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XIV edizioaâ

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA



Sarrera
Tokiko Zuzenbideari buruzko Euskal Mintegia EUDELek eta IVAPek elkarrekin diseinatzen duten pres-
takuntza-eskaintzaren barruan sendotuta dagoen programetako bat da, eta XIV. edizioa izango du 
aurtengoa.

Edizio honetan, 5 saio egingo dira, eta, horietan, honako gai hauek jorratuko dira:  
interoperabilitatea eta datuen babesa, prozedura eta administrazio elektronikoa, 
funtzio publikoa, tokiko autonomia eta euskara

Prestakuntza-programa hau 2006tik egiten da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeetako 
langile juridikoei beren eginkizunak kalitate profesional handiagoz garatzeko behar diren tresnak 
ematea du xede.

Hainbat saio monografikotan dago egituratuta mintegia, eta honako hauek hartzen dituzte:  

Ω Ponentzia akademikoak, adituen eta profesionalen kontura, tokiko zuzenbide publikoaren 
funtsezko gaiei buruzkoak.

Ω Hausnarketa-gunea, ponentzia akademikoa osatzeko kontuetarako edo esperientzia eta 
jarduera onen inguruan aritzeko, toki-gobernuei dagokienez.

Ω “Tokiko Zuzenbidearen Behatokia”: araudien, jurisprudentziaren, dokumentuen eta 
bibliografiaren arloan dauden berritasunak aztertzeko gunea.
• Aldizkari digitala barne: bertan, intereseko jurisprudentzia, arauen aipamenak eta 

bibliografia jasotzen dira.

 

Bost saio (20 ordu): Martxoak 27, maiatzak 15, ekainak 5, urriak 16, azaroak 6

Ordutegia: 09:30-13:30

Tokia: Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa BILBO. Maria Diaz Harokoaren kalea 11 

Matrikula: 200 euro.

Lineako izen-ematea: martxoaren 6a baino lehen
Tokiko erakundeetan prestakuntza koordinatzen dutenek egin behar dute izen-ematea, 
IVAPen “Solaskidegune” aplikazioan, esteka honetan: 
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html

Antolatzaileak: EUDEL-IVAP

Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus / www.ivap.eus

2020ko Egitarauaâ

Tokiko Zuzenbidearen EUSKAL MINTEGIA

https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html
http://www.eudel.eus/
http://www.ivap.eus/


Tokiko Zuzenbidearen EUSKAL MINTEGIA 
2020ko Egitaraua

 

9:30 – 11:00 Interoperabilidad y protección de datos: Cambio de paradigma
 Ignacio Alamillo. Abokatua, informazio-sistemen auditorea, informazioaren 

segurtasunean ziurtatutako gerentea.

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Gaiarekin zerikusia daukaten esperientzia praktikoak

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00 Actualidad jurisprudencial y normativa en materia de procedimiento 
administrativo y administración electrónica

 Eduardo Gamero Casado. Pablo de Olavide Unibertsitateko Administrazio Zuzenbideko  
katedraduna eta Montero-Aramburu abokatuetako kontseilaria.

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Gaiarekin zerikusia daukaten esperientzia praktikoak 

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00 La consolidación del empleo temporal y los procesos 
de funcionarización del personal laboral en las entidades locales: 
estado de la cuestión en el 2020

 Xavier Boltaina Bosch. Bartzelonako Unibertsitateko enplegu publikoko irakaslea 

eta Bartzelonako Aldundiko giza baliabideetan espezializatutako zuzendari profesionala.

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Gaiarekin zerikusia daukaten esperientzia praktikoak

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

martxoak 

27 LEHENENGO SAIOA

ekainak 

5 HIRUGARREN SAIOA

maiatzak 

15 BIGARREN SAIOA



   

 
9:30 – 11:00 La Carta Europea de Autonomía y el derecho a una buena 

administración en la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
y de los Tribunales Superiores de Justicia

 Francisco Velasco Caballero. Administrazio Zuzenbideko Katedraduna. Madrilgo Unibertsitate Autonomoa.

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15  Gaiarekin zerikusia daukaten esperientzia praktikoak

12:15 – 13:30  Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00  Marco normativo sobre normalización del uso institucional y  
administrativo de las lenguas oficiales en las entidades locales

 Iñigo Urrutia Libarona. Administrazio Zuzenbideko irakasle titularra. Euskal Herriko Unibertsitatea.

11:00 – 11:30  Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Gaiarekin zerikusia daukaten esperientzia praktikoak 

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

Ω	 Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) asistentzia-ziurtagiria egingo die mintegia 
osatzen duten 5 saioetatik gutxienez 4 saiotara joaten direnei.

Ω	 IVAPek ez du saio isolatuetara joateagatiko asistentzia-ziurtagiririk egingo. Saio batera 
joango ez bazara, komunikatu EUDELi. Norberaren toki-erakundeko beste pertsona bati 
joaten uzteko aukera dago; horretarako, bere datuak aurkeztu beharko dira, eta kontuan 
hartu beharko da asistentzia-zerrenda orokorretan ez dela pertsona horren izena agertuko.

Ω	 EUDELek eta IVAPek egitaraua aldatzeko eskubidea erreserbatzen dute, bai eta prestakuntza 
ez ematekoa ere, behar besteko inskripziorik ez badago. Ahalik eta lasterren emango 
litzateke inguruabar horien berri.

azaroak 

6  BOSGARREN SAIOA

ZIURTAGIRIA

urriak 

16 LAUGARREN SAIOA

â



 

Ω 200 euroko prezioak bost saioak hartzen ditu.

Ω Toki-erakundeetako prestakuntzaren koordinatzaileek IVAPen SOLASKIDEGUNE aplikazioan 
onarpena baieztatzen dutenean matrikula, EUDELk dagokion faktura bidaliko du eta 
transferentzia bidez ordainduko da, kontu-zenbaki honetan

ES14  2095.0611.09.3230003199

Ω Eskaerak IVAPen bidez kudeatzea: martxoaren 6a baino lehen.
 
Ω	 Tokiko erakundeetan prestakuntza koordinatzen dutenek egin behar dituzte 

izen-emateak, IVAPen “Solaskidegune” aplikazioan, esteka honetan:  
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html  
(Horretarako, NAN elektronikoarekin, IZENPE edo BAKQ txartelekin 
edo ONA ELEKTRONIKOA txartelarekin identifikatu beharko dira)

Ω	 Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus/ www.ivap.eus

Ω	 Antolatzaileak: EUDEL-IVAP

IZEN-EMATEAK ETA MATRIKULA

MATRIKULAREN ORDAINKETA

â

â
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