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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, apirilak 27. Asteartea77. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Zallako Udala

Zallako Udaleko Idazkari lanpostua aldi baterako betetzeko hautaproben 
deialdiaren iragarkia zuzentzea.

Iragarkia argitaratu da 2021eko apirilaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (75. zen-
bakia), Zallako Udaleko idazkari gisa bitarteko funtzionario lanpostu huts bat betetzeko. 
Argitaratutako eranskinetan akats bat antzeman da, eta zuzendu egin da deialdiaren 
oinarriak eta eranskinak osorik argitaratuz.

Era berean, eskabideak aurkezteko epea luzatu egingo da, 2021eko apirilaren 26tik 
20 egun baliodun igaro arte, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean zuzenketa-iragarki hau argita-
ratzen denetik hasita.

Alkatetzaren apirilaren 9ko 492/2021 Dekretuaren arabera, honako hau erabaki da, 
besteak beste:

Lehena: Zallako Udalean idazlari-lanak egingo dituen bitarteko funtzionario bat izen-
datzeko lan-poltsa osatuko duten pertsonak aukeratzeko deialdiaren oinarriak onartzea, 
lanpostu hori eta Udalaren AOT lanpostua betetzeko aldi baterako beharrak asetzeko.

Bigarrena: Zallako Udalean idazkari-lanak egingo dituen bitarteko funtzionarioa hau-
tatzeko eta izendatzeko lan-poltsa osatzeko hautaprobak iragartzea, lanpostu hori eta 
Udalaren AOT lanpostua betetzeko aldi baterako beharrak asetzeko.

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

Hirugarren oinarrian xedatutakoarekin bat etorriz, eskabideak 20 egun balioduneko 
epean aurkeztuko dira, iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Zallan, 2021eko apirilaren 23an.—Alkatea, Juan Ramón Urkijo Etxeguren
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ZALLAKO UDALEKO IDAZKARI LANPOSTUA ALDI BATERAKO BETETZEKO  
BITARTEKO FUNTZIONARIOAREN HAUTAKETAPROZESUA ARAUTZEKO OINARRIAK

Lehenengoa.—Oinarrien xedea
1. Oinarri hauen helburua ondorengoa da: txanda irekian eta oposizio-lehiaketaren 

bidez, bitarteko funtzionario bat hautatzea, aldi baterako hutsik dagoen Zallako Uda-
leko idazkari-lanpostua betetzeko. Lanpostua estatuko gaikuntza duten funtzionarioen 
eskalakoa, idazkaritza azpieskalakoa eta A1 sailkapen-taldekoa da, eta 4. derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna du.

Ezohiko moduan, deialdi honetan sortuko den lan-poltsa Udaleko AOT lanpostua aldi 
baterako betetzeko erabili ahal izango da, hori hutsik geratzen denean.

2. Oinarri horiek arauz ezarritakoaren baldintzapean daude eta, batez ere, hona-
ko hauek ezarritakoaren baldintzapean: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
gaineko urriaren 30eko 5/2015 Legea eta Euskal Funtzio Publikoaren gaineko ekainaren 
6ko 6/1989 Legea eta geroko aldaketak; araubide juridikoaren eta Estaturako gaikuntza 
duten toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen 128/2018 
Errege Dekretua; Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioetan euskararen 
erabilera arautu duen apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua; Sarreren, Lanpostuen Horni-
duraren eta Lanbide Sustapenaren gaineko Araudi Orokorra ontzat eman zuen martxoa-
ren 10eko 364/1995 Errege Dekretua; Toki Administrazioen hautaketa-prozesua arautu 
behar duten arauak ontzat eman zituen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; Toki 
Araubidearen gaineko Oinarriak arautu zituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea; Toki Araubi-
dearen gainean indarrean dauden legezko ebazpenen testu bateratua eta horren osteko 
aldaketak ontzat eman zituen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzazko Errege Dekretua; 
eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozesu Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legea eta urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruz-
koa eta osteko aldaketak.

3. Deitutako lanpostuak nahitaezko 4. mailako hizkuntza-eskakizuna dauka. Hala 
ere, hautaketa-prozesua gainditzen dutenetatik inork ez badu 4. mailako hizkuntza-es-
kakizuna egiaztatzen, oposizio eta lehiaketan puntuazio gehien lortzen duen eta 3. hiz-
kuntza-eskakizuna duen hautagaia proposatuko da.

4. Lanpostuan egiteko funtzio nagusiak Toki Administrazioetako Estatuko Gaikun-
tza duten Funtzionarioen Araubide Juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 128/2018 
Errege Dekretuaren 2. artikulutik 5. artikulura bitartekoetan ezarritakoak izango dira, 
Udalaren antolakuntzari dagokionez.

Bigarrena.—Hautagaien betekizunak
Hautagaiek betekizun guztiak bete beharko dituzte, eskaerak aurkezteko adierazi-

tako epea amaitzen den egunean. Honakoak dira onartua izateko eta, horrela denean, 
oposizio-lehiaketan parte hartzeko beharrezko betekizunak:

1.  Espainiako herritartasuna izatea.
2.  Eskaerak 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.

5.  Lanpostuari dagozkion egitekoak betetzeko gaixotasun edo akats fisiko zein psi-
kikorik ez izatea; edonola ere, elbarrituen gizarteratzeari buruzko apirilaren 7ko 
13/1982 Legea aplikatuko da.

6.  Indarrean dagoen araudian aurreikusita dauden ezgaitasun edo bateraezintasu-
naren legezko kausaren batean ez egotea.
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7.  4. mailako hizkuntza-eskakizuna izatea, edo subsidiarioki 3. mailako hizkun-
tza-eskakizuna. Horien ordez, apirilaren 15eko Eusko Jaurlaritzako 86/1997 De-
kretuan eta otsailaren 24ko 48/2009 Dekretuak aldatutako 64/2008 Dekretuan 
edo hori aldatzen duen araudian ezarritako egiaztagiriak izatea.

Deitutako lanpostuak esleituta duen nahitaezko hizkuntza-eskakizuna 4. mailakoa 
da; beraz, hautagaiek aipatutako profila egiaztatu beharko dute. Hori izango ez balute, 
3. mailako hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko lukete (apirilaren 15eko 86/1997 De-
kretuaren 43.2 artikulua), deialdi hau estaltzeko soilik profil hori erabili beharko balitz.

Oinarri hauetan zerrendatutako betekizun guzti horiek eskaerak aurkezteko azken 
egunean eduki beharko dira, eta hautaketa-prozesuan eta bitarteko funtzionarioaren kar-
guaz jabetu arte mantendu.

Hirugarrena.—Eskaerak aurkeztea
1. Hautaketa-prozesu honetan parte hartu nahi dutenek Zallako udaletxeko Erre-

gistro Orokorrean aurkeztu beharko dute eskaera, oinarri hauei erantsitako eta bulegoe-
tan zein webguneko (sac.zalla.eus) atalean eskuragarri dagoen ereduari jarraituta. Hori 
Udaleko bulego orokorrean eskuratu daiteke. Eskaera horrek ondorengo betekizunak 
bete beharko ditu:

Eskaeran jasotzen den moduan, hautagaiek jasota aurkeztu beharko dute hautake-
ta-oinarri hauetan eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela.

Eskaerarekin batera, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira: lehiaketa-faserako 
alegatutako merezimenduak eta horien egiaztagiriak. Ezin izango dira baloratu instan-
tziak aurkezteko epez kanpo aurkeztu eta justifikatutako alegatutako merezimenduak.

Lehiaketako merezimenduak egiaztatzea: esperientzia zerbitzuak eman diren Admi-
nistrazioaren egiaztagirien bidez egiaztatu beharko da. Horietan kontratuaren iraupena 
eta lanpostua adierazi beharko dira. Horiek deitutako lanpostuari esleitutako funtzioen 
arabera baloratuko dira. Eskaerak aurkezteko epea amaitu baino lehenagoko epeko 
egiaztagiriak soilik hartuko dira kontuan.

Hautagaiek eskaeran adierazi beharko dute oposizio-faseko ariketak zein hizkuntza-
tan egin nahi dituzten (euskaraz edo gaztelaniaz).

2. Eskaerak 20 egun balioduneko epean aurkeztuko dira, iragarkia Bizkaiko Aldiz-
kari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Aurkezteko epeko azken eguna ez balitz egun balioduna izango, dagokion hurrengo 
egun baliodunean aurkeztu ahal izango da eskaera.

3. Honako modu hauetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak:
a)  Aurrez aurre, Zallako Udaleko Erregistro Orokorrean, Herritarrentzako Arreta 

Zerbitzuan:
  —  Kosme Bibanko kalea, 2, 48860 Mimetiz. Beharrezkoa da aurretiazko hitzor-

dua eskatzea 946 390 001 telefonoan.
  —  La Inmaculada auzoa, 11, Arangune, 48850 Aranguren. Beharrezkoa da au-

rretiazko hitzordua eskatzea 946 390 001 telefonoan.
b)  Zallako Udaleko egoitza elektronikoan. Izapidea: 4.13. Lan-poltsetan parte har-

tzeko eskaera.
c)  Urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozesu Erkidearen 

39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako edozein modutan.
Postetxeetan aurkeztutako eskaerak bertan entregatu beharko dira, eskaerak aur-

kezteko puntu honetan ezarritako epea amaitu baino lehen. Eskaerak gutun-azal irekian 
egongo dira, postako funtzionarioak data eta zigilua jar ditzan horietan. Modu horretan 
baino ez da ulertuko postan aurkeztu diren egunean sartu direla.

4. Administrazio Prozesu Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artiku-
luaren arabera, eskaeretan hutsak egonez gero, interesdunari eskatuko zaio 10 egun 
baliodunetan zuzentzeko; horrela egiten ez badu, eskaerari 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. Eskaerak aurkezteko epea amaitu ostean, Udaleko alkateak deialdian onartu-

tako eta baztertutako hautagaien behin-behineko zerrenda ontzat emango du, eta uda-
letxearen iragarki-oholean ipiniko da. Horrez gain, Udaleko webgunean argitaratuko da 
(www.zalla.eus) Enplegu Publikoa atalean. Modu berean, adieraziko da 5 egun baliodu-
neko epean hautagaiek egoki deritzen erreklamazioak aurkeztu ahal izango dituztela, 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1. artikuluan adierazitakoaren arabera.

2. Erreklamazioak aurkezteko epea amaitu eta horiek ebatzi ostean, Udaleko al-
kateak deialdian onartutako eta baztertutako hautagaien behin betiko zerrenda ontzat 
emango du, eta erakundearen iragarki-oholean zein webgunean ipiniko da. Behin-behi-
neko zerrenda behin betikotzat joko da, baldin eta erreklamaziorik ez badago; zerrenda 
hori erakundearen iragarki-taulan zein webgunean argitaratuko da.

3. Egindako erreklamazioei buruzko ebazpenaren aurka berrezartzeko errekurtsoa 
jarri daiteke Zallako Udaleko alkatearen aurrean, hilabeteko epean, zerrendak erakun-
dearen iragarki-taulan zein webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenba-
tzen hasita.

Errekurtso bat aurkeztean ez da hautaketa-prozesua etengo, eta, ondorioz, pertsona 
hori kautelazko hautagai gisa onartu ahal izango da hautaketa-probak egiteko. Errekur-
tsoaren ebazpenak aipatutako kautelazko neurria ebatziko du.

Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailea
1. Frogen Epaimahai Kalifikatzailea ondorengoetan adierazitakoaren arabera era-

tuko da: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateratua onartzen duen 
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 60. artikulua; Toki Administra-
zioaren funtzionarioak hautatzeko prozeduren oinarrizko araudiak eta gutxieneko pro-
gramak ontzat eman dituen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua; Euskal Funtzio 
Publikoaren gaineko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. eta 99. artikuluak; Administra-
zioaren zerbitzupeko langileen sarrerari buruzko Araudi Nagusia onartu zuen martxoa-
ren 1eko 364/1995 Errege Dekretua; eta Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administra-
zioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duen apirilaren 15eko 
86/1997 Dekretua

2. Epaimahaia ondorengoek osatuko dute: epaimahaiburua, 2 epaimahaikide eta 
epaimahaiko idazkaria (azken hori Udaleko kontu-hartzaile gaitua izango da, hizpidea 
izango du baina botorik ez). Horiek guztiak enplegatu publikoak izan beharko dira eta 
deialdian parte hartzeko eskatutako maila bereko edo goragoko titulazio akademikoa 
izan beharko dute. Idazkariak Udalbatzako administrari laguntzaile baten laguntza izan-
go du. Epaimahaien eraketan espezialitatearen printzipioa babestu beharko da; eta, ho-
rretarako, epaimahaiko kideen erdiak behintzat sartzeko eskatutako ezagutza-arlo berari 
dagokion titulazioa izan beharko du. Modu berean, epaimahaiaren eraketari dagokionez, 
Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzko 4/2005 Legearen 20. artikuluan 
ezarritakoari jarraituko zaio.

3. Abstentzioa eta errekusazioa: Epaimahaiko kideek uko egin beharko diote parte 
hartzeari urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan xedatutako inguruabarren bat 
gertatzen bada. Halaber, halako inguruabarren bat gertatuz gero, hautagaiek kide horien 
errekusazioa eskatu ahal izango diote alkateari.

4. Epaimahaiak aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu, hautaketa-proze-
suaren proba guztietarako edo baten baterako. Aholkulariok beraien espezialitate tek-
nikora mugatu beharko dute beren jarduera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 
Legearen 31.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.
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5. Epaimahaiak izango dituen titular eta ordezkoen izenak onartutako eta bazter-
tutako behin betiko pertsonen zerrendarekin eta lehenengo azterketaren data, lekua eta 
ordua erabakitzen duen egintzarekin batera jakinaraziko da. Epaimahaikideak ezetsi dai-
tezke, baldin eta Administrazio Prozesu Erkidearen Legearen 24. artikuluan aurreikusita-
koa gertatzen bada.

6. Eratzeko ekitaldian, hautaketa-probak behar bezala garatzeko hartu beharreko 
erabaki guztiak hartuko ditu Epaimahaiak. Baliozko eran jarduteko, kideen gehiengoa, 
titularrak edo ordezkoak, bertaratu beharko da, eta beraien artean nahitaez izan beharko 
dira epaimahaiburua eta idazkaria. Epaimahaiak argituko ditu arau hauek aplikatzera-
koan sortu daitezken zalantza guztiak. Horrez gain, aurreikusi ez diren kasuetan zer 
egin behar den erabakiko du. Epaimahaiak, jakinarazpenak egiteko eta gertakarien berri 
emateko, Zallako udaletxean izango du egoitza.

7. Epaimahaiaren jarduteko prozesua Administrazio Prozesu Erkideari buruzko Le-
geari egokituko zaio une guztietan. Epaimahaiko kide guztiak hitza eta botoa izango 
dituzte, idazkariak izan ezik; honek hitza izango du baina botorik ez. Botoen gehiengoa-
rekin hartuko dira Epaimahaiaren erabakiak. Berdinketarik egonez gero, epaimahaibu-
ruaren botoak ebatziko du.

8. Epaimahaiak, hala badagokio, probak egiteko eskatutako moldaketei buruz ere 
ebazpenak emango ditu, eskatutako moldaketa aztertu eta baloratu ondoren. Eskatuta-
koari buruz zalantzarik egonez gero, interesdunari entzun ahal izango zaio, bai eta ahol-
kularitza eskatu ere eta, hala badagokio, organo tekniko eskudunen laguntza eskatu.

Seigarrena.—Proben garapena
1. Gai-zerrenda hautaketa-oinarri hauen eranskin gisa agertzen da.
2. Hautagai guztiek elkarrekin ezin dituzten egin frogetan, hautaketaren unean in-

darrean dagoen herri-administraziorako estatuko idazkariaren ebazpenak ezarritakoa-
ren arabera dagokion letraz hasten den lehen abizena daukan hautagaiak emango dio 
hasiera.

3. Hautagaiek NAN, pasaportea edo gida-baimena eraman beharko dute probak egi-
teko, eta Epaimahaiko kideek edozein momentutan eskatu dezakete agiria aurkezteko.

4. Lehenengo proba egiteko lekua, eguna eta ordua Udaleko webgunean eta uda-
letxeko iragarki-oholean argitaratuko da, onartutako eta baztertutako zerrendarekin 
balera. Ondorengo frogei buruzko informazioa gutxienez egin baino 72 ordu lehenago 
argitaratuko da Udaleko iragarki-oholean eta bere web-orrialdean. Aurreko zenbakian 
ezarritakoa gorabehera, Epaimahai kalifikatzaileak probak oinarrietan ezarritako ordena 
ez den ordenan egitea xedatu dezake, baita egun berean hainbat proba egitea ere. Az-
ken 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 berraztertze-
ko errekurtsoa jarri dutenak, ebatzi gabe badago errekurtsoa: horretarako, ZALLAKO 
udaletxeko sarrera-erregistroan behar bezala zigilatutako berraztertzeko errekurtsoaren 
idazkia aurkeztu beharko dute.

6. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie. Horretarako deia 
jaso eta ariketa egitera joan ezean, automatikoki galduko da ariketa horretan zein hu-
rrengoetan parte hartzeko eskubidea eta, horrenbestez, hautaketa-prozesutik kanpo ge-
ratuko da.

Zazpigarrena.—Hautaketa-prozesua
1. Hautaketa-prozesua oposizio-lehiaketa izango da. Horrenbestez, prozesuak 2 

fase izango ditu: oposizioarena eta lehiaketarena.
2. Oposizio-fasea:
2.1.  Deialdi honetako ariketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofi-

zial bietan egin ahal izango dira. Epaimahaiak proba bakoitzerako oposiziogi-
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le bakoitzaren anonimotasuna eta konfidentzialtasuna bermatzeko metodorik 
egokiena baloratuko du, eta metodo hori aplikatzeko neurriak hartuko ditu, bai 
proba egiterakoan, bai zuzentzerakoan.

2.2.  Oposizio-faseak ondorengo ariketak izango ditu:
  1. ariketa. Ezagutza teorikoen testa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea): galdetegi 

bati erantzun beharko zaio, idatziz, Epaimahaiak zehaztutako denboran. Gal-
derek oinarri hauen eranskinean zehazten den gai-zerrendari buruzko eran-
tzun batzuk izango dituzte, eya horietako bat baino ez da zuzena izango. Arike-
ta hau Epaimahaiak kalifikatuko du, gehienez 10 punturekin, eta beharrezkoa 
izango da, gutxienez, 5 puntu lortzea gainditzeko. Zuzenak ez diren erantzunek 
% 25 kenduko diote erantzun zuzenei.

  2. ariketa. Praktikoa. (Nahitaezkoa eta baztertzailea): Epaimahaiak lanpostua-
rekin lotura daukan kasu praktiko bat edo batzuk proposatuko ditu, eta horiek 
ebatzi beharko dira. Proba gehienez 15 punturekin baloratuko da, eta gutxie-
nez 7,5 puntu lortu beharko dira proba gainditzeko.

Baloratuko diren gaiak honako hauek izango dira: proposatutako kasu praktikoak 
ebazteko analisi-gaitasuna, prestakuntza orokorra eta gaitasuna, ideia-gaitasuna, azal-
penaren zehaztasun eta doitasuna eta ebazpenerako ezagutza teorikoak.

Lekua murriztu behar izateagatik ezingo balitz ariketa areto bakarrean egin, deialdi 
bakar bat egingo da, baina bi aretotan. Ariketa aldi berean egingo da bi aretoetan.

3. Lehiaketa-fasea: lehiaketa-fasean, Epaimahaiak hurrengo merezimenduak balo-
ratuko ditu, eskaerarekin batera alegatuta eta behar bezala egiaztatuta badaude:

a)  Sarrerako idazkari edo idazkari kontu-hartzaile moduan emandako zerbitzuen-
gatik, puntu bat urteko (edo sei hilabete baino gehiagoko zatiak), gehienez 5 
puntura arte.

b)  Herri Administrazioan administrazio orokorreko teknikari-plazan (A taldea, A-1 ti-
tulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuak, edozein harreman juridikoren menpean, 
zerbitzu zibilen edo merkataritzako zerbitzuen errentamendu-kontratuen bidez-
koak izan ezik: 0,05 puntu hilabete oso bakoitzeko, eta gehienez 3,50 puntu.

Merezimenduen justifikazioa ondorengo eran egingo da:
Administrazio publikoetan zerbitzuak emateagatiko merezimenduak administrazio 

publiko horien ziurtagirien bitartez egiaztatu beharko dira.
4. Proba bakoitzaren emaitzak argitaratu ostean, gehienez ere 5 eguneko epea 

ezarriko da, azterketak berrikusi eta erreklamazioak aurkezteko. Erreklamazioak epai-
mahaiburuari aurkeztu beharko zaizkio, idatziz, Erregistro Orokorrean, edo Epaimahaiko 
idazkariaren aurrean; azken horrek ofizialki erregistratu beharko ditu.

5. Proba guztiak egin eta lehiaketa-fasea amaitu ostean, Epaimahaiak proba guz-
tiak gainditu dituzten hautagaien zerrenda argitaratuko du, guztira lortutako puntuazioen 
batuketaren araberako ordenan, 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.
Hautagai bakoitzaren behin betiko sailkapenaren ordena oposizio-fasean lortutako 

puntuazioen batuketaren arabera zehaztuko da (ariketa bakoitzaren puntuazioaren ba-
tuketa), bai eta lehiaketaren puntuazioaren arabera ere (merezimendu bakoitzaren pun-
tuazioaren batuketa).

2. Amaierako puntuazioan berdinketa egonez gero, oposizio-fasean lortutako pun-
tuaziorik altuena lortu duen hautagaia proposatuko da eta, horrela ere, berdinketa ego-
nez gero, proba praktiko (edo teoriko-praktiko) eta teorikoaren puntuazioaren ordenaren 
arabera, ordena horri jarraituta. Berdinketak jarraituz gero, adinez nagusiena dena pro-
posatuko da.
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Epaimahaiak lanpostura aurkeztu diren hautagaiek lanpostuan jarduteko oinarrizko 
baldintzak betetzen ez dituztela ikusten badu, lanpostua hutsik gelditu dela adierazi de-
zake.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Izendatzerako proposatutako pertsonak, errekeritzen zaionetik 10 egun balio-

duneko epean, deialdian eskatutako baldintza eta eskakizun guztiak betetzen dituela 
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko du. Adierazitako epean, ezinbesteko 
arrazoiengatik izan ezik, proposatutako hautagaiak 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 eskaeraren 
bidez egindako faltsukeriarengatik erantzukizuna izateko aukerari.

2. Kasu horretan, organo eskudunak izendapen-proposamena egingo du hautake-
ta-prozesua gainditu duten pertsonen artean hurrengo postuan dagoenaren alde, sailka-
pen-ordenari jarraituta.

Hamaikagarrena.—Izendatzea eta karguaz jabetzea
Eskatutako betekizunak egiaztatu ostean, alkateak hautatutako pertsonaren aldeko 

izendapen-proposamenari buruz emandako ebazpena Bizkaiko Foru Aldundian aurkez-
tuko da, horrek bitarteko funtzionario izendatu dezan.

Hamabigarrena.—Lan-poltsak
Hautaketa-prozesu honen bidez lortutako emaitzen ondorioz, ariketak gainditu dituz-

ten pertsonekin lan-poltsa bat osatuko da, Zallako Udalean etorkizuneko beharrizanak 
betetzeko idazkari-lanpostua eta/edo administrazio orokorreko teknikari-lanpostua bete-
tzeko:

Lehen mailako poltsa: ariketa guztiak gainditzen dituzten pertsonekin osatuko da.
Bigarren mailako poltsa: poltsa hori agortutakoan, bigarren mailako bat sor daiteke, 

lehen ariketa gainditu dutenekin.

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

mena dauka azaltzen diren zalantzak ebazteko eta oposizio-lehiaketaren martxa egoki-
rako behar diren erabakiak hartzeko.

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

Hamalaugarrena.—Datu pertsonalen babesa
Udalean eman edo sortuko diren datu eta erregistro guztiak Datu Pertsonalak babes-

teari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organi-
koak ezarritako arau eta zuzentarauen babesean egongo dira.

Hamabosgarrena.- Administrazio publikoen arteko datuen bitartekotza eta datu per-
tsonalak lagatzea

Zallako Udalak, eskuragarri dauden bitartekaritzako sistemen bidez, Administra-
zioaren esku dauden eta hautaketa-prozesuan parte hartzeko interesa duten pertsonen 
datuen inguruko beharrezko kontsulta eta egiaztapen guztiak egingo ditu. Era berean, 
hautaketa-prozesu honek eskatzen duen edozein administrazio-izapide gauzatzeko 
beharrezkoa den edozein elementu begiratu ahal izango du.

Administrazio Publikoen arteko datuen bitartekaritzaren oinarria zehaztu egiten da 
2016ko apirilaren 27ko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren datu pertsonalen 
tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babes-
teari buruzko 2016/679 Erregelamenduan (EB) eta urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. 
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artikuluan. Azken horrek honako hau adierazten du: interesdunak ez daude beharturik 
jarduneko administrazioak edo beste edozein administraziok eginak diren dokumentuen 
kopiak ekartzera.

Udalak Administrazioaren arabera jarduten duten eta parte-hartzean interesa duten 
pertsonen datuen beharrezko kontsultak eta egiaztapenak egingo ditu, honako legezko 
betekizun hau betetzeko: Datuak babesteko 2016/679 Erregelamenduaren 6.1.c artiku-
luan ezarritakoa.

NAN, titulazio akademikoa eta hizkuntza-profila begiratzea gaitzen duen legea da 
urriaren 30eko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina 
onartzen duen 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 56. artikulua.

Horregatik, ez ditu eskatuko elkarreragingarriak izan daitezkeen datuak dituzten do-
kumentuak edo ziurtagiriak, baldin eta interesduna [edo horren ordezkaria] horiek era-
biltzearen aurka ez badago. Kasu horretan, datuak edo dokumentuak aurkeztu beharko 
ditu.

Ondorioz, elkarreragingarriak izango diren datu guztiak ez dituzte interesdunek eman 
beharko, baina arazo teknikoengatik ezingo balitz elkarreragingarritasuna gauzatu, Uda-
lak izapidea gauzatzeko beharrezko datu edo dokumentuak eskatu ahal izango ditu.

Honako informazio hau da elkarreragingarritasunean aritzeko beharrezko informa-
zioa:

—  Nortasun-agiri Nazionala.
—  Prozesuan parte hartu ahal izateko titulazio akademikoa.
—  Euskara-ziurtagiri edo -tituluak.
Aurkaritza-eskubidea gauzatzea: aurkaritza-eskubidea gauzatzean, horren arrazoia 

adierazi beharko da. Horrela, erantzuleak alegatutako arrazoiak neurtuko ditu. Edonola 
ere, erabateko aurkaritza ez da baliokoa izango; izan ere, ez da eman ez den baimen bat 
baliogabetzea, hori ez baita tratamenduaren oinarri juridikoa. Gainera, hautagaiak arra-
zoitutako aurkaritza bat aurkeztuko balu, horrekin batera nahitaez aurkeztu beharko ditu 
kontsultaren aurka dauden agiriak, Udalak jakin dezan deialdiko prozeduran ezarritako 
baldintzak betetzen direla. Ez badu hori egiten, ezin izango da eskaera onartu.
*™ Oharra: Egiaztatzeko Ahalmena. Edonola ere, jarduneko Administrazioak ahalmena du aitortuta-

ko datu pertsonalak zuzenak diren egiaztatzeko, Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoa-
ren 8. Xedapen Gehigarriaren arabera: «Interesdunak, edozein bide erabilita ere, zehaztasunez 
deklaratzen baditu Administrazio Publikoen esku dauden datu pertsonalak, eskaeraren organo 
hartzaileak beharrezko egiaztapenak egin ahal izango ditu datuen zehaztasuna egiaztatzeko».
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I. ERANSKINA / ANEXO I
ESKAERA-ORRIA / HOJA DE SOLICITUD

ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
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 idazkaria aldi baterako kontratatzeko lanpoltsa/bolsa de 
trabajo para contratación de secretario/a interino/a para el Ayuntamiento 
de Zalla

Oposizio-faseko ariketak egiteko hizkuntza ofiziala (euskara edo gaztelania)/Idio-
ma 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
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ZALLAKO UDALAREN LAN POLTSETAN PARTE HARTZEKO ESKAERA 
SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LAS BOLSAS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO DE ZALLA

Aurkeztu beharreko dokumentazioa / Documentación a aportar:

Lehiaketa-faserako alegatutako merezimenduen ze-
rrenda, eta beraiek egiaztatzeko agiriak

Una relación de los méritos alegados para la fase de 
concurso, acompañada de los documentos acreditati-
vos de los mismos

Dokumentazio egiaztagarria / Documentación verificable:
Zallako Udalak, eskuragarri dauden datuen bitartekotza-sistemen bidez, behar diren egiaztapenak 

eta kontsultak egingo ditu administrazioak bere esku dituen interesdunen datuetan, zuk berariaz kon-
trakorik esan ezean (kasu horretan, dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).

El Ayuntamiento de Zalla, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, va a 
realizar las comprobaciones y consultas necesarias de los datos de las personas interesadas que 
obren en poder de la Administración, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá 
aportar la documentación).

Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia Documento Nacional de Identidad

Hautatze-prozesuan parte hartzeko eskatutako titulazio 
akademikoa

Titulación académica exigida para participar en el pro-
ceso selectivo

Euskarako ziurtagiriak edo tituluak, hala badagokio, eus-
kara egiaztatzeko probak egitetik salbuetsi ahal izateko

Certificados o títulos de euskara, al objeto de quedar 
exento de la realización de las pruebas de acreditación 
del euskara

Datu pertsonalen tratamendua legitimatuta dago interes publikoko misio bat betetzeko edo Za-
llako Udalari Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Errege-
lamenduaren (EB) 6.1.e artikuluan eta aplikatzekoa den legerian ezarritakoaren arabera dagokion 
ahalmen publikoa baliatzeko.

Kontsulta horiek egiteko aukera ematen du Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erki-
deari buruzko 39/2015 Legeak (9. artikulua eta 28.2 artikulua).

El tratamiento de los datos de carácter personal queda legitimado en el cumplimiento de una mi-
sión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al ayuntamiento de 
Zalla en los términos previstos en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y legislación aplicable.

Estas consultas están habilitadas por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo común de 
las AAPP (artículo 9 y artículo 28.2).

Nire datuak kontsultatzeari uko egiten diot, eta arrazoi hauek ematen ditut:
Me opongo a la consulta de mis datos, alegando los siguientes motivos:

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

Eskabide hau ondoko helbide honetan aurkez daiteke:  
Esta solicitud se puede entregar en:

Bertaratuta (aurretiko hitzorduarekin):
Udaletxean (Kosme Bibanko, 2 48860 Zalla)
Arangunen (La Inmaculada, 11, 48850 Zalla)

Posta ziurtatua
Gutun-azal irekia entregatu, zure idatzia entrega-datare-
kin zigilatu eta kopia bat eman diezazuten.

Egoitza elektronikoa
https://sac.zalla.eus
Ziurtagiri elektronikoa edo BAKQ beharrezkoa

Informazio gehiagorako eta hitzordua:
010 (Zallatik)
946 390 001 (Zallatik kanpo)

Presencialmente (con cita previa):
Ayuntamiento (Kosme Bibanko, 2 48860 Zalla)
Arangune (La Inmaculada, 11, 48850 Zalla)

Correo certificado
Entregar el sobre abierto, para que sellen tu escrito con 
la fecha de entrega y te faciliten copia del mismo.

Sede electronica
https://sac.zalla.eus
Necesarios certificado electrónico o BAKQ

Para más información y cita previa:
010 (desde Zalla)
946 390 001 (desde fuera de Zalla)

DATUEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS

Zallako Udalaren lan poltsetan parte hartzeko eskaera Tratamendua 
Tratamiento

Solicitud participación en las bolsas de trabajo del 
Ayuntamiento de Zalla

Zallako Udalak jakinarazten dizu zure datu pertsona-
lak tratatuko direla honako araudi hauekin bat etorri-
ta: (EBren) 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Errege-
lamendua (DBEO) eta abenduaren 5eko 3/2018 lege 
organikoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide 
Digitalak Bermatzekoa. Betiere, interesdunaren legez-
ko ordezkariaren baimena izanda tratatuko dira.

Tratamenduaren arduraduna 
Responsable del tratamiento

Ayuntamiento de Zalla, y le informa que serán trata-
dos de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 
de 27 de abril de 2016 (RGPD) y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-
GDD), con el consentimiento del representante legal 
del interesado.

Eskaera izapidetzea eta horri erantzutea, ezarritako 
administrazio prozeduraren arabera.
Zallako udalaren lan poltsetan parte hartzeko eskae-
ra izapidetzearen eta kudeatzearen gaineko zerbitzua 
ematea, Udal eskumenen esparruan, helburu historiko, 
estatistiko edo zientifikoetarako tratatzeari eragozpenik 
jarri gabe, aplikatu daitekeen legeriaren arabera.

Helburua 
Finalidad

Tramitación de la solicitud y darle respuesta, conforme 
al procedimiento administrativo establecido.
Prestar servicios de tramitación y gestión, que pro-
cedan en el ámbito de las competencias del Ayunta-
miento, en relación con el procedimiento de solicitud 
participación en las bolsas de trabajo del ayuntamiento 
de zalla, sin perjuicio de su posible tratamiento poste-
rior para fines históricos, estadísticos o científicos, de 
acuerdo a la legislación aplicable.

Emandako datuak administrazio publikoen eskura 
dauden xedapenetan legez ezarritako epeetan gor-
deko dira, tratamenduaren ondorioz sortutako balizko 
erantzukizunei arreta emateko eta beti gordetzeko eta 
erreserbatzeko betebeharra beteta.

Kontserbazioa 
Conservación

Los datos proporcionados se conservarán durante los 
plazos legalmente previstos en las disposiciones apli-
cables a disposición de las Administraciones Públicas, 
para la atención de las posibles responsabilidades 
nacidas del tratamiento y siempre bajo el deber de se-
creto y reserva.

Datuak tratatzeko legitimazioa zuri eskatzen zaizun 
eta eskaera honekin batera entregatzen duzun baimen 
libre, argi, informatu eta agerian oinarritzen da, hori 
kentzeko aukera eragotzi gabe.

Tratamenduaren legitimazioa 
Legitimación del tratamiento

La legitimación para el tratamiento de los datos está 
basado en el consentimiento libre, expreso, informado 
e inequívoco que se le solicita, sin perjuicio de la posi-
ble retirada del mismo.

Datuak eskumenak dituzten administrazio publikoei ja-
kinaraziko zaizkie.
Beste entitate batzuei ere jakinaraziko zaizkie, zuze-
nean Udalak egiten ez dituen jarduerak egiteko. Jar-
duera horiek kontratu edo hitzarmen batean arautuko 
dira, eta horietan, datuak tratatzeko baldintzak ezarriko 
dira, araudia betetzen dela bermatzeko.

Hartzaileak 
Destinatarios

Los datos se comunicarán al Administraciones Públi-
cas con Competencias.
Y a otras entidades para el ejercicio de actividades que 
no se realicen directamente por el Ayuntamiento y que 
vendrán reguladas en un contrato o convenio, en los 
que se establecerán las condiciones del tratamiento de 
datos para asegurar el cumplimiento de la normativa.
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DATUEN BABESA PROTECCIÓN DE DATOS

Nahi izanez gero, datu pertsonalak sartzeko, zuzentze-
ko, oposiziorako, ezeztatzeko, mugatzeko eta eraman-
garritasunerako (hala badagokio) eskubideak erabil 
ditzakezu, indarrean dagoen legerian ezarritakoaren 
arabera. Horretarako, jarri harremanetan ZALLAKO 
UDALAREN Idazkaritza Nagusiaren Zerbitzuarekin. 
Zallako Kosme Bibanko kalean dago, 2. zenbakian, PK 
48860 (Bizkaia).
Gainera, datuak babesteko ordezkariarekin harrema-
netan jar zaitezke, dpd-dbo@zalla.eus helbidera mezu 
elektroniko bat bidalita. Eskaerak formulario elektroni-
koaren bidez ere bete daitezke, https://www.zalla.org/
proteccióndedatos webgunean (Datuak Babesteko 
Eskubideak).

Bestalde, Datuak Babesteko Euskal Bulegoari aurkez 
diezaiokezu eskubideen tutoretza prozedura bat (http://
www.avpd.euskadi.eus/) , baita Datuak Babesteko Es-
painiako Bulegoan ere (https://www.aepd.es/).

Eskubideak 
Derechos

Si lo  desea, Vd. podrá ejercitar los derechos de ac-
ceso, rectificación, oposición, cancelación, limitación y 
portabilidad (si procediesen) de los datos personales, 
según lo establecido en la legislación vigente, dirigién-
dose al Servicio Secretaría General del Ayuntamiento 
de Zalla, sito en la calle Kosme Bibanko nº. 2 de Zalla, 
C.P. 48860 (Bizkaia). 

Así como contactar con nuestro Delegado de Protec-
ción de Datos, mediante correo electrónico a la direc-
ción: dpd-dbo@zalla.eus. También para ello disponen 
de solicitudes a través del formulario electrónico dis-
ponible en https://www.zalla.org/proteccióndedatos 
(Derechos de Protección de Datos).

Por otra parte, le informamos que usted puede ejercitar 
un procedimiento de tutela de derechos ante la Agen-
cia Vasca de Protección de Datos (http://www.avpd.
euskadi.eus/) y la Agencia Española de Protección de 
Datos (https://www.aepd.es/).
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II. ERANSKINA
GARI -ZERRENDA

1. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-
ra Erkidearena.

2. 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
3. 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren bitarteko 

elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen 
duena.

4. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
5. 781/1986 Legegintzako Errege Dekretua, apirilaren 18koa, Toki-araubidearen 

arloan indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina onartzen duena.
6. 27/2013 Legea, abenduaren 27koa, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta 

iraunkortasunari buruzkoa.
7. 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki-erakundeen Biztanleria eta 

Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
8. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Erakundeen Antolaketa, Jar-

duera eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena.
9. Zallako Udalaren araudi organikoa.
10. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.
11. 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.
12. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren 

Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena.
13. 128/2018 Errege Dekretua, martxoaren 16koa, gaikuntza nazionala duten to-

ki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duena.
14. 1372/1986 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, toki-erakundeen ondasunen 

erregelamendua onartzen duena.
15. 1995eko ekainaren 17ko Dekretua, toki-korporazioen zerbitzuen araudia onar-

tzen duena.
16. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
17. 3/1998 Lege Orokorra, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babestekoa.
18. 3288/1978 Errege Dekretua, abuztuaren 25ekoa, Lurzoruaren Araubideari eta 

Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzeko eta aplikatzeko Hirigintza Kudeaketari bu-
ruzko araudia onartzen duena.

19. 1954ko abenduaren 16ko Legea, nahitaezko desjabetzeari buruzkoa.
20. 2/2004 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak Arau-

tzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena.
21. 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Era-

kundeen Aurrekontuei buruzkoa.
22. 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa.
23. 2/2012 Lege Organikoa, apirilaren 27koa, Aurrekontu Egonkortasunari eta Fi-

nantza Iraunkortasunari buruzkoa.
24. 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oina-

rrizkoa.
25. 179/2019 Dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko toki-erakundeetan hizkuntza 

ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa.
26. 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuena.
27. 1098/2001 Errege Dekretua, urriaren 12koa, Herri Administrazioen Kontratuen 

Legearen Erregelamendu Orokorra onartzen duena.
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28. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa eskura-
tzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa.

29. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. 
Zallako Udalaren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Plana (2021-2025)

30. 2016/679 (EB) Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 
2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen 
babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/
EE Zuzentaraua (Datuak babesteko Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena.
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