutik beherako ikastaroak ez dira zenbatuko.
Ikastaroak egiaztatzeko, diploma edo titulua aurkeztu beharko da.
Inolaz ere ez dira baloratuko deialdian parte hartzeko eta/edo eskala eta kategoria 

honetara sartzeko ezinbesteko eskakizun diren ikastaroak, ez eta eskaeran alegatu ez 
diren merituak edota agirien bidez ezarritako epean egiaztatu ez diren metodoak ere.

Merituak alegatzeko eta haiei buruzko dokumentuak aurkezteko epea oposizio-fa-
searen ondoren argitaratuko da.

Gehienez lor daitekeen puntuazioa 45 puntu izango da.

Zortzigarrena.—Epaimahai Kalifikatzailea
Tokiko Gobernu Batzordearen erabakiaren bidez zehaztuko da hautaketa-epaimahai-

ko kideen izendapena, bai eta epaimahaia eratzeko eta lehen ariketa egiteko lekua, data 
eta ordua ere. Epaimahaia bost kidek osatuko dute. Besteak beste, HAEEk izendatutako 
pertsona batek egon beharko du, Euskal Funtzio Publikoaren 6/89 Legearen 31. 2 arti-
kuluak ezartzen duen bezala.

Epaimahaiaren eraketa eta jarduketa hurrengo arauetara egokituko da, eta, betiere, 
apirilaren 12ko 7/07 Legearen (Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena) 60. ar-
tikuluan ezarritakoa beteko da:

—  Epaimahaia, gainera, dagozkion ordezkariek osatuko dute; horiek, titularrekin aldi 
berean izendatu beharko dira. Epaimahaikideak abstenitu egin beharko dira, edo 
ezetsiak izan ahalko dira, baldin eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Herri Admi-
nistrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 23. artikuluan aurreikusi-
tako egoeraren bat gertatzen bada edo deialdi hau argitaratu aurreko bost urtean 
hautaketa-probetako hautagai izateko prestakuntza-zereginak bete badituzte.

—  Epaimahaiek beren jarduketa urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Herri Administra-
zioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoa) 15. artikulutik 18ra bitartean 
zehaztutako arauetara egokituko dute. Epaimahaiek erabaki ahalko dute komeni-
garritzat jotzen duten kideekin lankidetzan diharduten aholkulari espezialistak txer-
tatzea, eta horiek beren espezialitate teknikoetara mugatuko dira.

—  Epaimahaiek erabateko autonomia funtzionalaz jardungo dute, eta prozeduraren 
legezkotasuna bermatuko dute, objektibotasuna bermatzeko arduradun izanik. Era 
berean, ordenamendu juridikoarekin bat etorriz, oinarri hauek aplikatzean sortzen 
diren zalantza guztiak ebatziko dituzte, eta beharrezkoak diren erabakiak hartuko 
dituzte ordena egokirako, deialdi bakoitzaren garapenean; horrela, horietan au-
rreikusten ez diren kasuen inguruan hartu behar diren irizpideak ezarriko dituzte.

—  Euskararen ezagutza ebaluatzeko zehaztutako probetan, epaimahaiko kide izan-
go da HAEEk horretarako berariaz izendatutako ordezkari bat.

—  Epaimahaikideek eskubidea izango dute kalte-ordainak jasotzeko, dagokion zer-
bitzuagatik, laguntzakoak barne, horren inguruan indarrean dagoen araudiarekin 
bat etorriz.
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Jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, Epaimahaiaren egoitza 
Gueñesko Udalaren Idazkaritza arloan adierazten da.

Bederatzigarrena.—Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
Hautaketa-prozesuaren behin betiko kalifikazioa honela kalkulatuko da: hautake-

ta-prozesuaren bi faseetan lortutako puntuazioen batura, oposizio-fasea %55 izanik eta 
lehiaketa %45 izanik.

Lehiaketa-fasean baloratuko diren proba eta merituen kalifikazioa amaituta, Epai-
mahaiak hautatutako pertsonen zerrenda argitaratuko du, puntuazio-hurrenkeraren ara-
bera (hurrenkera honako honen araberakoa izango da: oposizio-fasea gainditu duten 
hautagaien puntuazioak eta, hala dagokionean, lehiaketa-faseko merituen balorazioa), 
eta hautagaien kopuruak ezingo du gainditu deitutako plaza-kopuru osoa, Euskal Fun-
tzio Publikoaren Legearen 32. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta dagokion izen-
dapen-proposamena egingo du, Udalbatzako buruari zerrenda bidali ondoren. Horrez 
gain, agintaritza horri berari azken saioaren akta bidali beharko dio. Akta horretan agertu 
beharko dira bi faseak gainditu dituzten baina deitutako plaza-kopurua gainditzen duten 
hautagaiak, puntuazio-hurrenkeran; hala, plaza lortu duen hautagaietakoren batek ez 
badu plaza betetzen, beste zerrenda horretatik aterako da hautagaia. Horrez gain, ha-
mahirugarren oinarriak aipatzen duen itxarote-zerrenda osatzeko ere erabiliko da.

Berdinketa egonez gero, hauen arabera erabakiko da hurrenkera:oposizio-fasean 
puntuaziorik altuena lortu duena, lehiaketa-fasean puntuaziorik altuena lortu duena. Ber-
dinketak jarraitzen badu, zozketa egingo da.

Hamargarrena.—Epaimahaiaren proposamena
Hautaketa-prozesuaren amaierako kalifikazioa eginda, Epaimahaiak, dagozkion kali-

fikazioen arabera, onartuen zerrenda prestatuko du.
Lehiaketa-fasean baloratuko diren oposizio- eta merezimendu-fasea osatzen duten 

proben kalifikazioa amaituta, Epaimahaiak hautatutako pertsonen zerrenda argitaratuko 
du, puntuazio-hurrenkeraren arabera, eta hautagaien kopuruak deitutako plaza-kopuru 
osoa gainditu ahalko du, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 32. artikuluan ezarrita-
koaren arabera, eta dagokion izendapen-proposamena egingo du, Udalbatzako buruari 
zerrenda bidali ondoren.

Epaimahai kalifikatzailearen erabakiak lotesleak izango dira izendapena egiteko 
ardura duen organoarentzat, nahiz eta hark erabaki horiek berriz aztertu ahal izango 
dituen, indarrean dagoen urriaren 1eko 39/2015 Legean (Herri Administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoa) ohartemandakoarekin bat etorrita.

Hamaikagarrena.—Agiriak aurkeztea.
Proposatutako oposiziogileek honako dokumentu hauek aurkeztu beharko dituzte 

hogei (20) egun naturaleko epean, onartutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen de-
netik aurrera zenbatzen hasita, eta, nolanahi ere, funtzionario izendatu aurretik:

a)  Nortasun Agiri Nazionalaren kopia eta originala edo, hala badagokio, pasapor-
tearena edo nazionalitatea egiaztatzeko beste edozein agirirena. Aurkezten den 
dokumentuak indarrean egon behar du.

b)  Hautagaiek espainiarren edo Europar Batasuneko estatu kideren bateko herrita-
rren ezkontide edo ondorengo izateagatik parte hartu badute hautaketa-probe-
tan, ahaidetasuna frogatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte, eskumena 
duten agintaritzek emanak. Horrez gain, ahaidetasun hori duten espainiarraren 
edo Europar Batasuneko biztanlearen zinpeko adierazpena edo hitzematea aur-
keztu beharko dute, zeinetan esaten den ez daudela legearen aurrean bereizita 
edo, hala dagokionean, hautagaia haren kargura dagoela edo haren kostuz bizi 
dela.

c)  Oinarri espezifikoetan eskatutako titulu originala eta fotokopia, edo titulu hori 
jaulkitzeko beharrezkoak diren ikasketa guztiak egin eta gainditu izana ziurta-
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tzen duten agiriak. Atzerrian lortutako tituluen kasuan, horien homologazioa edo 
baliozkotzea frogatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira.

d)  Zinpeko adierazpena edo hitzematea, esaten duena ez dela kanporatua izan ad-
ministrazio publikoen edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-or-
ganoen edozein zerbitzutatik diziplina-espediente baten bitartez, eta ez dagoela 
ebazpen judizialaren bidez erabat edo modu berezian gaitasungabetua enplegu 
edo kargu publikoetarako, funtzionarioen taldean edo eskalan sartzeko, edo lan-
gileek betetzen zituzten antzeko funtzioak betetzeko.

   Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, gaitasungabetua edo antzeko 
egoera batean ez egotea frogatu beharko dute, eta dagokion estatuan, baldintza 
berberetan, enplegu publikoa izatea eragozten duen diziplina-zehapenik edo an-
tzekorik jaso ez izana adierazi beharko.

e)  Euskarazko II. hizkuntza-eskakizuna duela egiaztatzeko agiriak.
f)  Honako IT Txartel hauek edo Informazio Teknologien arloko Gaitasunen Ziur-

tagiriak, European Software Institute (ESI) izenekoak garatuak, izatea; horiek 
KZguneetan edo ESIk homologatutako gainerako zentroetan eskura daitezke:

  —  Microsoft Word aurreratua
  —  Oinarrizko Microsoft Excel
Aipaturiko dokumentuak ezin badira aurkeztu, eta ezin aurkezte hori behar bezala 

justifikatuz gero, Zuzenbideak onartzen duen beste bideren bat erabil daiteke deialdian 
parte hartzeko eskatu diren baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.

Agiri horiek Gueñesko Udalaren Erregistro Orokorreko bulegoan aurkeztu behar dira, 
Enkarterri 5, 48840 Gueñes, helbidean.

Ezarritako epean –eta aparteko arrazoirik gabe- aipaturiko agiriak aurkezten ez badi-
tuzte, edo agiriak aztertzean ondorioztatzen bada ez dutela hirugarren oinarrian adiera-
zitako betekizunen bat betetzen, ezingo dira funtzionario izendatu, eta jarduketa guztiak 
baliorik gabe geratuko dira, hasierako eskarian iruzurra egiteagatik sor daitezkeen eran-
tzukizunez gain.

Hamabigarrena.—Izendapena
Behin betiko kalifikazioa eta hautagaien lehentasun-hurrenkera oposizio- eta lehiake-

ta-fasean lortutako puntuazioaren araberakoa izango da.
Izendapenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta Udalaren iragarki-taulan, Gue- 

ñesko Udalaren www.guenes.eus webgunean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara-
tuko dira.

Udal-organo eskudunak proposamena onartzen duenean, behin betiko izendatutako 
pertsonek kargua hartu beharko dute, eta apirilaren 5eko 707/79 Errege Dekretuan eza-
rritakoa bete, hilabeteko epean, izendapena jakinarazi zitzaien egunetik aurrera zenba-
tzen hasita. Ulertuko da epe horretan arrazoi justifikaturik gabe lanpostuaz jabetzen ez 
direnek uko egiten diotela karguari, eta eskubide guztiak galduko dituzte. Kasu horretan, 
alkateak izendapen-proposamena egingo du, hautaketa-prozesu osoa gaindituta, aipa-
tutako ukapenaren ondorioz deitutako plaza-kopuruan sartzen direnen alde.

Hamahirugarrena.—Bitarteko funtzionarioen itxarote-zerrenda
a) Hautaketa-prozesua bukatu ondoren, itxarote-zerrendak egingo dira, eta zerren-

da horretako hautagaiak bitarteko funtzionario izendatu ahalko dira. Zerrenda horretan 
egoteko, hautagaiek deialdian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte, baita dagoz-
kien zereginak egiteko gutxieneko maila erdietsi ere, deialdi singularrean ezarritakoare-
kin bat. Zerrenda prozesuan lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko da. Itxarote-ze-
rrendan egon nahi ez duten hautagaiek uko-agiria aurkeztu beharko diote deialdia egin 
duen administrazioari.

b) Ondorio horietarako, prozesua gainditu duten karrerako funtzionarioak izenda-
tzeko akordioa argitaratu ondoren, itxarote-zerrenda osatzen duten hautagaien zerrenda 
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argitaratuko da, puntuazio-hurrenkeran, deialdietan jasotakoari jarraikiz. Itxarote-zerren-
da osatzen duten hautagaien artean egon litezkeen berdinketak zerrenda argitaratu bai-
no lehen ebatziko dira, bederatzigarren oinarrian ezarritako hurrenkeraren arabera.

c) Itxarote-zerrendan ez dira inolaz ere egongo hautaketa-epaimahaiak oposi-
zio-ariketako azterketa baliogabetu dien hautagaiak, deialdi honi aplikatu behar zaizkion 
legeak eta arauak hausteagatik.

d) Prozesu bakoitzetik ateratzen den itxarote-zerrenda Gueñesko Udaleko iragar-
ki-taulan eta www.guenes.eus webgunean argitaratuko da.

Hamalaugarrena.—Argitaratzea
Deialdi hau eta bere oinarriak osorik argitaratuko dira Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Hamabosgarrena.—Aurkaratzea
Deialdiaren eta aldi baterako enplegua kontsolidatzeko prozesu hau arautzen du-

ten oinarri berezien aurka, interesdunek berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko dute, 
hilabeteko epean, edo zuzenean bi hileko epean, argitaratu eta biharamunetik aurrera 
zenbatzen hasita, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Administrazioarekiko Auzien 
epaitegiaren aurrean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legearen 
14. artikuluaren arabera. Deialdi honen ondoriozko ekitaldiak aurkaratu ahalko dituzte 
interesdunek, Administrazio Prozedura Erkidea arautzen duen araudian aurreikusitako 
kasu eta moduetan.

Hamaseigarrena.—Datuen babesa
Hautaketa-prozesuan zehar jasotako datu pertsonalak datu pertsonalen fitxategi au-

tomatizatu batean sartuko dira; fitxategi horren xedea da Gueñesko Udaleko langileak 
hautatzeko prozesuak kudeatzea eta horien jarraipena egitea, baita eskatzaileei proze-
suen garapenaren berri ematea ere. Fitxategi horren arduraduna Alkatetza da, eta sarbi-
de-, zuzenketa-, aurkaratze- eta baliogabetze-eskubide guztiak Udal honetako Idazkari-
tzaren aurrean egingo dira.
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ERANSKINA

1. 1978ko Espainiar Konstituzioa: egitura eta printzipio orokorrak. Espainiarren fun-
tsezko eskubide eta betebeharrak. Bermea eta etetea.

2. Estatuaren antolakuntza Konstituzioaren arabera:erakunde-antolakuntza eta lu-
rralde-antolakuntza.

3. Administrazio publikoaren jardute-printzipioak:eraginkortasuna, hierarkia, des-
zentralizazioa, deskontzentrazioa eta koordinazioa.

4. Tokiko erakundeen antolakuntza:eskumenak.
5. Liburutegiaren kontzeptua eta funtzioak. Nazioarteko liburutegi-erakundeak eta 

liburutegiko langileen prestakuntza.
6. Liburutegi motak. Espainiako liburutegien antolakuntza:zentrala eta  erkidegokoa.
7.  Liburutegi publikoak:kontzeptua, funtzioak, zerbitzuak eta motak. Atal nagusiak.
8.  Liburutegiaren eraikina:planifikazioa, antolakuntza eta altzariak.
9. Bilduma bibliografikoaren kudeaketa:kontzeptua. Funtsak aukeratzea, eskura-

tzea, erregistratzea, zigilatzea, prestatzea eta kokatzea. Bildumaren mantentze fisikoa. 
Garbitzea.

10.  Funtsen prozesu teknikoa:katalogazioa. MARC formatua.
11.  Katalogoak:kontzeptua, motak eta xedeak. Katalogoak bihurtzea. OPAC.
12. Sailkapen bibliografikoaren sistema nagusiak. Sailkapen hamartar unibertsala 

(CDU).
13. Herritarrentzako liburutegi-zerbitzuak. Erabiltzaileari harrera egitea. Dokumen-

tua eskuratzea. Informazio- eta erreferentzia-zerbitzuak.
14.  Liburutegiak zabaltzea. Kultura zabaltzea eta irakurketa bultzatzea.
15.  Liburutegien automatizazioa:egungo egoera eta etorkizuneko joerak.
16.  Liburu elektronikoa.
17.  Teknologia eta berrikuntza XXI mendeko liburutegietan.
18.  Liburuaren historia, jatorritik edizio digitalera.
19. Bibliografiak:definizioa, helburuak eta bilakabide historikoa. Tipologia. Interne-

ten eragina.
20.  11/2007 Legea, urriaren 26koa, Euskadiko Liburutegiei buruzkoa.
21. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Izaera Pertsonaleko Datuak Ba-

besteari buruzkoa.
22.  Genero-berdintasuna:kontzeptuak eta araudia.
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