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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bilboko Udala

Liburutegiko Laguntzailearen lan-poltsa bat eratzeko hautaketa-prozesuaren 
deialdiaren oinarriak.

Iragarkia, Bilboko Udalarena, zeinaren bidez onesten baitira Liburutegiko Laguntzailea-
ren plazak aldi batez betetzeko lan poltsa bat eratzeko hautaketa prozesuaren oinarriak.

Kultura eta Gobernantza Saileko zinegotzi ordezkariak, alkatearen 2019ko ekainaren 
15eko ebazpen bidez eta Gobernu Batzordearen 2019ko ekainaren 15eko erabakiaren 
bidez beraren gain utzi ziren ahalmenak baliatuz, honako hau xedatu zuen, 2021eko 
apirilaren 9an emandako ebazpen bidez:

«Honen bidez, hautaketa-prozesu baterako deialdia egiten da, Liburutegiko Lagun-
tzailearen plazak aldi batez betetzeko lan poltsa bat eratzearren (plazak, beraz, Admi-
nistrazio Bereziaren Eskalakoak dira, Zerbitzu Berezien Azpieskalakoak; Eginkizun Be-
rezien klasekoak; C-1 titulazio-taldekoak; eta euskararen 3. hizkuntza-eskakizuna dute), 
eta hautaketa-prozesua arautuko duten Oinarri Espezifikoak ere onetsiz; deialdia, be-
tiere, lan-poltsak kudeatzeko Bilboko Udalaren irizpideen arabera egiten da, zeintzuk 
Uriko Gobernu Batzordeak onetsi baitzituen behin betiko 2018ko abenduaren 19an, eta 
bat etorriz, betiere, beste arau hauekin guztiekin: 7/85 Legearen 127. artikulua (7/85 
Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena); 5/2015 Legegin-
tzako Errege dekretuaren 10.2 artikulua (5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 
30ekoa, zeinaren bidez onetsi baitzen Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legea), Tokiko Gobernu Batzordeak 2019ko ekainaren 15ean onetsitako Erabakiarekin 
batera, zeinaren bidez langileen gainean dauzkan zenbait eskurantza arauz esleituak 
eman baitzituen eskuordetzearen bidez; 896/91 Errege Dekretuaren 1. xedapen gehiga-
rria (896/91 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Toki Administrazioko Funtzionarioak Hau-
tatzeari buruzkoa; eta 6/89 legearen 33. artikulua (6/89 Legea, uztailaren 6koa, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzkoa).

Ebazpen honen kontra, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da, ebazpena eman zuen organoaren beraren aurrean, eta hilabeteko epea izan-
go da horretarako, edo, bestela, zuzenean jo ahal izango da beraren kontra, Adminis-
trazioarekiko Auzien Jurisdikzioan, bi hilabeteko epean, eta, kasu batean zein bestean, 
ebazpena argitaratzen denetik hasita; hala da 39/2015 Legaren 112., 123. eta 124. arti-
kuluetan ezarritakoaren arabera (39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Proze-
dura Erkideari buruzkoa) eta 29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarritakoaren arabera 
(829/1998 Legea, uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen 
duena)».

Bilbon, 2021eko apirilaren 9an.—Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zu-
zendaria
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ERANSKINA
BILBOKO UDALEKO LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILE LANPOSTUAREN  

LAN-POLTSA LEHIAKETA BIDEZ SORTZEKO DEIALDIAREN OINARRIAK

Bat.—Deialdiaren helburua
1.1. Deialdi honen xedea da lan-poltsa bat sortzea Liburutegiko Laguntzailearen 

lanbide-kategoriarako (PL3. Euskerazko hizkuntza-eskakizuna), Bilboko Udaleko Kul-
tura eta Gobernantza Saileko langile-beharrei aldi baterako erantzuteko. Langile horiek 
Administrazio Bereziko Eskalakoak dira, Zerbitzu Berezien azpieskalakoak: Eginkizun 
berezien klasekoak, C-1 titulazio-taldean daudenak, aldi baterako bitarteko funtzionario 
gisa hornitzeko, legez aurreikusitako edozein modalitatetan. 

Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da.
Aldi baterako betetzen den lanpostuari dagokiona izango da ordainsaria, eta eginki-

zunak ere lanpostu horri dagozkionak izango dira.
Egin beharreko zeregin nagusien deskribapena: 
—  Liburutegiko erabiltzaileari arreta ematea: eskatutako maileguak ematea, orienta-

tzea eta informazio bibliografikoa ematea, etab.
—  Funts bibliografikoaren eta, oro har, instalazioen kontserbazioa zaintzea, eta espa-

rruaren barruan ordenari eustea.
—  Liburuak erregistratzea, sailkatzea, katalogatzea eta apalategietan jartzea.
—  Hainbat administrazio-lan egitea, hala nola bazkideen txartelak egitea, liburute-

gi-jarduerari buruzko estatistikak, txostenak eta memoriak egitea, aurrekontuak 
egitea, materiala eskatzea, etab.

—  Liburutegi-funtsak eskuratzea: hautatu, formularioak bete, liburu-dendak bisitatu, 
materiala eta fakturak erkatu, etab.

—  Eguneroko prentsa, posta-bidalketak eta materiala udaletxean eta Eusko Jaurla-
ritzan jasotzea.

—  Aldizkako argitalpenak kontrolatzea, dosierrak eta aurkibideak egitea, aldizkarieta-
ko artikuluak fotokopiatzea, etab.

—  Bilerak egitea nagusiekin eta gainerako liburutegi-laguntzaileekin.
—  Era berean, lanposturako eskatutako kualifikazioarekin bat etorrita, bere gain utzi-

takoak egitea. 
1.2. Deialdi honek, bere oinarriekin, Administrazioa eta bertan parte hartzen dute-

nak lotzen ditu.
1.3. Poltsa honetan sartzen diren izangaiei, besteak beste, honako xedapen hauek 

aplikatuko zaizkie: Bilboko Udaleko funtzionarioen akordio arautzailea, urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bategina onartzen duena, eta aplikatu beharreko gainerako arauak.

1.4. Izangaiak hautatzeko prozesua oinarri hauetan xedatutakoaren arabera arau-
tuko da. Lan-poltsaren funtzionamendua, izendapen- edo kontratazio-kasuak edo horien 
hobekuntza-kasuak eta deialdien zigorra Bilboko Udaleko lan-poltsak Kudeatzeko Iriz-
pideetan xedatutakora egokituko dira. Irizpide horiek Gobernu Batzordeak onartu zituen 
behin betiko 2018ko abenduaren 19an, eta testu osoa 2019ko urtarrilaren 4ko Bizkaiko 
Aldizkari Ofizialean argitaratu zen (3. zenbakia), bai eta ondorengo aldaketak ere. 

1.5. Deialdi honen oinarriak Bilboko Udalaren webgunean https://ope.bilbao.eus 
eta Bilboko Udaleko iragarki-taulan kontsultatu ahal izango dira.

1.6. Lan-poltsak bete egingo ditu datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak 
bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan horrelako euskarrie-
tarako ezarritako eskakizun eta baldintza guztiak (2018ko abenduaren 6ko BOE, 294. 
zenbakia).
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Bi.—Hautagaiek bete beharreko baldintzak
Hautaketa-prozesuan parte hartzeko, baldintza hauek bete behar dira:
a)  Batxilergoko titulu ofiziala edo titulu teknikoa izatea, edo titulu hori lortzeko esku-

bideak ordainduta izatea. 
b)  3. hizkuntza-eskakizuna (3. HE edo baliokidea, uztailaren 4ko 187/2017 De-

kretuan xedatutakoaren arabera. Dekretu horren bidez, euskararen jakite-maila 
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeko eta Hizkuntzen Europa-
ko Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzeko Dekretua aldatzen da).  

c)  IT Txartelaren ziurtagiri hauek edukitzea:
  —  2000 Word XP edo ondorengoa, aurreratua.
  —  2000 Excel XP edo ondorengoa, oinarrizkoa 
   Excel aurreratuaren ziurtagiria edukitzeak Excel oinarrizkoa onartzea dakar pro-

zesu honetan.
d)  Espainiako nazionalitatea edukitzea, Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutua-

ren Lege Bategina onartu duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 57. 
artikuluan ezarritakoa kontuan hartu gabe.

e)  16 urte beteta edukitzea eta derrigorrezko erretiro-adinetik gorakoa ez izatea. 
f)  Gaitasuna: Lan-poltsa honen bidez bete nahi den plazari dagozkion eginkizunak 

normaltasunez betetzeko behar den gaitasun funtzionala eta psikofisikoa eduki-
tzea eta gaitasuna edo desgaitasuna lanpostuaren betebeharrak eta eginkizunak 
betetzeko oztopo ez izatea. Hori Udalaren Zerbitzu Medikoek egiaztatuko dute. 

g)  Gaikuntza: Ez izatea diziplina-espedientearen bidez baztertua administrazio pu-
blikoen edo autonomia-erkidegoetako konstituzio- edo estatutu-organoen zerbi-
tzuetatik, eta ez egotea epailearen ebazpen bidez erabat edo bereziki desgaitu-
rik enplegu edo kargu publikoetarako, funtzionarioen kidegoetan edo eskaletan 
sartzeko. 

h)  Ez egotea desgaitasun edo bateraezintasuneko lege-kausaren batean sarturik, 
herri-administrazioen zerbitzura dauden langileentzat bateraezintasunen arloan 
indarrean dagoen araubidearen arabera; hala ere, kargu publikoan jardun edo 
jarduera pribatu bateraezina egiten dutenek ez dute aukera egiteko eragozpenik 
izango, aipatutako legezko arauetan adierazita dagoen bezala.

i)  Bilboko Udalaren plantillako lanpostuak jabetzan betetzeko Legeetan eta Oinarri 
Orokorretan ezarritako gainerako eskakizunak aplikatuko dira (202ko uztailaren 
10eko Bizkaiko Aldizkari Ofiziala, 131. zenbakia).

Deialdi honetan parte hartu nahi dutenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino 
lehen bete beharko dituzte baldintza guztiak. Era berean, baldintza guztiak hautake-
ta-prozesuan zehar, bitarteko funtzionario izendatzean eta hortik aurrera ere bete behar 
dira. Gaitasun funtzionala, ordea, udalaren zerbitzu medikoek egiaztatu behar dute bitar-
teko funtzionario izendatu baino lehen.

Hala ere, hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero hauta-
gairen batek deialdiko baldintza guztiak ez dituela betetzen, baztertuta utziko du, inte-
resdunari entzun ondoren.

Hiru.—Eskariak aurkeztea
Eskaria aurkezteko epea 10 (hamar) egun baliodunekoa izango da, deialdi hau Biz-

kaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunean hasita. Hori Bilboko 
Udalaren webgunean: https://ope.bilbao.eus.  eta Udalbatzaren iragarki-oholean argita-
ratuko da.

Eskaria modu bitara aurkeztu daiteke:
—  Eskari elektronikoa: bete beharreko eredu ofiziala eta prozedura webgune honetan 

daude: https://ope:bilbao.eus.
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—  Paperezko eskaria: Bete beharreko eredu ofiziala I. Eranskinean dago. Administra-
zio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea-
ren 16.4 artikuluan aipatzen diren tokietan aurkeztu ahal izango da. (Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 
26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikulua zena). 

Eskariak, ahal dela, elektronikoki aurkeztuko dira. Ez da ziurtagirien kopiarik aurkeztu 
behar eskariarekin batera; izan ere, epaimahaiak edo Kultura eta Gobernantza Saileko 
Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritzak eskatzen dutenean ziurtatu 
beharko dira parte hartzeko baldintzak eta aipatutako merezimenduak.

Eskariak alegatutako merezimenduen zerrenda jaso beharko du. Ez dira baloratuko 
bertan alegatutakoak ez diren merezimenduak, eta horiek eskabideak aurkezteko epea 
amaitu baino lehen hartuak izan beharko dute. Alegatutako merezimenduak, eskatzen 
diren unean agiri bidez egiaztatzen ez badira, ez ditu aintzat hartuko epaimahai kalifika-
tzaileak. 

Eskariarekin batera alegatutako merezimenduen zerrenda aurkezten ez bada, ezin 
izango da zuzendu.

Tituluaren jatorrizkoak, NAN/AIZ eta alegatutako merezimenduen egiaztagiriak nahi-
taez aurkeztu beharko dira Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritzan, 
kontrataziorako egin daitekeen lehen deialdia dela eta. Ez badago edo faltsututa bada-
go, lan-poltsako kide izateko eskubidea bertan behera geratuko da, eta horrek ez dio 
kalterik egingo dokumentu-faltsutasun hori dela-eta izangaiak izan ditzakeen legezko 
erantzukizunei.

Eskabideak aurkezteko epea amaituta, onartutakoen eta bazter utzitakoen behin-behi-
neko zerrenda onartuko da. Ebazpen hori Udalaren iragarki-taulan eta Interneteko 
https://ope.bilbao.eus helbidean argitaratuko da, eta baztertutako pertsonei horretarako 
arrazoia zein den jakinaraziko zaie. Ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita, ha-
mar laneguneko epea izango dute bazterketaren aurka erreklamazioa aurkezteko eta 
hori eragin duten akatsak zuzentzeko edo agiriak aurkezteko.

Datuen babesa
Izangaiek eskabidean emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da, eta 

fitxategi hori Administrazio honetan aldi baterako kontrataziorako sortuko den lan-pol-
tsaren kudeaketara mugatuko da. Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua bat 
etorriko dira Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datu pertsonaletarako jabetza publiko-
ko fitxategiei eta datuak babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 
2/2004 Legean aurreikusitakoarekin.

Hautagaiek oinarri hauetako prozesuan parte hartzeak esan nahi du baimena ema-
ten dutela lan-poltsan sartzeko eta eskabidean ageri diren datu pertsonalak erabiltzeko 
hautaketa-prozesuaren emaitza partzialak edo behin betikoak jakinarazteko erabiltzen 
den edozein bideren bitartez argitaratzeko. Halaber, baimena ematen dute datuok era-
biltzeko HAEEk euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatu dezan, eta, oro har, epai-
mahaiak hautaketa-prozesuari dagozkion ariketak modu egokian prestatu eta burutzeko 
direla baieztatzeko. Era berean, baimena behar da osasun arloko langile eskudunek 
egiaztatu dezaten hautagaiak lanpostuaren zereginetara egokitzen diren. 

Hautaketa-prozesu hau publizitate printzipioak araututa dago. Ondorioz, ez da eska-
biderik onartuko baldin eta hautagaiak ez badu bere datuak lagatzea onesten aurreko 
paragrafoan adierazitako edukiarekin eta helburuetarako.

Izangaiek eskabidean adierazi beharko dute Administrazio Publikoko beste erakunde 
batzuei honako datu hauek lagatzeko aukera ematen duten: Izen-abizenak, NAN, hel-
bidea, harremanetarako telefonoa eta prestakuntza-maila, soilik eta esklusiboki, horiek 
legez aurreikusitako baldintzetan enplegu-eskaintzak egin diezazkieten, eta berariaz ja-
sota ez badago, horretarako baimenik ematen ez dutela ulertuko da.
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Interesdunak datu pertsonal horietan sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egite-
ko, transferitzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideaz baliatu daitezke. Horretarako, 
eskaria egin behar dute idatziz Bilboko Udaleko Kultura eta Gobernantza Saileko Giza 
Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritzan (Venezuela plaza, 2, 5. solairua, 
48001 Bilbo). 

Lau.—Epaimahai kalifikatzailea.
Epaimahaia epaimahaiburuak, idazkariak eta hiru kidek osatuko dute; karrerako fun-

tzionario izango dira guztiak. Epaimahaia osatzen dutenak, gehienbat, teknikariak izan-
go dira eta espezialitatearen printzipioa izango da nagusi, hau da, kide guztiek deialdian 
parte hartzeko eskatu den titulu edo maila akademiko berbera edo goragokoa eduki 
behar dute eta kideen erdiek, gutxienez, hautaprobetako jakintza-arlo bereko titulazioa 
edo espezializazioa izan behar dute. Epaimahaian sexu bietako kideak egongo dira, hori 
egoki ez dela justifikatzen ez bada, behintzat.

Epaimahaiko kideek ezin izango dute parte hartu prozeduran, eta hala jakinaraziko 
diote udalburuari, baldin eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
ren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan jasotako kasuren bat gertatzen bada. 
Aurreko kasuetako bat gertatuz gero, hautagaiek epaimahaikideak errefusatu ahal izan-
go dituzte, betiere aipatutako legearen 24. artikuluan ezarritakoarekin bat.

Epaimahai kalifikatzailea ezin izango da eratu, ez eta jardun ere, lehendakaria eta 
idazkaria, edo, hala badagokio, horien ordezkoak, eta, gutxienez, kideen erdiak bertara-
tu ez badira.

Epaimahaiko kideen gehiengoaren aldeko botoak hartuko ditu erabakiak, eta berdin-
keta gertatuz gero, lehendakariaren kalitateko botoak ebatziko du.

Epaimahaiaren erabakiak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, administra-
zio-prozedura erkidea arautzen duen araudian adierazitako moduan eta epeetan.

Bost.—Baloratu beharreko merezimenduen egitura eta sailkapena
Hautaketa-prozesua merezimenduak baloratzeko fase bakar batean egituratuko da, 

eta gehieneko puntuazioa 20 puntukoa izango da, baremo honen arabera:

A) Lan-esperientzia
Atal hau gehienez ere 12 punturekin baloratuko da. 
Administrazio Publikoetan liburutegiko laguntzailearen (auxiliar) edo liburutegiko la-

guntzailearen (ayudante) plazetan, C1 titulazio-taldekoa, emandako zerbitzuak baloratu-
ko dira. 0,20 puntu emango dira lan egindako hilabete oso bakoitzeko. Ez dira hilabeteko 
aldia baino frakzio txikiagoak zenbatuko.

Administrazio Publikoetan emandako zerbitzuak administrazio edo erakunde horien 
ziurtagirien bidez egiaztatuko dira, Administrazio Publikoan aldez aurreko zerbitzuak ai-
tortzeari buruzko abenduaren 26ko 70/1978 Legea aplikatzeko arauak ematen dituen 
ekainaren 25eko 1461/1982 Errege Dekretuaren I. eranskinaren arabera. Emandako 
zerbitzuen ziurtagirietan, urteetan adierazitako denbora hilabeteetara aldatuko da, urte-
ko hamabi hilabetetan, eta egunetan adierazitakoa hilabeteetara, hileko hogeita hamar 
egunetan. Lan egindako hilabete oso bakoitzeko baloratuko dira. Ez dira baloratuko hi-
labetetik beherako soberakinak. 

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak lanaldi 
osoan lan egindako denboratzat hartuko dira.

B) Titulazio akademikoak
Atal honetan 8 puntu emango dira gehienez, honela banakatuta:
B.1. Gehienez ere 6,00 puntu:
 a)  Bibliotekonomia eta Dokumentazioko, Irakasle-Ikasketako, edozein Filo-

logiako, Filosofiako, Pedagogiako, Itzulpengintza eta Interpretazioko, His-
toriako, Artearen Historiako, Arteko, Soziologiako, Zientzia Politikoetako, 
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Kazetaritzako eta Publizitateko eta Harreman Publikoetako lizentziatura, 
diplomatura edo unibertsitate-gradua: 3 puntu.

 b)  Beste edozein lizentziatura, diplomatura edo unibertsitate-gradu izateaga-
tik: 2 puntu.

 c)  Goi-mailako teknikariaren titulua izatea: 1 puntu. 
a), b) eta c) azpiatalak batu ahal izango dira, atalaren gehieneko puntuazioa lortu arte.
Merezimendu gisa aurkeztutako beste goragoko titulazio bat lortzeko behar diren 

titulazioak ez dira baloratuko.
B.2. Gaztelania ez den Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak jakitea, zehaztutako 

mailen arabera, gehienez 2 puntu, modu honetara banatuta:
—  B2 mailako hizkuntzak jakiteagatik, ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatuta: puntu 1.
—  C1 mailako hizkuntzak jakiteagatik, ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatuta: puntu 2.
Egiaztatzen den hizkuntza bakoitzagatik, hautagaiak duen jakite-mailarik altuena ba-

karrik puntuatuko da. 

Sei.—Izangaien poltsak egitea
6.1. Baztertutakoen eta onartuen behin betiko zerrenda argitaratu ondoren, eskabi-

dean alegatutako betekizunak eta merezimenduak egiaztatzeko epea irekiko da, baldin 
eta bitarteko telematikoen bidez egiaztatu ezin izan badira. 

Izangaiek egiaztatutako merezimenduak Epaimahai Kalifikatzaileak baloratu ondo-
ren, izangaien behin-behineko lehentasun-ordena onartuko da, eta Udalaren iragar-
ki-oholean eta webgunean argitaratuko da.

Interesdunek 10 egun balioduneko epea izango dute, behin-behineko lehentasun-hu-
rrenkera argitaratzen denetik, bertan jasotako datuei buruzko erreklamazioak egiteko. 
Erreklamazioek ezin izango dute ekarri eskabidean alegatu ez den merezimendurik. 
Epaimahai kalifikatzaileak ez du kontuan hartuko erreklamazio-epean merezimenduak 
gehitzea dakarren dokumenturik.

 Epe hori igarotakoan, Epaimahai kalifikatzaileak, interesdunek aurkeztutako erre-
klamazioak ebatzi ondoren, Alkatetzari igorriko dio bitarteko funtzionarioak izendatzeko 
lan-poltsa behin betiko onartzeko ebazpen-proposamena, izangai bakoitzak lortutako 
puntuazioaren arabera ordenatuko dena.

6.2. Azken puntuazioa lortutako puntuazio guztien batura izango da, deialdi hone-
tako bosgarren oinarrian ezarritako baremoaren arabera. Berdinketarik gertatuz gero, 
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, Emakumeen eta Gizonen Ber-
dintasunerakoak, 20.4.a) artikuluan xedatutakoaren arabera ebatziko da. Modu subsidia-
rioan, berdinketak ebazteko, bosgarren oinarrian adierazitako merezimendu bakoitzean 
lortutako puntuaziorik handiena hartuko da kontuan, oinarrietan adierazitako hurrenke-
raren arabera. Oraindik berdinketak jarraitzen badu, adin handieneko izangaiaren alde 
ebatziko da.

6.3. Prozesu horren ondoriozko zerrenda Bilboko Udaleko iragarki-taulan eta web-
gunean argitaratuko da, eta Bilboko Udaleko lan-poltsak Kudeatzeko Irizpideen arabera 
arautuko da.

Zazpi.—Gorabeherak
Epaimahaiak oinarri hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu 

eta deialdia behar bezala garatzeko beharrezko diren erabakiak hartuko ditu.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 112., 123. eta 124. artikuluen eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 46. artikuluaren arabera, oinarri hauen 
aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal zaio hilabeteko epean Bilboko Go-
bernu Batzordeari, edo zuzenean aurka egin administrazioarekiko auzien jurisdikzioaren 
aurrean, hilabete biko epean. Epe hori, kasu bietan ebazpena prentsan argitaratzen de-
nean hasiko da. 
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2021, apirilak 21. Asteazkena73. zk. 7. orr.

I. ERANSKINA / ANEXO I
ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN

1. Deialdia / Convocatoria

Deialdiaren izena / Nombre Convocatoria:
LIBURUTEGIKO LAGUNTZAILEAREN LAN POLTSA   
BOLSA DE TRABAJO AUXILIAR DE BIBLIOTECA

Sartzeko sistemak / Sistemas de acceso: Lehiaketa
Concurso X

Oposizioa
Oposición

Oposizio-lehiaketa
Concurso-oposición

Txanda / Turno Askea / Libre Desgaitasunen bat duten pertsonak
Personas con discapacidad

2. Norberaren datuak / Datos personales

Lehenengo abizena / Primer apellido Bigarren abizena / Segundo apellido Izena / Nombre

NAN / AIZ / DNI / NIE: Naziotasuna / Nacionalidad Jaioteguna / Fecha de Nacimiento: Sexua / Sexo

E. / M.  G. / H. 

Telefono finkoa / Teléfono fijo Telefono mugikorra / Teléfono móvil Posta elektronikoa / Correo electrónico

3. Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio a efectos de notificaciones

Helbidea / Dirección Ataria / Portal Eskailera / Escalera Solairua / Piso Eskua / Mano Atea / Puerta

PK / CP: Herria / Localidad Probintzia / Provincia Herrialdea / País

4. Euskara, Euskera

Profila egiaztatzen dut (jarri «X» dagokion lekuan) / Acredito el perfil (marcar con una «X» el correspondiente)

3HE / PL3   4HE / PL4   

5. Betebeharrak / Requisitos

Deialdian eskatutako titulazioa / Titulación exigida en la convocatoria

Deialdian eskatutako beste dokumentu batzuk (IT Txartelak) / Otros documentos exigidos (IT Txartelas)

6. Merezimenduak / Méritos

Leku zabalagoa behar izanez gero datu edota informazio gehigarrirako, 
eskabideari gehitutako eranskin batean egin beharko da.

En caso de necesitar más espacio para incluir datos o información adicional, 
deberá hacerse incorporando un anexo a la solicitud.
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7. Kontratazio zerrendetan sartzea / Ingreso en listas o bolsas de contratación

Laukietan BAI ala EZ idatzi / Escriba en los recuadros SÍ ó NO:

Deialdiaren Oinarri Espezifikoen arabera, baimena ematen dut nire datuak Administrazio Publikoen beste Erakunde batzuei lagatzeko, lan 
eskaintzak jasotze aldera. / Autorizo la cesión, a efectos de recibir ofertas de empleo, de mis datos personales a otras Entidades de las 
Administraciones Públicas, al amparo de lo establecido en las vigentes Bases Específicas de la convocatoria.

Baimena ematen diot Bilboko Udalari, bide telematikoen bidez, nire eskabidean aipatutako nortasun, ezgaitasun, titulazio akademiko, hiz-
kuntza eskakizun, IT txartel  eta gidabaimenen datuak kontsulta eta egiazta ditzan, bere izapidetze administratiborako, hauek eskuragarri 
dauden heinean. Ez baduzu baimen hau ematen dagozkion agiriak erantsi beharko dituzu. / Autorizo al Ayuntamiento de Bilbao a consultar 
y verificar por medios telemáticos los datos de identidad, discapacidad, títulos académicos, perfiles lingüísticos, IT txartelas y permisos de 
conducción alegados en la solicitud para su tramitación administrativa, en la medida de la disponibilidad de los mismos. En caso de no dar 
la autorización deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

Lege-informazioa Información legal
Behean sinatzen duenak ESKATZEN DU hautaketa-prozesu honetan 
onartua izatea eta bere erantzukizunaren pean AITORTZEN DU eska-
bide honetan jasotako datuak egiazkoak direla, eskabidean agertzen 
diren jarraibideen arabera bete duela eskabidea, deialdia arautzen 
duten oinarri berezietan ezarritako baldintzak betetzen dituela, bere 
osasun egoerari buruzkoak barne. Halaber, hala eskatzen zaionean, 
eskabidean jasotako datu guztiak agiri bidez frogatzeko konpromisoa 
hartzen du.

La persona abajo firmante SOLICITA su admisión en el presente pro-
ceso selectivo y DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos 
los datos consignados en esta solicitud, que la ha cumplimentado de 
conformidad con las instrucciones contenidas en la misma y que reúne 
las condiciones exigidas en las Bases Específicas que rigen la convo-
catoria, incluidas las que se refieren a su estado de salud, comprome-
tiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la 
solicitud cuando le sean requeridos. 

Jarri «X» laukitxoan / Marque con una «X» en el recuadro
ZINPEAN EDO HITZ EMANDA AITORTZEN DUT / DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMETO

Eskaera hau sinatu baino lehen, irakur ezazu arretaz datuen babesari 
buruz atzealdean ezarritako informazioa.

Antes de firmar esta solicitud, lea atentamente la información sobre pro-
tección de datos recogida al reverso.

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

Sinadura / Firma

BILBOKO UDALEKO ALKATE JAUN TXIT GORENA
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DATUEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS
Honako hau jakinarazten dizut, indarrean dagoen datuak babesteko 
araudian aurreikusitako ondorioetarako: 

A los efectos previstos en la normativa vigente de protección de datos 
se le informa que: 

Bilboko Udaleko Gobernantzaren eta Proiektu Estrategikoen Saileko 
Giza Baliabideak Antolatzeko eta Kudeatzeko Zuzendaritza da zure 
datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna (helbidea: Venezuela 
plaza, 2, 5. solairua, 48001 Bilbo). 
Bilboko Udalean, Modernizazioko Idazkaritza Teknikoaren Sailatalaren 
burua da datuak babesteko ordezkaria (helbidea: Ernesto Erkoreka pla-
za, 1, 5. solairua, 48007 Bilbo). 

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección 
de Organización y Gestión de Recursos Humanos del Área de Gober-
nanza y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Bilbao, situada en 
Plaza Venezuela, 2, 5.ª planta, 48001 Bilbao. 
El Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Bilbao es 
la Jefatura de Subárea de Secretaría Técnica de Modernización, con 
dirección en la Plaza Ernesto Erkoreka, 1, 5.ª planta, 48007, Bilbao. 

Zure datuen tratamenduak helburua da aurkeztuko zaren hautake-
ta-prozesua egoki prestatu eta garatzea, hautaketa-prozesuaren ondo-
rioz sor litekeen lan-poltsa eratu eta kudeatzea, zuk alegatutako tituluak 
eta, oro har, merezimenduak egiaztatzea eta aurkeztuko zaren plazak 
betetzeko behar diren betekizun guztiak dituzula egiaztatzea.

Sus datos serán tratados con el fin de preparar y desarrollar correc-
tamente el proceso selectivo al que usted aspira y la constitución y 
gestión de la bolsa de trabajo que pudiera crearse a resultas del mismo, 
de verificar los títulos y méritos en general alegados por usted y de 
acreditar que cuenta con todos los requisitos necesarios para el acceso 
a las plazas a las que concurre.

Eman dituzun datuak kontserbatuko dira hautaketa-prozesuak irau-
ten duen bitartean, sor litekeen lan-poltsa indarrean dagoen bitartean 
(lan-poltsa horretan sartzen bazara) eta administrazio honekin ezar lite-
keen zerbitzu-harremanak irauten duen bitartean. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras dure el proceso se-
lectivo, mientras esté vigente la bolsa de trabajo que pudiera crearse, 
en caso de acceder a ella, y mientras dure la relación de servicio que 
pudiera llegar a establecerse con esta Administración. 

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategi-
naren (EPOETB) legezko manu bat (55. eta 56. artikuluak) betetzea 
da zure datuen tratamendurako legezko oinarria, tratamendu horren 
helburua denean egiaztatzea ea betetzen dituzun funtzio publikoan 
sartzeko betekizunak eta hautaketa-prozesuan hori betetzeko behar 
diren gainerako inguruabarrak. EPOETBn (10. art.) ezarritako botere 
publiko bat egikaritzea da zure datuen tratamendurako legezko oinarria, 
tratamendu horren helburua aurkeztu zaren hautaketa-prozesuaren on-
dorioz egin litezkeen lan-poltsak kudeatzea denean.
Baimenik ematen ez baduzu aurretik adierazi diren arrazoietan oina-
rriturik zure datuak tratatzeko, ezin izango duzu hautaketa-prozesuan 
parte hartu.

La base legal para el tratamiento de sus datos a fin de verificar los 
requisitos de acceso a la función pública y las circunstancias que deter-
minen su desempeño en el proceso selectivo es el cumplimiento de un 
mandato legal contenido en el TREBEP (arts. 55 y 56). La base legal 
para el tratamiento de sus datos a fin de gestionar las posibles bolsas 
de trabajo resultantes del proceso selectivo al que usted aspira es el 
ejercicio de un poder público recogido en el TREBEP (art. 10).
De no prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos ba-
sado en los antedichos motivos, no será posible la participación en el 
correspondiente proceso selectivo.

Posta elektronikoko helbideari eta telefono-zenbakiei buruzko zure da-
tuak hautaketa-prozesuan komunikazioak egiteko tratatzeari dagokio-
nez, horretarako berariaz ematen duzun baimena izango da legezko 
oinarria. Hautaketa-prozesuan parte hartzea eta horren ondorio guztiak 
ez daude zure posta elektronikoko helbidearen eta zure telefono-zen-
bakien datuak tratatzeko baimena ematearen mende. 

La base legal para el tratamiento de sus datos relativos a dirección de 
correo electrónico y números de teléfono para comunicaciones durante 
el proceso selectivo es su consentimiento expreso a tal efecto. La par-
ticipación en el proceso selectivo y todas sus consecuencias no están 
supeditadas a la prestación de su consentimiento para el tratamiento de 
los datos relativos  a su correo electrónico y sus números de teléfono. 

Zure datu pertsonalak (izen-abizenak, NANa, helbidea, harremanetarako 
telefonoa eta prestakuntza-maila) badaude sor litezkeen lan-poltsetan, 
helburu bakar honekin laga ahal izango zaizkie beste administrazio pu-
bliko batzuei, betiere jasota badago berariaz baimena eman duzula ho-
rretarako: lan-eskaintzak egin ahal izatea legez ezarritako terminoetan. 

Sus datos personales contenidos en las posibles bolsas de trabajo (nom-
bre y apellidos, D.N.I, domicilio, teléfono de contacto y nivel de formación) 
serán cedidos, siempre que conste su expreso consentimiento, a otras 
Administraciones Públicas con la exclusiva finalidad de que les puedan 
ser realizadas ofertas de empleo en los términos legalmente previstos. 

Zeure datuetara irispide izateko, zuzentzeko, ezerezteko, aurka egite-
ko, mugatzeko eta transferitzeko dituzun eskubideak tratamenduaren 
arduradunaren aurrean egikaritu ahal izango dituzu. Eskubidea izango 
duzu, era berean, eskatu zaizun tratamendurako edo tratamenduetara-
ko eman duzun baimena kentzeko, baina horrek ez dio legitimitaterik 
kenduko baimena kendu aurretik eginiko tratamenduari. Era berean, 
ezin izan badituzu zeure eskubideak egikaritu, erreklamazioa aurkeztu 
ahal izango duzu datuen babesaren gaian eskuduna den kontrol-agin-
taritzaren aurrean.

Usted podrá ejercer ante el responsable del tratamiento sus derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento 
y a la portabilidad de sus datos. Asimismo, usted tiene derecho a retirar 
el consentimiento prestado para el o los tratamientos que así lo hayan 
requerido, sin que ello obste a la legitimidad del tratamiento realizado 
previamente a su retirada. De igual modo, usted podrá presentar una 
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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