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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Zallako Udala

Kontu hartzaile lan poltsako oinarrien onarpena

Aurrekariak
Kontuan hartu da beharrezkoa dela lan-poltsa bat sortzea Zallako Udaleko kontu-har-

tzaile lanpostua betetzeko.
Deialdia eta zehazki kontu-hartzailea izendatzeko lan-poltsa osatuko duten langileen 

aukeraketa aztertu ondoren.
Kontuan hartuta oinarri hauek 2018ko azaroaren 22an negoziatu zirela, eta ez zela 

desadostasunik ezta ekarpenik egon sindikatuetako ordezkarien artean.
Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.g) 

artikulua kontuan hartuta.

EBAZTEN DUT

Lehena: Zallako Udalean kontu-hartzaile lanak egingo dituen bitarteko funtzionario 
bat izendatzeko lan-poltsa osatuko duten pertsonak aukeratzeko deialdiaren oinarriak 
onartzea.

Bigarrena: Zallako Udalean kontu-hartzaile lanak egingo dituen bitarteko funtziona-
rioa izendatzeko lan-poltsa osatzeko hautaprobak iragartzea.

Hirugarrena: Hautaproben eta deialdiaren oinarrien testu osoa Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean eta udaletxeko iragarki-taulan argitaratzea.

Zallan, 2018ko azaroaren 27an.—Alkatea, Javier Portillo Berasaluce
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ZALLAKO UDALEKO KONTU-HARTZAILEAREN LANPOSTUA BETETZEKO BITARTEKO 
FUNTZIONARIO-LANPOSTUAREN HAUTAKETA-PROZEDURA ARAUTZEKO OINARRIAK

Lehenengoa.—Oinarrien helburua
1. Oinarri hauen helburua honako hau da: txanda irekian eta lehiaketa-oposaketa-

ren bidez, bitarteko funtzionarioaren lanpostua hautatzea, Zallako Udaleko kontu-har-
tzailearen lanpostua betetzeko. Lanpostua estaturako gaikuntza duten funtzionarioen 
eskalakoa, kontu-hartzailetza eta diruzaintza azpieskalakoa eta A1 sailkapen-taldekoa 
da, Zallako Udaleko plantilla organikoaren eta lanpostuen zerrendakoa.

2. Oinarri horiek arauz ezarritakoaren baldintzapean daude eta, batez ere, hona-
ko hauek ezarritakoaren baldintzapean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua eta Euskal Funtzio Publikoaren 
ekainaren 6ko 6/1989 Legea, eta geroko aldaketak, Estaturako gaikuntza duten toki-ad-
ministrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 
Errege Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko HerriAdministrazioetan euskararen era-
bilera arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, Sarreren, Lanpostuen Horni-
durearen eta Lanbide Sustapenaren ganeko Araudi Orokorra ontzat eman zuen mar-
txoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua, Toki Administrazioen hautaketa-prozedura 
arautzen duen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua, Toki Araubidearen gaineko 
Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubideari buruz indarrean 
dauden legezko ebazpenen testu bateratua eta horren osteko aldaketak ontzat eman 
zituen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua, bai eta Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea eta Sektore 
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea ere.

3. Deitutako lanpostuak nahitaezko 4. mailako hizkuntza-eskakizuna dauka. Hala 
ere, hautaketa prozesua gainditzen dutenetik inork ez badu 4. mailako hizkuntza-eska-
kizuna ziurtatzen, oposizio eta lehiaketa-fasean puntuazio gehien lortzen duen eta 3. 
hizkuntza-eskakizuna edo baliokidea duen hautagaia proposatuko da

4. Lanpostuaren egiteko nagusiak Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen api-
rilaren 2ko 7/1985 Legearen 92 bis artikuluak, eta Estaturako gaikuntza duten toki-admi-
nistrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 
Errege Dekretuaren 4. eta 5. artikulek ezarritakoak izango dira, udalaren antolakuntzari 
dagokionez.

Bigarrena.—Hautagaien betekizunak
Hautagaiek betekizun guzti-guztiak bete beharko dituzte, eskabideak aurkezteko 

adierazitako epea amaitzen den egunean. Hauek dira onartua izateko eta, horrela de-
nean, oposaketa-lehiaketan parte hartzeko beharrezko betekizunak:

1.  Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea, edo, 
Europar Batasunak egindako eta Espainiako estatuak berretsitako nazioarteko 
itunei jarraituta, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko he-
rritarra izatea.

   Parte hartu ahal izango dute, modu berean, Europar Batasuneko kide diren 
estatuetako herritarren ezkontideek, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude; 
bestalde, bere ondorengoak eta bere ezkontidearenak ere bai, baldin eta zuzen-
bidez banatuta ez badaude, eta ondorengo horiek 21 urte baino gutxiagokoak 
badira, edo adin horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak.

2.  Eskabideak aurkezteko epea amaitu aurretik 16 urte beteta izatea eta nahitaezko 
erretiro-adina ez izatea.

3.  A1 azpitaldeko kidego edo eskaletan sartzeko beharrezkoa den unibertsitate-ti-
tulazioa edukitzea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen 
testu bateginean ezarritakoaren arabera (urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren bidez onetsi zen testu bategina).

4.  Diziplina-espediente bidez herri-administrazioaren zerbitzutik baztertua ez ego-
tea eta egiteko publikoak betetzeko gaitasun gabe utzi ez izana.
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5.  Lanpostuari dagozkion egitekoak betetzeko akats fisiko zein psikikorik ez izatea; 
edonola ere, pertsona ezgaituak gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 13/1982 
Legea aplikatuko da.

6.  lndarrean dagoen araudian aurreikusita dauden ezgaitasun edo bateraezintasu-
naren legezko kausaren batean ez egotea.

Oinarri honetan zerrendatutako betekizun guzti horiek eskabideak aurkezteko azken 
egunean eduki beharko dira, eta hautaketa-prozeduran eta bitarteko funtzionarioaren 
karguaz jabetu arte mantendu.

Hirugarrena.—Eskabideak aurkeztea
1. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Zallako Udaleko Erregistro 

Orokorrean aurkeztu beharko dute eskaera, oinarri hauei erantsitako ereduari jarraituta. 
Hori udaleko bulego orokorrean eskuratu daiteke eta http://sac.zalla.org web orrian.

Eskaera horrek betekizun hauek bete beharko ditu:
a)  Hautagaiek agerarazi beharko dute hautaketa-oinarri hauetan eskatutako baldin-

tza guzti-guztiak betetzen dituztela.
b)  Eskabidearekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:
  —  NANaren fotokopia.
  —  Deialdian parte hartzeko eskatutako tituluaren fotokopia.
  —  Euskarako ziurtagirien edo tituluen fotokopia, hala badagokio, euskara egiaz-

tatzeko probak egitetik salbuetsi ahal izateko.
  —  Lehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen zerrenda, eta beraiek egiaz-

tatzeko agirien fotokopia konpultsa tuak. Ezingo dira baloratu eskabideak 
aurkezteko epearen barruan alegatu eta justifikatu ez diren merezimenduak. 
Lehiaketako merezimenduen egiaztapena:

   Esperientzia egiaztatzeko, zerbitzuak zein administraziotan eman diren, admi-
nistrazio horrek emandako egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, kontratuaren 
iraupena eta betetako lanpostua azalduta; zerbitzu horiek baloratuko dira deial-
diko plazari esleitutako egitekoen arabera. Eskabideak aurkezteko epea amaitu 
aurreko epeak baino ez dira zenbatuko.

   Egindako ikastaroak egiaztatzeko, beraiek eman dituen erakunde ofizialak 
emandako ziurtagiriak edo lortutako tituluak aurkeztuko dira. Prestakuntza gehi-
garriaren inguruko merezimenduak egiaztatzeko aurkezten den dokumentazioan 
iraupena zehaztu beharko da

c)  Hautagaiek eskabidean adierazi beharko dute oposaketa-faseko ariketak zein 
hizkuntzatan egin nahi dituzten (euskaraz edo gaztelaniaz).

2. Eskabideak 20 egun balioduneko epean aurkeztuko dira, iragarkia Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

3. Eskabideak Zallako Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira, (Kosme 
Bibanko Etxebarria Etorbidea, 2, 48860-Mimetiz-Zalla, edo Arangunen, La Inmacula-
da 8 Aranguren-Zalla. Astelehenetik ostiralera zerbitzu-ordutegian), edo Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak bere 16. 
artikuluan ezarritako eran. Aurkezteko azken eguna baliogabea izanez gero, dagokion 
hurrengo egun baliodunean aurkeztu ahal izango da eskabidea.

Postetxeetan aurkeztutako eskabideak puntu honetan ezarritako epea amaitu bai-
no lehen aurkeztu beharko dira. Eskabideak gutun-azal irekian egongo dira, postako 
funtzionarioak data eta zigilua jar ditzan. Modu horretan baino ez da ulertuko postan 
aurkeztu ziren egunean sartu direla.

4. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 68. artikuluaren arabera, eskabideetan hutsak egonez gero, interes-
dunari eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean zuzentzeko; horrela egiten ez badu, 
eskabideari uko egingo zaio.
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5. Probak egiteko denboraren edo bitartekoen aldetik moldaketak behar dituzten 
hautagaiek eskaeran adieraziko dute. Epaimahai kalifikatzaileak hautaketa-probak egi-
teko beharrezko moldaketak ezarriko ditu; betiere edukia indargabetzen ez bada eta 
eskatutako gaitasun-maila gutxitu edo urritzen ez bada. Modu berean, alegatutako zir-
kunstantziak egiaztatzen dituen dokumentazioa eskatu ahal izango da.

Laugarrena.—Hautagaiak onartzea
1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ostean, Zallako Udaleko korporazioko pre-

sidenteak deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda 
ontzat emango du, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta udalaren iragarki oho-
lean ipiniko da. Modu berean, adieraziko da 20 egun balioduneko epean hautagaiek 
egoki deritzen erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituztela, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan 
adierazitakoaren arabera.

2. Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta horiek ebatzi ostean, udaleko kor-
porazioko presidenteak deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behin-betiko 
zerrenda ontzat emango du, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta erakundea-
ren iragarki-oholean ipiniko da. Behin-behineko zerrenda behin betikotzat joko da, baldin 
eta erreklamaziorik ez badago, zerrenda hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitartuko 
bada ere.

3. Egindako erreklamazioei buruzko ebazpenaren aurka berreaztertzeko errekur-
tsoa jarri daiteke alkatearen aurrean, hilabeteko epean, zerrendak Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Bostgarrena.—Epaimahai kallfikatzailea
1. Proben Epaimahai Kalifikatzailea hauen arabera eratuko da: 5/2015 Legegintza-

ko Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bategina onartzen duena; Toki Administrazioaren funtzionarioak hau-
tatzeko prozeduren oinarrizko araudiak eta gutxieneko programak ontzat eman dituen 
ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; Euskal Funtzio Publikoaren gaineko uztaila-
ren 6ko 6/1989 Legearen 31. eta 99. artikuluak; Adminis trazioaren zerbitzupeko langi-
leen sarrerari buruzko Araudi Nagusia onartu zuen martxoaren 10eko 364/1995 Errege 
Dekretua; eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan euskararen erabile-
ra normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua.

2. Epaimahaia honako hauek osatuko dute: epaimahaiburua, 2 epaimahaikide eta 
idazkaria (azkenengo horrek hitza izango du, baina boturik ez). Horiek guztiak enplegatu 
publikoak izan beharko dute eta deialdian parte hartzeko eskatutako maila bereko edo 
goragoko titulazio akademikoa izan beharko dute. Epaimahaien eraketan espezialitatea-
ren printzipioa babestu beharko da; horretarako, epaimahaiko kideen erdiak behintzat, 
sartzeko eskatutako ezagutza-arlo berari dagokion titulazioa izan beharko dute. Modu 
berean, epaimahaiaren eraketari dagokionez, Emakume eta Gizonen arteko Berdintasu-
nari buruzko 4/2005 Legearen 20. artikuluan ezarritakoari jarraituko zaio.

3. Epaimahaiak aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu, hautaketa-proze-
suaren proba guztietarako edo baten baterako. Ahol kulariok beraien espezialitate tek-
nikora mugatu beharko dute bere jarduera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 
Legearen 31.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.

4. Epaimahaiak izango dituzten titular eta ordezkoen izen-deiturak lehenengo azter-
ketaren data, lekua eta ordua erabakitzen duen egintzarekin bat jakinaraziko dira. Epai-
mahaikideak ezetsi egin daitezke, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide  Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikuluan aurrikusitakoa gertatzen bada.

5. Eratzeko ekitaldian, hautaketa-probak behar moduan garatzeko hartu beharreko 
erabaki guztiak hartuko ditu epaimahaiak. Baliozko eran jarduteko, kideen gehiengoa, 
titularrak edo ordezkoak, bertatartu beharko dira, eta beraien artean nahitaez izan behar-
ko dira epaimahaiburua eta idazkaria. Epaimahaiak argituko ditu araua hauek aplikatze-
rakoan sortu daitezken zalantza guztiak. Horrez gain, aurreikusi ez diren kasuetan zer 



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
23

5-
(II

-4
96

5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 07. Ostirala235. zk. 5. orr.

egin behar den erabakiko du. Epaimahaiak, jakinarazpenak egiteko eta gertakarien berri 
emateko, Zallako Udalean izango du egoitza.

6. Epaimahaiaren jarduteko prozedura Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 
Legeari egokituko zaio une guztietan. Epaimahaiko kide guztiak hitza eta botoa izango 
dituzte, idazkariak izan ezik; hark hitza izango du baina botorik ez. Botoen gehiengoare-
kin hartuko dira epaimahaiaren erabakiak. Berdinketarik egonez gero, epai mahaiburua-
ren botoak ebatziko du.

7. Epaimahaiak, hala badagokio, probak egiteko eskatutako moldaketei buruz ere 
ebatziko du, eskatutako moldaketa aztertu eta baloratu ondoren. Eskatutakoari buruz za-
lantzarik egonez gero, interesdunari entzun ahal izango zaio, bai eta aholkularitza eskatu 
ere eta, hala badagokio, organo tekniko eskudunen laguntza eskatu.

Seigarrena.—Proben garapena
1. Gai-zerrenda hautaketa-oinarri hauen eranskin bezala agertzen da.
2. Hautagai guztiek batera egin ezin dituzten probetan, hautaketaren unean indarrean 

dagoen herri-administraziorako estatuko idazkariaren ebazpenak ezarritakoaren arabaera 
dagokion letraz hasten den lehen abizena daukan hautagaiak emango dio  hasiera.

3. Hautagaiek NANa, pasaportea edo gida-baimena eraman beharko dute probak 
egiteko, eta epaimahaiko kideek edozein momentutan eskatu dezakete agiria  aurkezteko.

4. Lehenengo proba egiteko lekua, eguna eta ordua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
eta udaleko iragarki-oholean argitaratuko da, onartutako eta baztertutako zerrendarekin 
batera. Hurrengo probei buruzko informazioa gutxienez egin baino 72 ordu lehenago ar-
gitaratuko da udaleko iragarki-oholean eta bere webgunean. Aurreko zenbakian ezarrita-
koa gorabehera, epaimahai kalifikatzaileak probak oinarrietan ezarritako ordena ez den 
ordenean egitea xedatu dezake, baita egun berean hainbat proba egitea ere. Azken kasu 
horretan, aurreko nahitaezko probak gainditu dituztenen probak baino ez dira zuzenduko

5. Probak egitera onartutako eta baztertutakoen behin betiko zerrendetan dauden 
hautagaiak bertaratu ahal izango dira, bai eta zerrendan ez badaude ere, berraztertzeko 
errekurtsoa jarri dutenak ere, ebatzi gabe badago errekurtsoa: horretarako, Zallako Uda-
leko sarrera-erregistroan behar bezala zigilatutako berraztertzeko errekurtsoaren idazkia 
aurkeztu beharko dute.

6. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie. Horretarako, deia 
jaso eta ariketa egiten joan ezik, automatikoki galduko da ariketa horretan eta hurren-
goetan parte hartzeko eskubidea eta, horrenbestez, hautaketa-prozeduratik kanpo gera-
tuko dira.

Zazpigarrena.—Hautaketa-prozedura
1. Hautaketa-prozedura lehiaketa-oposaketa izango da. Hautaketa-prozeduretan 

praktikaldia gainditu izana ezarri ahal izango da. Horrenbestez, prozedurak 2 fase izan-
go ditu: oposaketarena eta lehiaketarena.

2. Oposaketa-fasea
2.1. Deialdi honetako ariketa guztiak Euskal Autonomía Erkidegoko hizkuntza ofi-

zial bietan egin ahal izango dira. Epaimahaiak proba bakoitzerako oposiziogile bakoitza-
ren anonimatua eta konfidentzialtasuna bermatzeko metodorik egokiena zein den balo-
ratuko du, eta metodo hori aplikatzeko neurriak hartuko ditu, bai proba egiterakoan, bai 
zuzentzerakoan.

2.2. Oposaketa-faseak ariketa hauek izango ditu:
a)  Ariketa. Ezagutza teorikoen testa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea): galdetegi batí 

erantzun beharko zaio, idatziz, epaimahaiak zehaztutako denboran. Galderak 
oinarri hauen eranskinean zehazten den gai-zerrendari buruzko erantzun batzuk 
izango dituzte, horietako bat baino ez delarik zuzena izango. Ariketa hau epai-
mahaiak kalifikatuko du, gehienez, 20 punturekin, eta beharrezkoa izango da, 
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gutxienez, 10 puntu lortzea, gainditzeko. Zuzenak ez diren erantzunak hiruren 
bat kenduko diete erantzun zuzenei.

b)  Ariketa. Praktikoa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea): epaimahaiak lanpostuarekin 
lotura daukan kasu praktiko bat edo batzuk proposatuko ditu, eta horiek ebatzi 
beharko dira. Proba gehienez ere 30 punturekin baloratuko da, eta gutxienez 15 
puntu lortu beharko dira proba gainditzeko.

c)  Ariketa. Euskara. (Nahitaezkoa eta baztertzailea): proba idatziak eta ahozko 
probak egin beharko dira, lanpostuari dagokion 4. hizkuntza-eskakizuna egiaz-
tatzeko; hizkuntza eskakizun hori egiaztatzen ez duten hautagaiak kanporatu 
egingo dira (oinarrien xedeari buruzko lehenengo oinarriko 3. atalean jartzen den 
salbuespenarekin). «Gai» ala «ez gai» bezala kalifikatuko da.

Proba hau ez dute egingo apirilaren 15eko Eusko Jaurlaritzaren 86/1997 Dekretuan 
eta euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta 
Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzekoa den azaroa-
ren 9ko 297/2010 Dekretuak ezarritako ziurtagiriren bat egiaztatuta duten hautagaiek.

3. Lehiaketa-fasea
Lehiaketa-fasean, epaimahaiak merezimendu hauek baloratuko ditu, eskabidearekin 

batera alegatuta eta behar bezala egiaztatuta badaude:
a)  Kontu-hartzaile moduan emandako zerbitzuengatik, puntu bat urteko (edo sei 

hilabete baino gehiagoko zatiak). 5 puntu, gehienez.
b)  Zentro ofizialetan (nortasun juridiko-publikoa dutenetan) gaiekin zuzen-zuze-

nean zerikusia duten prestakuntzako ikastaroa: 0,025 puntu orduko, gehienez 5 
puntura arte.

Merezimenduen justifikazioa honela egingo da:
Administrazio publikoetan, karrerako edo bitarteko funtzionario lez zerbitzuak ema-

teagatiko merezimenduak, administrazio publikoen ziurtagirien bitartez egiaztatu behar-
ko dira. Aipatu ziurtagirietan zehaztu beharko dira emandako zerbitzu zehatzak.

lkastaroak titulua adierazten duen agiriaren konpultsatutako fotokopiaren bidez 
egiaztatu beharko dira.

Zortzigarrena.—Emaitzak argitaratzea
1. Froga bakoitzaren emaitzak argitaratu ostean, gutxienez 5 eguneko epea ezarri-

ko da azterketak berrikusi eta erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak epaimahaibu-
ruari aurkeztu beharko zaizkio, idatziz, erregistro orokorrean, edo epaimahaiko idazka-
riaren aurrea; azken horrek modu ofizialean erregistratu beharko ditu.

2. Proba guztiak egin eta lehiaketa-fasea amaitu ostean, epaimahaiak proba guz-
tiak gainditu dituzten hautagaien zerrenda argitaratuko du, guztira lortutako puntuazioen 
batuketaren araberako ordenean, eta proba bakoitzean lortutako puntuak adieraziko di-
tuzte, bai eta azken puntuazioa ere.

Bederatzigarrena.—Izendapen-proposamena
1. Epaimahai kalifikatzaileak, puntuazioei aurkeztutako erreklamazioak berrikusi 

ostean, izendapenerako proposamena egin eta argitaratuko du, ezingo delarik gainditu 
eskainitako lanpostu-kopurua.

Hautagai bakoitzaren behin betiko sailkapenaren ordena oposaketa fasean lortutako 
puntuazioen batuketaren arabera zehaztuko da (ariketa bakoitzaren puntuazioaren ba-
tuketa), bai eta lehiaketaren puntuazioaren arabera ere (merezimendu bakoitzagatiko 
puntuazioaren batuketa).

2. Amaierako puntuazioan berdinketa egonez gero, oposaketa-fasean lortutako 
puntuaziorik altuena lortu duen hautagaia proposatuko da eta, horrela ere, berdinketa 
egonez gero, proba praktikoak (edo teoriko-praktiko) eta teorikoaren puntuazioaren or-
denaren arabera, ordena horri jarraituta. Berdinketak jarraituz gero, adinez nagusiena 
dena proposatuko da.
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Epaimahaiak lanpostura aurkeztu diren hautagaiek lanpostuan jarduteko  oinarrizko bal-
dintzak ez dituztela betetzen ikusten badu, lanpostua hutsik gelditu dela adierazi  daiteke.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Adierazitako epean, ezinbesteko arrazoiengatik izan ezik, proposatutako hauta-

giak eskatutako dokumentazio originala aurkeztu edo eskatutako baldintzak bete ezean, 
ezingo da izendatu, eta baliogabetu egingo dira bere jardun guztiak. Horrek, hala ere, ez 
dio kalterik egingo bere eskabidearen bidez egindako faltsukeriarengatik erantzukizuna 
izateko aukerari.

2. Kasu horretan, organo eskudunak izendapen-proposamena egingo du hautake-
ta-prozedura gainditu dutenen eta hornitzeko lan postu-kopuruan hartuko direnen alde, 
azken puntuazioaren ordenari jarraituta.

Hamaikagarrena.—lzendatzea eta karguaz jabetzea
Eskatutako betekizunak egiaztatu ostean, Batzorde Kudeatzaileko presidenteak, 

hautatutako pertsonaren aldeko izendapen- proposamenari buruz emandako ebazpena 
Bizkaiko Foru Aldundian aurkeztuko da, hark bitarteko funtzionario izendatu dezan.

Hamabigarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honen emaitzaren ondorioz etorkizuneko beharrizanak betetzeko 

lan-poltsa bat osatuko da, Zallako Udaleko kontu-hartzaile lanposturako.
—  Lehen mailako poltsa: ariketa guztiak gainditzen dituzten pertsonekin osatuko da.
—  Bigarren mailako poltsa: poltsa hori agortutakoan, bigarren mailako bat sor daite-

ke, lehen ariketa gainditu dutenekin.

Hamahirugarrena.—Aurkaratzeak
1. Gorabeherak. Oinarri hauetan ezarrita ez dagoen guztirako, epaimahaiak ahal-

mena dauka azaltzen diren zalantzak ebazteko eta lehiaketa-oposaketaren martxa ego-
kirako behar diren erabakiak hartzeko.

2. lnteresdunek, deialdia honen, haren oinarrien eta horietatik zein epaimahai kali-
fikatzailearen jardueratik ondorioztatzen diren administrazio-ekintzen aurka ahal izango 
dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 
39/2015 Legean ezarritako kasuetan eta moduan.

Hamalaugarrena.—Datu pertsonalen babesa
Udalean eman edo sortuko diren datu eta erregistro guztiak 15/1999 Lege organi-

koan eta otsailaren 25eko 2/2004 Legean eta Datuak babesteko erregelamendu oroko-
rrean ezarritako arau eta zuzentarauen babesean egongo dira.
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ERANSKINA
GAI-ZERRENDA

Zuzenbidea: Zati orokorra
1. Sektore publikoko kontratuak: mugaketa. Sektore publikoko kontratazioaren 

printzipio orokorrak: arrazionaltasuna, itunak egiteko askatasuna eta gutxieneko edukia, 
hobezintasuna eta forma, informazioa, baliaezintasunaren araubidea eta kontratázioar-
en arloko erabakien berrikuspena.

2. Sektore publikoko kontratuetako alderdiak. Kontratazio-organoa. Enpresaburua: 
ahalmena, debekuak, kaudimena eta sailkapena.

3. Administrazio publikoak kontratuak prestatzea. Kontratazio-espediente motak. 
Kontratistaren aukeraketa: kontratua esleitzeko prozedurak, moduak eta irizpideak. Ber-
meak. Kontratua burutzea eta formalizatzea. Kontratuaren baliogabetasuna. Kontrata-
zioaren arrazionalizazio teknikoa. Esparru-akordioak. Kontratazio-sistema dinamikoak. 
Kontratazio Zentralak.

4. Administrazio-kontratuak betearaztea eta aldatzea. Administrazioaren eskubi-
deak. Prezioen berrikuspena. Administrazio-kontratuen amaiera. Kontratuen lagapena 
eta azpikontratazioa.

5. Obra-kontratua. Prestatzeko administrazio-jardunak. Esleitzeko moduak. Forma-
lizazioa. Ondorioak. Amaiera. Obra-kontratuaren eta azpikontratuaren lagapena. Obrak 
Administrazioak berak burutzea.

6. Hornitzeko kontratua: araubide juridikoa. Betearaztea, aldatzea, betetzea eta ebaz-
tea. Zerbitzu-kontratua: araubide juridikoa. Betearaztea, aldatzea, betetzea eta  ebaztea.

7. Derrigorrezko desjabetzea. Subjektuak, xedea eta arrazoia. Prozedura orokorra. 
Berme jurisdikzionalak. Desjabetzeko itzulketa. Presaz izapidetzea. Prozedura bereziak.

8. Administrazio Publikoaren erantzukizuna: izaera. Erantzukizunaren oinarriak. 
Ordaintzeko moduko kalteak. Erantzukizunaren arloko administrazio-egintza eta proze-
dura. Administrazio publikoko agintarien eta haien zerbitzura dauden langileen onda-
re-erantzukizuna.

9. Datu pertsonalen babesa oinarrizko eskubide gisa. Oinarrizko printzipioak eta 
kontzeptuak. Herritarren eskubideak. Administrazio publikoen betebeharrak. Datu per-
tsonalen lagapenak eta jakinarazpenak.

Toki administrazioaren zuzenbidea
10. Udal-eskumenak: zehaztapen-sistema. Eskumen propioak, partekatuak eta es-

kuordetuak. Gutxieneko zerbitzuak. Zerbitzuen erreserba.
11. Toki-erakundeen jarduteko moduak. Toki Administrazioak jarduera pribatuan 

esku hartzea. Administrazio-lizentziak eta baimenak: motak. Udaletako sustapena.
12. Toki-erakundeen ekimen publiko ekonomikoa eta zerbitzu-erreserba. Toki-era-

kundeetako zerbitzu publikoa. Kudeaketa moduak. Zerbitzuak emateari eta tokiko enpre-
sa publikoari buruzko aipamen berezia. Partzuergoa.

13. Toki-erakundeen ondasunak. Motak. Jabari publikoko ondasunak. Ondare-on-
dasunak. Toki-erakundeek beren ondasunei dagokienez dituzten eskubideak eta ahalak. 
Herri-ondasunak. lnbentarioa. Denen eskura dauden auzo-mendiak.

14. Lurzoruaren jabetza-eskubidearen araubidea eta edukia. Lurzoruaren araubi-
dea: egoerak eta erabiltzeko irizpideak. Hirigintzako eraldaketa-jarduerak.

15. Balorazioen araubidea. Nahitaezko desjabetzea eta ondare-erantzukizuna. 
Jabetzaren eginkizun soziala eta lurzoruaren kudeaketa. Hirigintzaren finantzazio, au-
rrekontu eta kontabilitateko alderdiak. Zerga bereziak eta urbanizazio-kuotak. Erreser-
ba-eremuak. Hirigintza-hitzarmenak.

16. ldazkaritza, kontu-hartzailetza eta diruzaintza: kontzeptua. Sailkapena. Fun-
tzioak. Araubide juridikoa.
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Ogasun publikoa eta zerga zuzenbidea
17. Toki-erakundeen aurrekontu orokorra. Aurrekontu-egitura. Prestatzea eta onar-

tzea: aurrekontua betearazteko oinarrien aipamen berezia. Aurrekontuen luzapena.
18. Gastuen aurrekontuko kredituak: muga, egoera eta lotura juridikoko mailak. 

Kreditu-aldakétak: kontzeptua, motak, finantzazioa eta izapidetzea.
19. Gastuen eta sarreren aurrekontua betearaztea: faseak. Zuritu beharreko or-

dainketak. Kutxa finkoaren aurrerakinak. Urte askotarako gastuak. Gastuak aurretiaz 
izapidetzea. Gastu-proiektuak. Diru-sarrerei lotutako gastuak: finantzaketaren desbide-
ratzeei buruzko aipamen berezia.

20. Aurrekontuaren likidazioa. lzapidetzea. Kreditu-geldikinak. Aurrekontuaren 
emaitza. Diruzaintzako soberakina.

21. Aurrekontuen egonkortasuna eta finantza-jasangarritasuna. Printzipio oroko-
rrak. Aurrekontuen egonkortasun, zor publiko eta tokiko korporazioen gastu-arauaren 
arloko helburuak: helburuak ezartzea eta horiek ez betetzeak dakartzan ondorioak. Eko-
nomia- eta finantza-planak: edukia, izapidetzea eta jarraipena egitea. Finantzak egoki-
tzeko eta zuzentzeko planak. Tokiko erakundeen finantza-informazioa ematea.

22. Diruzaintzaren erregimen juridikoa. Kontzeptua eta funtzioak. Antolakuntza. Fi-
nantza-plangintza.

23. Finantza-planifikazioa. Diruzaintza-plana eta funtsen xedapen-plana. Diruzain-
tzako soberakinak errentabilizatzea. Diruzaintzako eragiketak. Interes-tasen eta finan-
tza-eragiketen aldaketen arriskua.

24. Toki Administrazioaren kontabilitate-sistema: printzipioak, eskumenak eta kon-
tabilitatearen helburuak. Kontabilitate aginduak: sinplifikatutako ereduari erreferentzia 
berezia. Kontabilitateko agiriak eta liburuak.

25. Toki-erakundeen kontu orokorra. Toki-erakundearen eta bere menpeko erakun-
deen urteko egoera-orriak eta kontuak, erantsitakoak: edukia eta justifikazioa. Merkata-
ritza-sozietateen kon tuak. Kontu orokorra izapidetzea. Udalbatzari, kudeaketa-organoei 
eta baste administrazio publiko batzuei eman beharreko bestelako informazioa.

26. Toki-erakundeen eta bere menpeko entitateen jarduera ekonomiko eta finantza-
rioaren barneko kontrola. Kontu-hartzailetza lana: eremu subjektiboa, eremu objektiboa 
eta motak. eragozpenei buruzko aipamen berezia.

27. Finantza-, eraginkortasun- eta efikazia-kontrolak: esparru subjektiboa, esparru 
objektiboa, prozedurak eta txostenak. Kontu-ikuskaritza finantza-kontrola gauzatzeko 
tresna gisa. Sektore publikoko kontu-ikuskaritzaren arauak.

28. Tokiko sektore publikoaren jarduera ekonomiko eta finantzarioaren kanpoko 
kontrola. Kontuen Epaitegiak eta autonomia erkidegoetako kanpoko kontrolerako orga-
noek toki-erakundeak fiskalizatzea. Kontuen Epaitegiaren eta autonomia-erkidegoetako 
kanpoko kontrolerako organoen arteko harremanak.

29. Kontabilitate-erantzukizuna: kontzeptua eta araubide juridikoa. Kontabilita-
te-erantzukizunaren izaera objektiboa. Kontabilitate-erantzukizunaren oinarrizko us-
tezkoak: kontabilitate-irismena, bidegabeko erabiltzeak eta beste egoera batzuk. Beste 
erantzukizun batzuekiko bateragarritasuna. Kontabilitate-erantzukizunaren arloko proze-
duren subjektuak.

30. Toki ogasunen baliabideak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Ogasunei buruz-
ko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauan. Zergak ezarri eta antolatzea eta zerga bidez-
koak ez diren baliabideak ezartzea.

31. Harreman juridikoa eta zergena: kontzeptua eta elementuak. Zerga-egitatea. 
Sortzapena. Salbuespenak. Subjektu aktiboa. Subjektu pasiboak. Arduradunak. Solida-
ritatea: irismena eta ondorioak. Egoitza fiskala. Ordezkaritza. Zorraren transmisioa. Zer-
ga-oinarria eta likidazio-oinarria. Karga-tasa. Zerga-zorra eta kuota.

32. Zergen kudeaketa: mugak eta esparrua. Zergen kudeaketaren prozedura. Zer-
gen likidazioa. Zergen aitorpena. Likidazio-egintzak: motak eta araubide juridikoa. Zer-
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ga-kontsulta. Froga, zergen kudeaketaren prozeduretan. Zerga Admnistraziorako Agen-
tzia Estatala. Zegen kudeaketa tokiko erakundeetan.

33. Zerga-betebeharra amaitzea. Ordainketa: betekizunak, ordainbideak eta or-
dainketaren ondorioak. Ordainketak egoztea. Ordainketarik azaren ondorioak eta izen-
dapena. Bestelako amaieramotak: preskripzioa, konpentsazioa, barkamena eta kaudi-
men gabezia.

34. Zergen bilketa. Dirubilketa organoak. Zerga-bilketa borondatezko epealdian 
egiteko prozedura. Erakunde laguntzaileak. Premiamendu bidezko zergabilketa proze-
dura: Premiamendu-prozedura bideratzea: Ondasunak bahitzea. Besteren tzea, ordain-
ketak egoztea. Hutsegin duten edo kobraezinak diren kredituak. Preskripzioa.

35. Zergak ikuskatzea. Zergen kudeaketaren arloko ikuskatze-jarduketak: egiazta-
tzea eta ikertzea, informazioa eskuratzea, balioak egiaztatzea, txostena eta aholkulari-
tza. Ikuskatze-funtzioen araubide juridikoa. Zergen ikuskapenaren prozedura. Zergen 
Ikuskaritzaren eskumenak. Ikuskatze-jardueren dokumentazioa. Ikuskatze-aktak. Zerga 
ez bestezko baliabideen ikuskatzea. Tokiko ikuskatzea.

36. Zergen alorreko arau-hausteak: kontzeptua eta klaseak. Zergen alorreko zeha-
penak: motak eta graduazio-irizpideak. Zehapen-prozedura. Arau-hausteen ondoriozko 
erantzukizuna iraungitzea.

37. Zergen kudeaketaren arloko egintzak administrazio-bidean berrikustea. Be-
rrikusteko prozedura bereziak. Berraztertzeko errekurtsoa. Administrazio-eta ekono-
mia-erreklamazioak.

38. Tokiko erakundeen araubide-eskuema zergen alorrean: ordenantza fiskalen 
edukia, zergapetze-egintzen inpugnazio-araubidea eta izapidetzea, eta zergen ordena-
mendua. Zerga ez bestezko baliabideak ezartzea.

39. Ondasun higiezinen gaineko zerga. Izaera. Zerga-egitatea. Subjektu pasiboa. 
Salbuespenak eta hobariak. Zerga-oinarria. Likidazio-oinarria. Kuota, sortzapena eta 
zergaldia. Katastroaren kudeaketa. Zergen kudeaketa. Katastroa ikuskatzea.

40. Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga. Izaera. Zerga-egitatea. Subjektu pa-
siboa. Salbuespenak. Kuota: tarifak. Sortzapena eta zergaldia. Erroldaren kudeaketa. 
Zergen kudeaketa. Errolda ikuskatzea. Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko Zerga. 
Izaera eta zerga-egitatea. Subjektu pasiboa. Zerga oinarria, kuota eta sortzapena. Ku-
deaketa.

41. Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga. Izaera eta zerga-egitatea. Sub-
jektu pasiboa. Zerga-oinarria. Kuota eta sortzapena. Kudeaketa. Hiri-lurren Balioaren 
Gehikuntzaren gaineko Zerga. Izaera eta zerga-egitatea. Subjektu pasiboa. Salbuespe-
nak. Zerga-oinarria. Kuota. Sortzapena. Kudeaketa.

42. Tasak eta prezio publikoak. Desberdintasun nagusiak. Zerga bereziak: kuotak 
aurreratzea eta geroratzea eta herritarren laguntza izatea.

43. Tokiko kreditua. Kreditu-eragiketa motak. Kontratuen izaera juridikoa: izapide-
tzea. Epe luzerako kreditu-eragiketak. Xedea eta iraupena. Eskumena. Epe luzerako 
kreditu-eragiketak adosteko mugak eta betekizunak. Toki-erakundeek abalak ematea.
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(Sarrerako zigilua / Sello de entrada)

ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA ORRIA 
INSTANCIA SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Eskaria aurkezten duen pertsona edo entitatea / Persona o entidad que presenta la solicitud

Izena eta bi abizenak / Nombre y dos apellidos NAN / DNI

Noren ordezkaritzan / En representación de IFK / NIF - NAN / DNI

Ondorengoa naizen aldetik / En calidad de

Kalea / Calle Zk. / N.º Solairua / Piso Aldea / Mano

Posta-kodea / Código Postal Herria / Municipio Lurraldea / Provincia

E-posta / E-mail Telefono zk. / N.º teléfono Sakelakoaren zk. / N.º móvil

Deialdiarekin zerikusia duten datuak / Datos relativos a la convocatoria

Hautagaiari dagokion lan-poltsa 
Bolsa de trabajo a la que se opta:

Zallako Udalean menpeko langileak aldi baterako kontratatzeko lanpoltsa 
Bolsa de trabajo para contratación de Interventor/a interino/a para el Ayun-
tamiento de Zalla

Oposizio-faseko ariketak egiteko hizkuntza ofiziala (euskara edo gaztelania)
Idioma oficial (euskera o castellano) en que desea realizar los ejercicios de 
la fase de oposición:

 Euskera  Castellano

Desgaitasun agiria duten pertsonak / Personas con discapacidad legalmente reconocida

Nahi izanez gero adieraz ezazu ondoren azterketak egiteko egokitzapenen bat edo denbora gehiago behar duzun
Si lo desea, señale si precisa alguna adaptación especial o tiempo adicional para realizar los exámenes



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
23

5-
(II

-4
96

5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, abenduak 07. Ostirala235. zk. 12. orr.

Dokumentazioa / Documentación

Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.

Hautatze-prozesuan parte hartzeko eskatutako titulazio 
akademikoaren fotokopia.

Fotocopia de la titulación académica exigida para parti-
cipar en el proceso selectivo.

Euskarako ziurtagirien edo tituluen fotokopia, hala ba-
dagokio, euskara egiaztatzeko probak egitetik salbuetsi 
ahal izateko.

Fotocopia, en su caso, de certificados o títulos de eus-
kara, al objeto de quedar exento de la realización de las 
pruebas de acreditación del euskara.

Lehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen ze-
rrenda, eta beraiek egiaztatzeko agirien fotokopia kon-
pultsatuak.

Una relación de los méritos alegados para la fase de 
concurso, acompañando fotocopias compulsadas de los 
documentos acreditativos de los mismos.

Orri honetan idatzi ditudan datuak egiazkoak dira eta 
oinarrietan eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut; 
gainera, hitza ematen dut eskatutakoan jatorrizko agiriak 
aurkeztuta zurituko ditudala. Ondorioz, hautaketa saioe-
tan parte hartzeko onar nazazuela eskatzen dut.

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas 
selectivas a las que se refiere la presente instancia y de-
clara que son ciertos los datos consignados en ella y que 
reúne las condiciones exigidas en las bases, comprome-
tiéndose a acreditarlas fehacientemente en el momento 
en que le sean requeridas.

Data / Fecha  Sinadura / Firma
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