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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Orozkoko Udala

Orozkoko Udaleko administrari plaza bat, 2018 ekitaldiko enplegu publikoa-
ren eskaintzari dagokiona, oposizio-lehiaketa aske bitartez betetzeko hauta-
keta proben deialdia arautzen duten oinarri zehatzak.

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Deialdi honen xedea da 2018ko ekitaldiari dagokion enplegu publikoaren eskaintzan, 

2018ko martxoaren 22ko Alkatetza ebazpenaren bidez onartutakoan eta Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialaren 64. zenbakian (2018ko apirilaren 4koan 2koan) argitaratutakoan, barne 
hartzen den administrari plaza oposizio-lehiaketa bitartez betetzea. Hauek dira lanpos-
tuaren ezaugarriak:

—  Taldea: C. Azpitaldea: C1. Eskala: administrazio orokorra. Azpieskala: administra-
tiboa. Izena: administraria. Lanpostu-mailako osagarria: 21, Plaza kopurua: bat. 
Titulua: goi mailako batxilergoa, bigarren mailako lanbide heziketa edo baliokidea. 
Hizkuntza eskakizuna: 2. Derrigortasun data: 2000ko abenduaren 29a.

Bigarrena.—Plazaren eginkizunak
Aukeratutako hautagaiak bulego nagusietan lan egingo du, eta haren egitekoa, admi-

nistrazio orokorreko administrarien azpieskalako berezko eginkizun orokorrez gain, mai-
laren eta kategoriaren barruan agindutako eginkizunak betetzea izango da. Hautagaien-
tzako informazio gisa balio dezan, eta hautaketa prozesuko ebaluazio irizpideen oinarri 
modura erabiltzeko, hona hemen deialdi honen bidez atera den plazaren eginkizunak:

—  Administrazio unitatea bakoitzari dagokiozan datuak, txostenak, proposamenak, 
espedienteak, beste zenbait lan eta abar lortzen eta ematen laguntzea, eduki edo 
prozesu konplexua dutenak barne direla.

—  Espedienteen, agirien eta abarren kontrola, eta beharbada, jarraipena, artxiboa 
eta erregistroa egitea.

—  Lana aurrera ateratzeko behar diren lan administratiboak egitea.
—  Terminalak, testu-tratamenduak eta abar erabiltzea, aldez aurretik moldaketa edo 

trebakuntza ikastaro egokiak eginda, behar denean.
—  Lan konkretuak egitea, adibidez, imprimakiak betetzea, likidazioak egitea, egiaz-

tatzea edo konprobatzea, konplexutasun ertaineko kalkuluak egitea, kontabilitate-
ko idazpenak, kontaketak, balantze-kalkuluak, liburu-ixteak, existentzien kontrola, 
fakturak, ordainagiriak, baleak, eta abar.

—  Jendeari informazioa eta arreta ematea.
—  Lan administratiboak egiteko prozedura berriak proposatzea eta praktikan jartzea.
Nolanahi ere, lanpostuaren zeregin zehatzak Udaletxeko Lanpostuen Zerrendan 

zehaztu ahal izango dira.

Hirugarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
Hautaketa probetan parte hartzeko, hau bete beharko da:
a)  Europar Batasuneko kide den estaturen bateko nazionalitatea edukitzea edo, 

bestela, Europar Batasunak egin eta Espainiako estatuak berretsitako tratatuak 
aplikatzearen ondorioz langileen zirkulazio askea onartuta daukan estatu bate-
koa izatea. Era berean, espainolen eta Europar Batasuneko kide den beste es-
tatuetako herritarren ezkontideek parte hartu ahalko dute, baldin eta izatez ba-
nanduta ez badaude, baita haien ondorengoek edo haien ezkontidearenek ere, 
hogeita bat urte baino gutxiago badituzte edo, zaharragoak izanez gero, haien 
kontu bizi badira.
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b)  Gutxienez 16 urte izatea eta nahitaezko erretiroko gehienezko adina ez gaindi-
tzea eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

c)  2. hizkuntza eskakizunari dagokion euskara jakintza edukitzea. Deialdian eska-
tutako hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko, HAEEk emandako ziurtagiria, 2. hiz-
kuntza eskakizuna edo altuagoa egiaztatzen duena eta baliokideak aurkeztu, edo 
deialdi honetan horretarako aurreikusten diren probak egin ahalko dira. Azaroa-
ren 9ko 297/2010 Dekretuak, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak 
eta ziurtagiriak baliokidetzeko denak, ezartzen dituenak daude 2. eskakizunare-
kin baliokidetuta. Aurrekoez gain, ez dute hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko pro-
ba egin beharko, 47/2012 Dekretuaren arabera hizkuntza-eskakizuneko azterke-
ta egitetik salbuetsita daudenek, ikasketak —osorik edo zati batean— euskaraz 
egin dituztelako.

d)  Batxilergo titulua, bigarren mailako lanbide heziketakoa edo baliokidea edukitzea 
edo eskuratzeko moduan egotea. Ekainaren 10eko EDU/1603/2009 Aginduak, 
maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan, Hezkuntzari buruzkoan, araututako 
derrigorrezko bigarren hezkuntzako eta batxilergoko gradudun tituluekiko balioki-
detasunak ezartzen dituenak (martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduaren bidez 
aldatuta), xedatutakoari men egingo zaio. Titulua atzerrian lortu duten hautagaiek 
frogatu beharko dute baliokidetuta daukatela edo, hala badagokio, tituluaren ho-
mologazioaren egiaztagiria badutela.

e)  IT-Txartela ziurtagiri hauek edukitzea:
  —  Microsoft Word, oinarrizkoa, edozein bertsio.
  —  Microsoft Access, oinarrizkoa, edozein bertsio.
  —  Microsoft Excel, oinarrizkoa, edozein bertsio.
  —  Microsoft Outlook, edozein bertsio.
   Ziurtapen horiek ez dauzkaten hautagaiek oposizio aldiko lehen ariketa egiteko 

eguna baino lehen lortu beharko dituzte (hori egin aurreko eguna izango da epe-
muga). Dagozkien IT-Txartelak oposizio aldiko lehen ariketa egiteko eguna baino 
lehen lortu ez dituzten pertsonak ez dira gaitzat hartuko eta hautaketa prozesutik 
kanpo geratuko dira.

f)  Zereginak betetzeko behar den besteko gaitasun funtzionala izatea.
g)  Ez egotea, diziplina espediente bat dela medio, edozein herri administrazioren 

edo autonomía erkidegoetako konstituzio edo estatu organoen zerbitzutik berei-
zita eta ez izatea, ebazpen judizialen bidez, enplegu edo kargu publikoak be-
tetzeko desgaikuntza absoluturik edo berezirik, ez funtzionarioen kidegoan edo 
eskalan sartzeko, ez eta, langile lan kontratudunen kasuan, bereizi edo desgaitu 
aurretik betetzen zituztenen antzeko funtzioak betetzeko ere. Beste estatu bate-
ko herritarra bada, desgaituta edo horren pareko egoera batean ez egotea eta 
haren estatúan baldintza beretan enplegu publikora iristeko eragozpen den dizi-
plinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea.

h)  Ez egotea ezintasun eta bateraezintasuneko legezko kausa batean, abenduaren 
26ko 53/1984 Legeak, herri administrazioen zerbitzurako bateraezintasunare-
nak, xedatutakoaren arabera.

Aurreko betekizun guztiak eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki 
beharko dira beteta, hizkuntza eskakizuna izan ezik, horretarako proba bat eginez egiaz-
tatu ahalko baita eta IT-Txartelak, lehen ariketa egiteko eguna baino lehen aurkeztu ahal 
direnak. Era berean, hautaketa prozesuan, izendatu arte, eduki beharko dira guztiak.

Laugarrena.—Eskaerak aurkezteko modua eta epea
Eskaerak behar bezala beteta Orozkoko Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztu 

beharko dira hogei egun (20) balioduneko epean, deialdiaren iragarkia EAOn argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatuta.
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Eskabideak urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen administrazio 
prozedura erkidearenak, 16.4 artikuluan adierazitako herri administrazioen erregistroe-
tan ere aurkeztu ahalko dira.

Orozkoko Udaleko alkate-lehendakariari zuzenduko zaizkio eta kasuan kasuko fun-
tzionarioak eskabideak aurkezteko epean data eta zigilua jarrita egon beharko dute. Be-
tekizun hauek bete beharko dituzte baztertuak ez izateko:

a)  Hautagaiek oinarri hauen hirugarren atalean eskatutako baldintza guzti-guztiak 
betetzen dituztela adierazi beharko dute, eskabideak aurkezteko epea amaitu 
baino lehen.

b)  Eskabidearekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dituzte:
  —  NANaren fotokopia, pasaportearena edo nortasuna eta nazionalitatea egiazta-

tzen dituen agiriarena, hautagaiak Europar Batasuneko estatu batekoak badira.
  —  Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua.
  —  Deialdian parte hartzeko eskatzen diren IT txartelen egiaztapena, hirugarren 

oinarriko e) puntuan xedatutakoaren arabera.
c)  Eskatzen den hizkuntza eskakizuna maila baduten hautagaiek ez dute euskara 

probarik egin behar izango; inguruabar hori eskabidean jakinarazi beharko dute 
eta frogagiriaren fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute. Frogagiria bali-
datuko balitz, gutxienez, eskatzen den baino maila bat goragokoa, ez da berriz 
eskatuko agiri hau euskarari buruzko merezimenduak egiaztatzeko.

d)  Halaber, lehiaketa aldian balioetsi beharreko merezimenduen inguruko datuak 
eman beharko dituzte. Herri administrazioen jarduketaren eraginkortasun eta efi-
zientziaren printzipioa dela eta, oposizio aldia lehiaketa aldia baino lehen egin-
go da eta oposizio aldia gainditu dutenei soilik eskatuko zaie merezimenduak 
egiaztatzeko dokumentazioa, balioesteko asmoz. Ezingo da balioetsi eskabideak 
aurkezteko epean alegatutakoez bestelako merezimendurik, ezta epe horren ba-
rruan alegatu arren oinarri hauetan xedatutakoaz bestelako une batean justifika-
tutakorik ere.

Bosgarrena.—Hautagaien onarpena
Eskabideak aurkeztutako epea amaitutakoan, Udalbatzako Alkate-Presidenteak 

onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartutzat joko du eta arra-
zoiak adieraziko ditu. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, bai-
ta Orozkoko Udal Iragarki Taulan eta udal web orrian (www.orozko.eus) ere. 2015/39 
Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 68. artikuluan 
ezartzen duenaren arabera, aipatutako behin-behineko zerrendan bazterturik agertzen 
diren hautagaiek hamar egun (10) balioduneko epe bat izango dute Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratzen dan hurrengo egunetik zenbatuta akatsak zuzentzeko.

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda behin betikoa bihurtuko 
da automatikoki. Egonez, gero, ezetsi edo balioetsi egingo dira, hala badagokio, bes-
te ebazpen batean. Horren bidez, onartutako eta baztertutako hautagaien behin betiko 
zerrenda onartuko da, eta udal iragarki taulan eta Orozkoko Udalaren web orrian argi-
taratuko da. Ebazpen horretan, datu hauek emango dira: Epaimahai Kalifikatzailearen 
osaera eta lehen ariketa egiteko eguna, ordua eta tokia.

Onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko ebazpenaren aurka administrazioa-
rekiko auzi errekurtsoa jarri ahalko da Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegian, 
bi hilabeteko epean, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrenda Orozkoko 
Udal Iragarki Taulan argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta. Nolanahi ere, bidezko-
tzat jotzen den beste edozein errekurtso jarri ahalko da.

Seigarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, Enplegatu publikoaren oi-

narrizko estatutuaren Legearen testu bateratua onartzen duenak, 60. artikuluan ezarri-
takoaren arabera, hautaketa organoak kide anitzekoak izango dira eta haien osaerak 
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kideen inpartzialtasunaren eta profesionaltasunaren printzipioekin bat etorri beharko du. 
Halaber, emakumeen eta gizonen arteko parekotasuna lortzen saiatuko dira, otsailaren 
18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdintasunerakoak, 20. artikuluan xeda-
tzen duenaren arabera.

Epaimahaia lehendakari batek, hiru kidek eta idazkari batek osatuko dute; guztiek 
deialdian parte hartzeko eskatzen den titulu akademikoa edo goragokoa edukiko dute. 
Kideen artean Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak izendaturiko kide bat egongo da. 
Deialdian eskatzen den hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko probetan ere, erakunde ber-
dineko beste ordezkaria gehituko da epaimahaia osatzeko.

Epaimahaia osatzen duten titularren eta ordezkoen izen zerrenda alkatetza dekretu ba-
ten bidez onartuko da eta udal web orrian (www.orozko.eus) eta Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean argitaratuko da, onartutakoen eta baztertutakoen behin betiko zerrendarekin batera.

Epaimahiak bere lanetan aholkulari adituak barne hartu ahalko ditu, hautaketa proze-
sua osatzen duten proba guztietarako edo baten baterako. Adituok beren espezialitate 
teknikoa gauzatzera mugatuko dira, uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, euskal funtzio publi-
koari buruzkoak, 31.1 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Epaimahaikideek beraiek dira deialdiaren oinarriak betetzearen eta ezarritako epeei 
men egitearen erantzuleak. Deialdi honen oinarrien aplikazioa interpretatzean sor dai-
tezkeen zalantzak edo erreklamazioak epaimahaiak ebatziko ditu, gehiengoaz, eta au-
rreikusita ez dauden kasuetan egin behar dena ere erabakiko du.

Urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren araubide juridikoarenak, 23. arti-
kuluan xedatutako inguruabarretako batean dauden epaimahaikideek ezingo dute esku 
hartu eta Alkate-Presidenteari jakinarazi beharko diote.

Lege horren 24. Artikuluarekin bat etorriz, hautagaiek epaimahaikideak errefusatu 
ahalko dituzte aurreko artikuluan xedatutako kausa bat agertzen denean. Epaimahaia 
ezingo da osatu eta ezingo du jardun baldin eta, gutxienez, lehendakaria eta idazkaria 
edo horiek ordezkatzen dituzten pertsonak eta guztxienez kideen erdiak ez badaude. 
Zenbaketatik kanpo geratzen da idazkari jarduten duena.

Epaimahaikide guztiek hitza eta botoa edukiko dituzte, idazkariak izan ezik; horrek 
hitza edukiko du, baina botorik ez.

Epaimahikidearen erabakiak boten gehiengoaz hartuko dira, eta, berdinketarik ego-
nez gero, Presidente jarduten duenak erabakiko du.

Epaimahaiak agertzen diren zalantzak argitzeko eta deialdiaren garapen egokirako 
beharrezkoak diren erabakiak hartzeko ahalmena dauka, oinarri hauek aurreikusten ez 
duten guztirako.

Epaimahaiak hautagaiek hautaketa prozesuaren barruan beren espedienteren berri 
izateko duten eskubidea bermatuko du.

Epaimahaiak konfidentzialtasuna bermatzeko neurri egokiak hartuko ditu. Zuzenketa 
azterketa egiten dutenen anonimotasuna zaintzen saiatuz egingo da, ahozko probetan, 
irakurketa publikoa duten idatzizko probetan edo gauzatze praktikoetan izan ezik.

Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahalko da Orozkoko 
Udaleko Alkate Presidente andrearen aurrean, hilabete bateko epean, iragarki taulan 
argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatuta.

Jakinarazpenak: urriaren 1eko 39/2015 Legeak, administrazio publikoen adminis-
trazio prozedura erkidarenak, xedatutakoaren ondorioetarako, hautaketa prozeduratik 
eratortzen diren administrazio egintzak udalaren web orrian argitaratuko dira. Horrek 
jakinarazpena ordeztuko du eta ondorio berak izango ditu.

Zazpigarrena.—Oposizio aldia
Hautagaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea edo gidabaimena eraman beharko 

dute hautaketa probetara. Epaimahaiak edozein unetan eskatu ahal izango die agiri ho-
riek erakusteko.
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Probak egitera onartutakoen behin betiko zerrendan dauden hautagaiak joan ahalko 
dira, baita zerrendan ez dauden eta horren aurka berraztertzeko errekurtsoa jarri dute-
nek ere, errekurtsoa ebazteke badago; horretarako, berraztertzeko errekurtsoaren idaz-
ki, behar bezala zigilatua, aurkeztu behar dute Orozko Udalaren sarrera erregistroan.

Hautagaiei deialdi bakarra egingo zaie ariketak egiteko. Deitzen zaienean ariketa ba-
tera aurkezten ez badira, kasuan kasuko ariketan eta hurrengoetan parte hartzeko esku-
bidea galduko dute automatikoki eta, hortaz, hautaketa prozeduratik kanpo geratuko dira.

Oposizio aldiak 3 ariketa dauzka (nahitaezkoak eta baztertze indarrekoak):
Lehen ariketa egiteko data Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Orozkoko Udal Iragarki 

Taulan argitaratuko da, baita udal web orrian (www.orozko.eus) ere; data, hasteko ordua 
eta egingo dan tokia jakinaraziz.

Hurrengo probei buruzko informazioa udalaren web orrian (www.orozko.eus) argita-
ratuko da, gutxienez 72 orduko aurrerapenarekin. Aurreko zenbakian ezarritakoa gora-
behera, epaimahai kalifikatzaileak ebatzi ahalko du, beharrezko publizitatea emanda, 
probak oinarrietan ezarritakoaz bestelako hurrenkera batean egitea edo zenbait proba 
egun berean eta aldi berean egitea. Azken kasu horretan, aurreko nahitatezko probak 
gainditu dutenen probak soilik zuzenduko dira.

Gaitasun aldiko ariketak honako hauek izango dira:

a) Lehen ariketa (nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa)
Epaimahaiak horretarako zehazten duen denboran aurkerako erantzunak dituzten gal-

deren test bati erantzun beharko diote, idatziz. Galderak I. eranskinean adierazitako gaien 
edukiei buruzkoak izango dira, eta erantzun okerrek puntu negatiboak dituzte. Erantzun 
oker bakoitzeko, erantzun zuzen baten balioaren heren bat kenduko da. Erantzun zuriak 
ez dira zigortuko; beraz, horiengatik ez da erantuzn egokien kopurutik ezer kenduko.

Ariketa horrek 0 eta 40 bitarteko puntuazioa izango du. Ariketa horretan 20 puntu 
lortzen ez dituzten hautagaiek hautaketa prozesutik kanpo geratuko dira.

b) Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertze indarrekoa)
Epaimahaiak horretarako zehazten duen denboran I. eranskinean adierazitako gaie-

kin zerikusia duten 3 kasu praktikoei erantzun beharko dituzte, idatziz. Ariketa honen 
gehienezko puntuazioa 60 puntu izango dira (20 puntu, gehienez, kasu praktiko bakoi-
tzeko). Gutxienez, 30 puntu lortu beharko dira bigarren ariketa hau gainditzeko. Hizkun-
tza eskakizunaren derrigortasun-data Beteta dagoanez, Epaimahaiak eskubidea izango 
du ariketa praktikoren bat euskaraz bakarrik egiteko agintzeko, deialdian eskatutako 
euskara maila errespetatuz.

c) Hirugarren ariketa: Euskara
Euskarazko 2. Hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharko da. Proba honen balioespe-

na gai izatea edo ez izatea izango da. Gai ez diren hautagaiak kanporatu egindo dira. 2. 
Hizkuntza eskakizuna edo altuagoa daukatela egiaztatu duten hautagaiek ez dute proba 
hori egingo.

Ariketa bakoitzeko kalifikazioak udal web orrian (www. orozko.eus) argitaratuko dira. 
Oposizio aldiko proba bakoitza amaitutakoan, epaimahaiak horren behin-behineko emai-
tzak argitaratuko ditu, ahalik eta lasterren, eta 5 egun balioduneko epea ezarriko du ego-
kiak diren erreklamazioak formulatzeko. Epe hori bukatzen denean eta, egonez, gero, 
aurkeztu diren erreklamazioak ebazten direnean, epaimahaiak probaren behin betiko 
emaitzak argitaratuko ditu.

Epamahai kalifikatzaileak frogetara aurkezten diren hautagaien konfidentzialtasuna 
bermatzeko neurri egokiak hartu ditu, baita froga horiek zuzentzerakoan ere.

Zortzigarrena.—Lehiaketa aldia
Lehiaketa aldiak ez du baztertze indarrik eukiko eta ezingo da kontuan hartuko 

lehen faseko probak gainditzeko. Aitzitik, oposizio aldia gainditzen duten hautagaien-
tzat izango da.
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Lehiaketa aldian, Epaimahai Kalifikatzaileak merezimenduak baloratuko ditu hiruga-
rren atalean ezarritakoaz bat etorriz. Horretarako, merezimendu bakoitzari baremo ho-
nen arabera dagokion puntuak emango zaizkio:

a)  Esperientzia: gehienez, 18 puntu. Administrazio Publiko eskudunaren ziurtagiria-
ren bitartez egiaztatu beharko dira emandako zerbitzuak:

  —  5.000 biztanle baino gutxiagoko Udaletan administrari gisa zerbitzuak ematea-
gatik, 0,75 puntu hilabeteko.

  —  Herri administrazioan administrari gisa zerbitzuak emateagatik, 05, puntu hila-
beteko.

b)  KZ Gunean eta gainerako zentro homologatuetan eskuratutako IT-Txartelak edo 
Informazio Teknologietako Gaitasunen ziurtagiriak izatea: gehienez, 2 puntu:

  —   Microsoft Word aurreratua (edo gainekoa), edozein bertsio, 1 puntu.
  —  Microsoft Access aurreratua (edo gainekoa), edozein bertsio: 1 puntu.
  —  Microsoft Excel aurreratua (edo gainekoa), edozein bertsio: 1 puntu.
c) Euskararen ezagutzak: gehienez, 21 puntu:
  —  3 Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeagatik: 16 puntu.
  —  4 Hizkuntza eskakizuna egiaztatzeagatik: 21 puntu.
  Ez da azterketarik egingo lehiaketa aldian hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko.
d) Goi mailako titulazio ofizialak edukitzeagatik: gehienez, 2 puntu:
  —  Diplomatura tituluagatik: 0,5 puntu.
  —  Ikas-agiri edo lizenziatura tituluagatik: 1 puntu.
  —  Master edo doktoretza tituluagatik: 2 puntu.

Bederatzigarrena.—Epaimahai kalifikatzailearen proposamena
Hautagai bakoitzak lortutako azken kalifikazioa oposizio aldiei dagozkien ariketetan 

lortu diren puntuazioen batura izango da (gainditu badituzte), eta horri lehiaketa aldian 
lortutakoa gehituko zaio. Horrela aterako da amaierako kalifikazioa eta puntuazio ordena.

Berdinketa egonez gero, oposizio aldian kalifikazio altuena lortu duenaren alde egin-
go da eta, berdinketak irauten badu, bigarren ariketan kalifikazio altuena lortu duenaren 
alde egingo da, eta hala eta guztiz ere berdinkerak irauten badu, herri administrazioan 
emandako zerbitzuen atalean puntuazio altuenak lortu duen hautagaiak irabaziko du.

Ariketen kalifikazioa eta merezimenduen balioespena bukatzen direnean eta, ego-
nez gero, erreklamazioak ebazten direnean, epaimahaiak oposizio-lehiaketa gainditu 
dutenen hautagaien izena argitaratuko du iragarki taulan eta udal web orrian; puntuazio 
altuena lortu duenaren aldeko izendapen proposamena egingo du.

Epaimahaiak Alkatetza-Lehendakaritzari bidaliko dio akta, dagokion izendapen pro-
posamena egin dezan. Akta horretan, oposizio aldia gainditu duten eta iragarritako plaza 
kopuruaz gainekoak diren hautagai guztiak agertuko dira, puntuazio hurrenkeran.

Epaimahiak deialdia hutsik geratuko dela adierazi ahalko du baldin eta pentsatzen 
badu ez dagoela egindako probetan behar besteko maila lortu duen hautagairik.

Hamargarrena.—Agirien aurkezpena, praktika aldia eta izendapena
Proposaturiko hautagaiak, hogei egun naturaleko epean, udalaren web orrian onar-

tutakoen behin betiko zerrenda argitaratzen den egunetik, deialdian eskatzen diren gai-
tasuna eta betekizunak betetzen dituztela egiaztatzen dituzten jatorrizko agiriak aurkez-
tuko ditu udalean.

Epe horren barruan agiriak aurkezten ez dituzten hautagaiak (ezinbesteko kasue-
tan izan ezik) edo dokumentazioaren arabera deialdian eskatzen den betekizunen bat 
betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatu, eta bertan behera geratuko dira haien 
inguruan egindako jarduketa guztiak; hori guztia, hala ere, ez da eragozpen izango parte 
hartzeko eskaeran faltsukeria egiteagatik erantzukizuna eskatzeko.
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Aurrean azaldutakoa geratuz gero, oposizio-lehiaketa gainditu duten eta amaierako 
puntuazioaren arabera hurrengo lekuan dagoen hautagaia izendatzeko proposamena 
egingo da, eskatutako baldintzak eta betekizunak betetzen dituela frogatu ostean. Gau-
za bera egingo da praktiketan izendatutako hautagaiak ez badu praktika aldia gainditzen.

Organo eskudunak praktiketako funtzionario izendatuko du epaimahai kalifikatzaileak 
proposatutako pertsona, aurreko oinarrian aipatutako agiriak aurkeztu eta gero. Praktika 
aldiak 6 hilabete iraungo du, eta, aldi horretan, praktiketako funtzionarioak indarrean 
dagoen legeriaren arabera dagozkion ordainsariak jasoko ditu.

Ebaluazio prozedura jarraituta izango da praktika aldi guztian. Aldi hori amaitu baino 
lehen, idazkaritza eta kontu hartze saileko arduradunek ebaluazioari buruzko txosten bat 
aurkeztuko diote epaimahai kalifikatzaileari.

Praktika aldia bukatutakoan, kalifikazio epaimahaiak aldia gainditu duen praktiketako 
funtzionarioa karrerako funtzionario izendatzea proposatuko du, eta izendapen hori Biz-
kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Hamaikagarrena.—Lan poltsa
Hautaketa prozesua amaitutakoan, opozisio aldia gainditu duten eta funtzionario 

izendatu ez diren hautagaiek lan poltsa bat osatuko dute, lortutako puntuazioaren ara-
bera ordenatuta (berdinketa egonez gero, oposizio aldian kalifikazio altuena lortu due-
naren alde egingo da eta, berdinketak irauten badu, bigarren ariketan kalifikazio altuena 
lortu duenaren alde egingo da). Lan poltsa Orozkoko Udalean eta behar duen edozein 
administraziotan sor litezkeen aldi baterako beharrak estaltzeko erabiliko da, osatzen 
dutenek datuak lagatzeko baimena eman ostean; horretarako, eskaeran sinatu beharko 
dute baimena, hala badagokio.

Hamabigarrena.—Gorabeherak
Sortzen diren zalantzak argitzeko eta oposizio ondo garatzeko behar diren erabakiak 

hartzeko ahalmena dauka epaimahaiak, oinarri hauetan aurreikusi ez direnetarako.

Hamahirugarrena.—Azken arauak
Interesdunek deialdi honetatik eta epaimahiaren jarduketetatik eratortzen diren ad-

ministrazio egintza guztiak aurkaratu ahalko dituzte, Administrazio prozedura erkidearen 
39/2015 Legeak eta ekainaren 13ko 29/1988 Legeak, administrazioarekiko auzien juris-
dikzioa arautzen duenak, ezartzen dituzten kasuetan eta moduan.

Deiadi honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahalko da udalbatzako 
Alkate-Presidente andrearen aurrean, hilabeteko epean. Bestela, administrazioarekiko 
auzi errekurtsoa jarri ahalko da txandaren arabera dagokion Bilboko administrazioareki-
ko auzien epaitegian, bi hilabeteko epean. Ezingo dira aldi berean bi errekurtsoak jarri.

Orozkon, 2018ko abenduaren 18an.—Alkatea
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I. ERANSKINA
GAIAK

1. Espainiako 1978ko Konstituzioa: Atariko titulua. 1-9 artikuluak (artikulu biak barne).
2. Espainiarren oinarrizko eskubide eta betebeharrak. I. titulua (10-29 artikuluak, 

biak barne).
3. Estatuaren lurralde-antolamendua- Autonomia-estatutuak: esanahia. Eskume-

nak Estatuaren eta autonomía-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua. 147-
151 artikuluak (biak barne).

4. Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua. 1-9 artikulua I. titulua: 
Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearazte-
koak, eta betearaztekoak. 10-23 artikulua.

5. Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Ii. Titulua: Euskal Autonomia Erkidegoa-
ren botereak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria. Justizia Administra-
zioa Euskal Autonomia Erkidegoan, 24-36 artikulua.

6. 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeeen 
eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko ti-
tulua: Xedapen orokorrak. (1-5 artikuluak, biak barne) I. titulua: I. kapitulua: erakunde 
komunen ahalmenak (6. Artikulua). II.kapitulua: Lurralde historikoen eskumenak: esklu-
siboak, legeak garatu eta betearaztekoak eta betearaztekoak (7. artikulua). Lurralde his-
torikoen ahalak (8-10 artikulua).

7. 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen 
eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. II. Titulua: 
Finantza- eta aurrekontu autonomía (14-16 artikulua, biak barne). Euskal Autonomia Er-
kidegoko Ogasun Nagusia (17.artikulua). Foru Ogasunak (18. Artikulua). Bigarren Azken 
Xedapena.

8. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena, Prozeduran interesdun direnak (I. titulua). Jarduteko gaitasuna eta interesdun 
kontzeptua (I. kapitulua). 3-8 artikuluak (biak barne). Administrazio-prozeduran interesdu-
nek beren burua identifikatzea eta sinatzea (II. Kapitulua). 9-12 artikulua (biak barne).

9. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearena. Administrazio-egintzak (III. Titulua). Administrazio-egintzen betekizunak 
(I. kapitulua). Egintzen efikazia (II. kapitulua). Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna 
(III. kapitulua).

10. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearena. Administrazio-prozedura erkideari buruzko xedapenak (IV. Kapitulua). 
Prozeduraren bermeak (I. kapitulua). Prozeduraren hasiera (II.kapitulua). Prozeduraren 
antolamendua (III. kapitulua).

11. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearena, Administrazio-prozedura erkideari buruzko xedapenak. (IV.titulua) 
Prozeduraren instrukzioa (IV. kapitulua). Prozeduraren amaiera (V.kapitulua). Admistra-
zio-prozedura erkidearen izapidetze sinplifikatua (VI.kapitulua). Ebazpenak betearaztea 
(VII. Kapitulua).

12. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearena. Administrazio publikoen jarduera (II. titulua). (I. kapitulua) Jarduke-
ta-arau orokorrak. (II. kapitulua). Epe-mugak eta epeak.

13. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearena. Egintzak administrazio-bidetik berrikustea. (V. titulua). I. kapitulua. Ofi-
ziozko berrikuspena. II.kapitulua. Administrazio-errekurtsoak. Printzipio orokorrak. Gora 
jotzeko errekurtsoa. Aukerako berraztertze-errekurtsoa. Berrikuspen-errekurtso berezia.

14. 39/2017 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearena, Legegintza-ekimena eta erregelamenduak eta bestelako xedapenak 
emateko ahala (VI. titulua). 127-131 artikulua (biak barne).
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15. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. Le-
koztasun- printzipioa. Administrazio Publikoen ondare-erantzunkizunarena (25-35 artiku-
luak, biak barne).

16. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Par-
lamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zu-
zentarauen transposizioa egiten duen Espainiako ordenamendu juridikora: xedea eta 
aplikazio-eremua. (1-3 artikuluak (biak barne) eta 4. artikulua). Kontratazio moten mugak 
(12-18 artikuluak, biak barne).

17. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena, Europako Parla-
mentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzen-
tarauen transposizioa egiten duen Espainiako ordenamendu juridikora. Kontratuak pres-
tatzea: kontratazio-espedientea, administrazio-klausula partikularren agiriak eta baldintza 
teknikoen agiriak. (116-120 artikuluak, biak barne, eta 121-130 artikukuak (biak barne).

18. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa (12-22 artikuluak, biak barne).

19. EBren Datuen Babesari buruzko Erregelamendu Orokorra: I. kapitulua. Xedapen 
Orokorrak (1-4 artikuluak, biak barne).

20. 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: xedapen 
orokorrak (1-3 artikuluak, biak barne). Funtzionario-izaera lortzea eta galtzea. Funtzio-
nario-kidegoak. Administrazio-karrera (36-58 artikuluak, biak barne).

21. 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: administra-
zio-egoerak. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak (59-81 artiku-
luak, biak barne).

22. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: 
Printzipio orokorrak (1-3 artikuluak, biak barne). Eskumenak, eginkizunak eta berdin-
tasun erakundeak toki eremuan (4,7 eta 10 artikuluak). Administrazioko arauetan eta 
prozeduretan berdintasuna sustatzeko neurriak (18-22 artikuluak, biak barne).

23. 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Eraikundeei buruzkoa. Udal-eskumenak (14-24 
artikuluak, biak barne).

24. Espainiako toki araubidea. Toki administrazioa Espainiako Konstituzioan. Toki 
autonomiaren printzipioa: esanahia eta irismena. Toki administrazioa osatzen duten era-
kundeak.

25. 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Toki Ogasunei buruzkoa: Toki Ogasunen 
errekurtsoak. Zuzenbide pribatuko sarrerak (2-5 artikuluak, biak barne).

26. 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Toki Ogasunei buruzkoa: Toki Erakun-
deen zergak. Arau Orokorrak (6-14 artikuluak, biak barne).

27. Honako zerga hauen egitatea, subjetu pasiboa eta sortzapena: ondasun higie-
zinen gaineko zerga; ekonomia-jardueren gaineko zerga; trakzio mekanikoko ibilgailuen 
gaineko zerga; eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga; hiri-lurren balio-gehi-
kuntzaren gaineko zerga.

28. Herri administrazioen eta haietako agintari eta langileen erantzunkizuna. Printzi-
pio orokorrak eta prozedura.

29. Udalerria. Udal mugartea. Biztanleria: erroldatzean arreta berezia jarrita.
30. Udalaren antolamendua: funtzesko printzipioak. Oinarrizko organoak: Alkatea, 

Alkateordeak, Udalbatza eta Tokiko Gobernu Batzarra. Organo osagarriak.
31. Alkatearen eskumenak. Alkatetzaren ebazpenak.
32. Udalbatza: osaera eta eskumenak. Tokiko Gobernu Batzarra: osaera, izendape-

na eta eskumenak. Informazio batzordeak.
33. Udalbatzaren funtzionamendua: bilkura eta erabakien araubidea, aktak eta era-

bakien ziurtapenak.
34. Toki erakundeek duten arauak egiteko ahala. Araubide organikoa eta ordenan-

tzak. Arauak egin eta onartzeko prozedura. Toki arauak argitaratzea. Bandoak.
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35. Langileria arloko órgano eskudunak: Udalbatzaren, Alkatearen eskumenak.
36. Toki erakundeen ondasunak. Motak. Ondasunen inbentarioa.
37. Udalaren jabari publikoa: motak eta erabilera eta aprobetxamendu moduak.
38. 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Toki Ogasunei buruzkoa. Zergak, Tasak, 

Kontribuzio bereziak, Diru-laguntzak eta Prezio Pubkikoak (30-39 artikuluak, biak barne 
eta 43-50 artikuluak, biak barne).

39. 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurraldeko Toki Erakundeeen 
Aurrekontuei buruzkoa. Aurrekontu Orokorrak: kontzeptua, edukia eta estruktura (3-13 
artikuluak, biak barne).

40. 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurraldeko Toki Erakundeen 
Aurrekontuei buruzkoa. Aurrekontu-Kredituen Araubide Orokorra (19-26 artikuluak, biak 
barne). Aurrekontuen betearazpena. (37-45 artikuluak, biak barne)
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