BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, irailak 26. Osteguna

7. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Foru Aldundia
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila
Ahaldun Nagusiaren 138/2019 FORU DEKRETUA, irailaren 19koa, administrazio bereziko eskalako teknikarien eta zerbitzu berezien azpieskaletako
hautaproben deialdia onesten duena.

Hori dela-eta, aipatutako arau horietan jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak proposatuta, hau,
XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Zenbait plaza karrerako funtzionarioen bidez betetzeko hautaprobetarako deialdia egiten da, honako hauetan xedatutakoarekin bat: Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko apirilaren 9ko Erabakia, 2019ko lehen lan-eskaintza publikoa onartu zuena
(Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 71. zenbakia, apirilaren 11koa), zeinean, besteak beste,
bi (2) plaza jasotzen baitziren Zerbitzu Berezien Azpieskalan, zeregin berezien motan,
mantentze-lanetako laguntzailearen espezialitatean; Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018ko
uztailaren 24ko Erabakia, 2018ko bigarren lan-eskaintza publikoa onartu zuena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 155. zenbakia, abuztuaren 13koa), zeinean,besteak beste, plaza
bat (1) jasotzen baitzen Teknikarien Azpieskalan, goi-mailako teknikarien motan, gorputz-hezkuntzako lizentziadunaren espezialitatean; Bizkaiko Foru Aldundiaren 2019ko
apirilaren 9ko Erabakia, 2019ko lehen lan-eskaintza publikoa onartu zuena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 71. zenbakia, apirilaren 11koa), zeinean, besteak beste, plaza bat (1)
jasotzen baitzen Teknikarien Azpieskalan, goi-mailako teknikarien motan, industria-ingeniariaren espezialitatean, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 19ko Erabakia,
2017ko bigarren lan-eskaintza publikoa onartu zuena (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, 243.
zenbakia, 2017ko abenduaren 22koa), zeinean, besteak beste, hiru (3) plaza jasotzen
baitziren TTeknikarien Azpieskalan, goi-mailako teknikarien motan, industria-ingeniariaren espezialitatean. Bada, hauek dira beteko diren plazak:
Oposizio sistemaren bidez:
— Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Teknikoa; mota: goi-mailako teknikariak; espezialitatea:
• Gorputz-hezkuntzako lizentziaduna: plaza bat (1).
— Administrazio Bereziko Eskala, Zerbitzu Berezien Azpieskala; mota: zeregin bereziak; espezialitatea:
• Mantentze-lanetako laguntzailea: bi (2) plaza.
Lehiaketa-oposizioa sistemaren bidez:
— Administrazio Bereziko Eskala, Azpieskala Teknikoa; mota: goi-mailako teknikariak; espezialitatea:
• Industria-ingeniaria: lau (4) plaza.
Bigarrena: Deialdi horiek arautuko dituzten oinarri orokorrak eta bereziak onestea.
Oinarri horiek, jasota gera daitezen, dekretu honi eranskin legez batu zaizkio.
Hirugarrena: Oinarriak argitara daitezela agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (www.bizkaia.eus); laburpena, berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
Laugarrena: 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren arabera, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak emango
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ditu deialdia tramitatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, karrerako funtzionario-izendapena izan ezik, izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio eta, aipatu foru arauaren 17.
artikuluaren 1. apartatuaren 33. zenbakian ezartzen denaren arabera.
Bilbon, 2019ko irailaren 19an.
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ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN OPOSIZIO SISTEMAREN BIDEZ
KARRERAKO FUNTZIONARIO LEGEZ SARTZEKO HAUTAPROBEN DEIALDIA

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri berezietan zehazten diren Administrazio Bereziko plazak —dagozkion erreserbak eginda— oposizio sistemaren bidez eta
karrerako funtzionario legez betetzeko hautaprobetarako deialdia egitea.
2. Barne-igoerako txanden erreserbatik datozen hautagaiek, dagozkien azterketak
gainditzen badituzte, deialdi honen lanpostu hutsak betetzeko lehentasuna izango dute
beti, gainerako hautagaien aurrean.
Barne-igoera arrunteko txandarako erreserbatutako plaza hutsak bete gabe gelditzen badira, haietara inor aurkeztu ez delako, hautagaietako inork azterketak gainditzeko
eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu ez duelako edo bigarren oinarriko betekizunak
betetzen ez dituelako, plaza horiek txanda askeko hautagaiei eskainitako plazei gehituko
zaizkie.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne-igoerako txandako plazaren bat
bete gabe geratzen bada, barne-igoerako txanda arrunteko txandan eskaintzen diren
plazei gehituko zaie.
3. Desgaitasuna duten hautagaietako batek desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako txandara aurkeztu eta dagozkion ariketak gainditu baditu, baina plazarik lortu
ez badu, txanda askean sartuko da, lortu duen puntuazioaren hurrenkeraren arabera,
baldin eta txanda askeko beste hautagai batzuek lortutako puntuazioa baino handiagoa
lortu badu.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek deialdiko plaza
guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo lan-eskaintza
publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko
mugarekin.
4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarrita duten deialdiko plazak betetzeko, beharrezkoa izango da hautagaiek hizkuntza-eskakizun hori deialdiaren oinarri hauetan ezartzen den moduan egiaztaturik izatea.
5. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (aurrerantzean, EPOE) onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren
61. artikuluaren 8. zenbakiaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu izendatu deialdiko
lanpostuen kopurua baino hautagai gehiago, deialdiaren oinarri bereziek aukera hori ez
jasotzen dutenean izan ezik.
6. Halaber, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunari buruzko printzipioarekiko konpromisoa adierazten da, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko
langileak sartzeko prozesua gidatzen baituen.
Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a)	Egoera hauetako bat gertatzea:
		 — Europar Batasuneko herritarra izatea norbera edo ezkontidea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, edo hautagaiaren ondorengoak edo haren ezkontidearenak (zuzenbidez banatuta ez badaude), baldin eta ondorengo horiek hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, gurasoen
mende bizi badira oraindik.
		 — Europar Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen
ezarpen-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langileen
zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.
b)	Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
c)	Zereginak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.
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d)	Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako
zerbitzutik edo ezein autonomia erkidegotako konstituzio edo estatutu organoetako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo
desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak betetzeko, edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko
nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta
ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea eragozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.
e)	Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea
amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea. Hautagaiek atzerrian lortu badituzte titulazioak, baliozkotze egokia edo —hala denean— homologazioaren ziurtagiria dutela egiaztatu beharko dute.
f)	Oinarri berezietan ezarritako gainontzeko baldintzak betetzea.
2. Barne-igoerarako gordetako plazetara aurkezten diren hautagaiek jarduneko
zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute jatorrizko plazan, eta betekizun hauek bete beharko dituzte:
a)	Deialdiaren oinarri berezietan xedatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen artean egotea, gaur egun dauden eskaletariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko
plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean.
b)	Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi urte
beteta izatea.
c)	Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea, eskatzen den antzinatasuna izatea eta oinarri berezietan eskatzen diren gainerako betekizunak betetzea.
3. Barne-igoeraren bitartez sartzeko,Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 55. artikuluarekin bat, baldintza hauek bete beharko dituzte Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko langileek :
a)	Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea beheragoko berehalako
kategorian.
b)	Kategoria horretan benetan 3 urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea.
c)	Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez egotea, salbu eta ezarritako
zigor hori baliogabetzea lortu bada.
4. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek legezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko graduan edo altuagoan. Izaera hori
eskabidea aurkezterakoan egiaztatu beharko eta hautaketa prozesuaren zehar pertsona bati desgaitasuna desagertzen bazaio edo desgaitasunak ezarritako gradutik behera
egiten badu ofizioz txanda askean sartuko da.
Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun
iraunkor oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen
kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pentsio bat aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.
5. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko dira betekizun horiek guztiak, eta .beharrezkoa izango da betekizun horiei guztiei eustea hautaketa-prozesuan zehar, harik eta izendapena egin arte. Nolanahi ere, oinarri espezifikoek
betekizun bereziren bat betetzeko epemuga atzeratu ahal izango dute.
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Hirugarrena.—Eskaera-orriak

Aurkezteko era
Eskabideak I. eranskinean agertzen den eredu ofizial eta normalizatuaren arabera
egingo dira; www.bizkaia.eus web orrian (lan publikoaren eskaintza) eta Bizkaiko Foru
Aldundiko sailetako erregistro nagusietan eskuratu daiteke eredua.
Onartuak izateko eta, hala denean, hautaprobetan parte-hartu ahal izateko, hautagaiek nahikoa izango dute bere erantzukizunpean eskaera-orrian adieraztea eskatzen
diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko
epea amaitzen den eguna izango da erreferentzia-data.
Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira, eta ez besterik:
a)	Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen ziurtagiria» baino ez
dute aurkeztu beharko. Hautagai bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura
dezake ziurtagiri hori.
		Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea betekizun hori falta bada.
b)	Titulua edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako hura lortzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria, gehi deialdiaren oinarri berezietan eskatzen diren gainerakoak ere.
c)	Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten hautagaiek desgaitasunaren ziurtagiria aurkeztu behar dute. Hala ere, izangaiek ez dute inolako
ziurtagiririk aurkeztu behar baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua badie; kasu honetan zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute
adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalak egiazta dezan.
Hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak hamahirugarren oinarrian aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.
Eskaera-orriko lauki egokian adieraziko da zein txandatan hartu nahi den parte: a)
askea; b) barne-igoera; c) desgaitasuna duten pertsonak, edo c) desgaitasunen bat duten pertsonentzako barne igoera Lau txanda horietatik batean baino ezin da parte hartu.
Desgaitasuna duten pertsonen txandetako baten bidez lehiatzen direnek denbora
edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko dute, eta horretarako
arrazoia azaldu beharko dute.
Eskaera-orriaren 4. atalean azterketa euskaraz egin nahi den adierazi beharko da.
1.

Eskaera-orriak aurkezteko tokia
Eskaera-orriak Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan aurkez
daitezke; bestela Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen (aurrerantzean 39/2015 Legea) 16. artikuluaren 4. zenbakian
ezartzen diren lekuetan; baita baliabide elektronikoak erabilita, www.bizkaia.eus ((Lan
Publikoaren Eskaintza) web orriaren bidez. Azken aukera baliatuz gero, eskaera-orriek
eskaera-orri tradizionalak izango lituzkeen datu berberak izango dituzte, eta fisikoki aurkeztuz gero aurkeztuko liratekeen agiri berberak jasoko dituzte, baina eskaneatuak.
2.

Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira,
deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak hautagaia baztertuta geratzea ekarriko du.
4.
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Halere, 39/2015 Legea 68 artikuluarekin bat etorriz, eskaera-orrietan akatsik egonez
gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-oholean
zein www.bizkaia.eus (Lan Publikoaren Eskaintza) web gunean, interesdunari hamar
egun balioduneko epean akatsa zuzen dezala eskatzeko. Halaber, ohartaraziko zaio
ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako ebazpena eman ondoren.
Laugarrena.—Hautagaien onarpena
1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu eta gero, Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuak onartu eta baztertu diren hautagaien zerrendak onetsiko ditu, foru agindu baten bidez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko
Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Nagusia, 25. Bilbo) eta Foru Aldundiaren www.
bizkaia.eus web orrian argitaratuko ditu.
Zerrenda horietan, honako datu hauek adieraziko dira: hautagaien izena eta bi deitura, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta, hala denean, ez onartzeko arrazoia.
2. Onartutako eta baztertutakoen zerrendak onetsiko dituen foru aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko epean, foru agindu hori Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna

Osaera
1.1. Hautagaiak epaitu behar dituzten epaimahaiek kide titularrak eta ordezkoak
izango dituzte, era honetara:
— Mahaiko burua:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
— Epaimahaikideak:
•	Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
• Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
— Idazkaria:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko
6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.artikuluaren 2. zenbakian jasotako
espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20. artikuluaren
4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.
1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteko epearen barruan hautaketa-prozesuetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek ezin izango dute epaimahaian
parte hartu.
1.3. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak izendatuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru agindu bidez, eta kide horien
izenen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, onartu eta baztertutako
hautagaiei buruzko foru aginduarekin batera.
1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak pertsona bat izendatuko du epaimahai kalifikatzailean parte hartzeko; horrez gainera, deialdian eskatzen diren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako epaimahaietan parte hartuko duten kideak
ere izendatuko ditu.
1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu
epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.
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Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaia osatzen duten kideek uko egin beharko diote parte hartzeari, 40/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarena 23.eta 24 artikuluetan
xedatutako inguruabarren bat gertatzen bada. Halaber, halako inguruabarren bat gertatuz gero, hautagaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango diote Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari.
2.

Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahaiburua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta bere kideen erdiak bertaratzen ez badira.
Idazkari jardun behar duena ez da horretarako zenbatuko.

3.

Jarduna
4.1. Epaimahaia osatzen duten kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango dute, idazkari lana betetzen duenak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea
izango du, baina ez botoa emateko.
4.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak.
4.3. Komunikazio eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Foru Jauregian
izango du egoitza (Kale Nagusia, 25, 48009-Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbideari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.
4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke hautagaiei hautaketa-prozesuan zehar, edonoiz.
4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri izateko eskubidea bermatuko die hautagaiei.
4.7. Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu konfidentzialtasuna bermatzeko. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko azterketak,
jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean izan ezik.
4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaio Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko
epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
4.9. 39/2015 Legea 45. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, hautaketa-prozesuaren ondoriozko administrazio egintzak Bizkaiko Foru Aldundiko iragarki-oholean
(Kale Nagusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratu behar dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko dira eta, beraz, ondorio berak
izango dituzte.
4.

Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek eta lankidetzek zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993
Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.
5.

1. Deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoarekin bat, oposizio sistema erabiliko da
hautagaiak hautatzeko, txanda guztietan: askea, desgaitasuna duten pertsonak, barne-igoera arrunta eta desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerakoa. Hautaketa-prozesuetan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako ikastaro bat gainditu beharra ezarri
ahal izango da, betiere deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.
2. Deialdiaren oinarri berezietan aipatutako ariketek osatuko dute oposizioa, eta
araudia —hura ezagutzea eskatuko da— deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Ariketa guzti-guztiak
gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizioa.
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3. Euskara azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen edo egiten ez duten
hautagaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lanpostuetarako
hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa, hala denean,
merezimendu gisa zenbatuko da.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta daukatenek ez dute
berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta daukatenek ere. Azken kasu
horretan, prozesuan parte hartzen duen pertsonak berariazko baimena emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari, erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, erregistro horretan ez dagoen beste edozein euskara egiaztagiri
edo titulu aurkeztu beharko da, baldin eta 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
Halaber, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012
Dekretuaren babespean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.
Zazpigarrena.—Hautaproben hasiera eta garapena
1. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak onetsiko dituen Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren foru aginduan adieraziko da zein
egunetan, ordutan eta lekutan izango den oposizioko lehen ariketa.
2. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendari buruzko foru agindua argitaratzen
denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da, gutxienez.
3. Hautagaiek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egindako zozketaren arabera zehaztuko da, Estatuko Administrazio Orokorreko
langile izateko eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuak
betetzeko eta funtzionario horien lanbide-sustapenerako Araudi Orokorra onetsi zuen
martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz.
4. Deialdian, zozketa horretan ateratako letraz hasten den deiturarik ez badago,
hautagaiek jarduteko hurrenkera hurrengo lehen letrek zehaztuko dute.
5. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie eta bertaratzen ez
direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala frogatu eta epaimahaiak aske aintzat hartu ezean.
Ariketak egin behar diren egunerako ebatzi gabe badago aurkeztutako errekurtsoa,
interesatuek kautelaz egin ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez
dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
6. Haurdunaldian edo edoskitze aldian daudenek egokitzapenak eskatu ahalko dituzte; horretarako, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuari jakinarazi
beharko diote, gutxienez, probak egin baino bost egun baliodun lehenago.
Arrisku-haurdunaldiaren edo erditzearen kasuan (behar bezala egiaztatu beharko
da kasua) izangai batek hautaketa-prozesua ezin badu amaitu edo prozesuko ariketaren bat ezin badu egin, beharrezkoa izango da izangai horrek prozesua amaitzea eta
geroratutako faseak gainditzea. Baina faseok ezin dira gehiegi atzeratu, ez, behintzat,
gainerako izangaiek zentzuzko garai batean ebazpena jasotzeko duten eskubidea kaltetzeko moduan (epaimahaiak ebaluatuko du noiz den zentzuzko garaia). Edonola ere,
hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu aurretik egin beharko
dira fase horiek.
Aurretiaz ezarritakoaren salbuespen gisa eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak probak egiteko egunak eta/edo lekuak
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aldatu ahal izango ditu, haurdunaldiko arriskua duten, erditzen dauden, edo erditu aurreko edo ondorengo egoeretan dauden emakumeen kasuan, betiere inguruabar horiek
proba edo ariketa egin baino lehen jakinarazten bazaizkio epaimahai kalifikatzaileari eta
medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada egoera hori. Nolanahi ere, hala egokitutako probak aukeratutako pertsonen zerrenda argitaratu baino lehen egin beharko dira.
Proba fisikorik egonez gero, proba horik proposatu ahal izango dira medikuaren ziurtagiri batek zehaztu arte eta prozeduraren gainerakoa gainditu duen emakumeak, eta
horrela badagokio, praktiketako funtzionario izendatu ahal izango da, proba fisiko horiek gainditzera baldintzatuta; bestela, lan-poltsan sartu beharko litzateke, berez lortu
duen puntuazioaren arabera. Probak eta praktika-aldia gaindituta, karrerako funtzionario
izendatzeko hautatua izan daiteke. Aipatutako proba fisikoak gainditzen ez baditu, baliogabetuta geratuko dira gainerako izangaientzako ariketa egin zen uneaz gero egindako
jarduketak.
Haurdunaldi- edo erditze-egoerak praktika-aldian parte hartzea oztopatzen badu,
praktika horiek lanpostuan egiteko badira, medikuak baimendutakoan egin ahal izango
du, eta ikastaroan egiteko badira, eskala, azpieskala, mota eta kategoria berean dagoen
hurrengoan hasiko da.
7. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte hirurogeita hamabi (72) ordu
igaro beharko dira, gutxienez, eta epe hori, gehienez, berrogeita bost (45) egun baliodunekoa izango da.
8. Behin hautaprobak hasita, ez da nahitaezkoa izango hurrengo iragarkiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Epaimahaiak iragarki horiek Foru Aldundiaren
iragarki-oholean eta Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko ditu, probak
hasi baino hamabi (12) ordu lehenago gutxienez, baldin eta ariketa bera bada, edo hogeita lau (24) ordu lehenago, beste ariketa bat bada.
9. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko
dituzte desgaitasuna duten hautagaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak
izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen ez bazaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.
10. Oposizio aldiko ariketa bakoitzaren zuzenketa bukatzen denean, epaimahaiak
ariketa gainditu duten hautagaien zerrendak jarriko ditu jendaurrean, Foru Aldundiaren
iragarki-oholean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean (www.bizkaia.eus), hautagaietariko bakoitzaren kalifikazioak eta guzti. Zerrenda horiek deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako txandetako bakoitzean bereizita osatuko dira.
a)	Barne-igoera arrunteko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)	Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerako txandako ariketak gainditu
dituztenen zerrenda.
c)	Txanda askeko ariketak gainditu dituzten gainerako hautagaien zerrenda bateratua.
d)	Desgaitasuna dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazak
ezarrita duen hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plazari ezarritako eskakizuna nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.
11. Azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda argitaratzen denean amaituko da oposizioa.
Zortzigarrena.—Nola tratatuko diren jokabide iruzurgilea eta lehia desleiala
Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen
edozein hautagai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo,
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen
badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gertatukoa jasoko du dagokion bilera-aktan. Halaber, hautaketa-prozesuko edozein proba egiten den bitartean, ezin izango
da eduki edo erabili lehenago aipatutako printzipioak bermatzeko erabili ahal den gailu
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edo baliabide teknologikorik, eta kasu bakoitzean argitaratzen den jarraibide-orria izango
da atal honetan ezarritakoa zehazteko eta garatzeko epaimahaiak erabiliko duen tresna.
Hautagai batek agindu horiek ez betetzeak berehala probatik eta hautaketa-prozesutik kanporatua izango da, eta, beraz, ez da sartuko prozesu horretatik sortzen den
lan-poltsan.
Bederatzigarrena.—Hautaketa-prozesuko kalifikazioa
1.

Oposizioa
Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizioko ariketak.

Azken kalifikazioa
2.1. Hautaproben azken kalifikazioa oposizioan eta —hala denean— praktika-aldian edo trebakuntzako hautaketa-ikastaroan lortutako puntuazioen batura izango da.
2.2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 27.2. artikuluan —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak emandako idazketan— xedatutakoarekin bat etorriz, gaikuntza-berdintasuna gertatuz gero, lehentasuna emakumezkoei
emango zaie, emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa den administrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Hori hala izango da baldin eta beste hautagaiarengan
hautematen ez bada sexu-bereizkeriarik eragin gabe aipaturiko neurri hori ez aplikatzea
justifikatzen duen arrazoirik, hala nola lana lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko
kidea izatea.
2.3. Horrez gainera eta aurreko zenbakian xedatutakoaren kalterik gabe, hainbanaketarik badago, hurrenkera ezartzerakoan hauek izango dute lehentasuna: lehenik, oposizio fasean punturik gehien lortu duenak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, Euskal Administrazio Publikoaren
zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; laugarrenik, beste administrazio publiko
batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egin duenak, eta, azkenik, zaharrenak.

2.

1. Oposizioko azken ariketa amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan, oposizioko ariketa bakoitzaren kalifikazioa nahiz guztira lortutako puntuen batura
jasoko dira. Horrez gainera, hautatutako pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko
proposamena aurkeztuko du epaimahaiak.
2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak betetzea, eta, hautagaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altuena
egiaztatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendak erabiliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko
hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten hautagaiek ezin
izango dituzte inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.
3. Era berean, EPOE Legearen 61. artikuluaren 8. zenbakian xedatutakoaren ondorioetarako, epaimahaiak karrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri
bat egingo du, honako kasu hauetan erabiltzeko: hautagairen batek agiriak aurkezten ez
dituenean edo faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko
egiten dionean edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.
4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditu dituzten hautagaien zerrendek bitarteko funtzionarioak izendatzeko balio izango dute, bai indarreko arautegian ezarritako
kasuetarako bai etorkizunean kategoria hauetan egin daitezkeen kontratazioetarako.
Hamaikagarrena.—Praktika-aldia edo/eta trebakuntzako ikastaroa
1. Praktika-aldia dagoenean, izendatutako pertsonek behar bezala iragarriko den
praktika-aldi edo prestakuntza-ikastaro horretan hasi beharko dute. Pertsona horiek
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bidezko arrazoirik gabe praktika-aldian edo prestakuntza-ikastaroan hasten ez badira,
praktiketako funtzionarioaren izendapenari uko egiten diotela joko da.
2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren arabera, lanpostu batean praktika-aldia egiten dutenek, kasu guztietan,titulazio taldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta talde horri esleitutako lanpostu mailako osagarriaren
gutxieneko mailari dagokiona jasoko dituzte.
3. Praktiketako funtzionario guztiek batzorde ebaluatzaileak izendatutako tutore bat
izango dute, eta haren eginkizuna praktiketako funtzionarioaren jardueren jarraipena eta
txostena egitea izango da. Tutore horrek txostena egingo du, deialdiko oinarri espezifikoetan xedatutakoaren arabera. Ebaluazio-prozesua praktika-aldi guztian zehar egingo
da. Ebaluazio-batzordeak txostena ebaluatuko du eta, hala badagokio, praktika-aldia
gainditu duten pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio
epaimahaiari, beronek Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari igor diezaion, beronek Foru Aldundiari bidaltzeko.
4. Ebaluazio-batzordea epaimahaiaren menpe dago; haren organo aholku-emailea
da, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak foru aginduz izendatutako kideek osatuko dute. Batzorde hori osatzen duten kideek, epaimahaiko
kideen abstentzio- eta errekusazio-araubide bera izango dute aginduzko, eta onartu eta
baztertutakoen zerrendarekin batera argitaratuko da kideen izen-deituren zerrenda.
5. Trebakuntzako ikastaroak edo/eta praktika-aldiak ezin izango du iraun 18 hilabetetik gora. Deialdian ezarritako kalifikazio-prozesuarekin bat etorriz, ez gainditzeak berez
ekarriko du hautagaia hautaketa-prozesutik kanpo uztea, bai eta karrerako funtzionario
izendatzeko lortutako eskubide guztiak galtzea ere.
Hamabigarrena.—Agirien aurkezpena

Eskatzen diren agiriak
1.1. Proposatzen diren hautagaiek aurkeztu beharko dituzte deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak, ondorengoak alegia:
a)	Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitateak egindako ziurtagiria, dagozkion funtzioak betetzeko lan-gaitasuna egiaztatzen duena, oinarri hauek eta
deialdi bakoitzaren oinarri bereziekin bat eginez. Helburu horretarako hautatuek
beharrezko proba zein azterketak egitea onartu beharko dute. Horri uko egiteak
prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.
b)	Hautagaiak diziplinazko espediente baten bitartez inolako administrazio publikoren zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta administrazio
publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez dagoelakoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.
c)	Deialdiaren oinarri berezietan eskatutako tituluen eta gainerako betekizunen fotokopia, behar bezala egiaztatua.
1.2. Hautagairen bat aurreko paragrafoan zehaztutako agiriak aurkeztu ezin baditu
eta ezintasun hori behar bezala justifikatzen badu, zuzenbidean onetsitako edozein froga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.
1.

Aurkezteko tokia
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztuko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo, 48009).
Aurkezteko epea
Agiriak aurkezteko, egutegiko hogei (20) egun balioduneko epea egongo da, hautagaien zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.
3.
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Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu
behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organismoaren ziurtagiria besterik ez dute aurkeztuko, funtzionario izaera eta haien espedientean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzeko.
4.

Agiriak ez aurkeztea
Aparteko arrazoiek eragindako kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkezten ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren
oinarrian adierazitako baldintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak
izan, eta haien jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian egindako faltsukeria dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da. Hala gertatzen bada, hamargarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako
proposamena egingo da, hain zuzen, hurrenkeraren arabera, deialdiko plaza kopuruan
baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaien aldeko izendapenerako proposamena egingo da.
5.

Hamahirugarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena

Organo eskuduna
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide
eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 1. zenbakiaren 33.
azpi-zenbakiarekin bat etorriz, Foru Aldundiak epaimahaiak proposatutako hautagaiak
izendatuko ditu karrerako funtzionario.
1.

Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-oholean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko
dira.
2.

Hamalaugarrena.—Plazaz jabetzea

Betekizunak
Plazaz jabetzeko ekintzan bertan beteko da EPOEren 62. artikuluaren 1. zenbakiaren c) letran eskatutako betekizuna.

1.

Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabetekoa (1) izango da, izendapena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.

2.

Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak lanpostuaz
jabetzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere adierazitako epearen erdia baino gehiago.
3.

Lanpostuaz ez jabetzea
Pertsonaren batek oinarri honetako 2. zenbakian adierazitako epearen barruan edo
—hala denean— emandako luzapenaren barruan plazaz jabetzen ez bada justifikatutako arrazoirik eman gabe, lanpostuari uko egin diola ulertuko da. Hala gertatzen bada,
hamargarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena
egingo da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaiak izendatzeko.
Hamabosgarrena.—Destinoen aukeraketa
1. Hautagaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkeraren arabera aukeratuko dute destinoa. Halere, lehentasuna izango dute barne-igoerako
txandetatik datozen hautagaiek.
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2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaprobetako ariketa guztiak gainditu
dituzten hautagai guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen
puntuazio osoaren hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten
kontuan hartu gabe, barne igoerako txanden bidez parte hartu dutenak izan ezik, horiek
euren zerrenda propioa osatuko dute eta.
3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituztenei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eskakizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.
4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko hautagaiak zer hizkuntza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.
5. Esandakoa gorabehera, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txandaren
bidez onartuak izan diren pertsonek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala,
mugitzeko zailtasunak edo antzeko beste arrazoi batzuk emanda; arrazoi horiek, betiere, behar bezala egiaztatu beharko dira. Lanpostuak adjudikatzeko organo eskudunak
aldaketa hori egitea erabakiko du, behar bezala justifikatzen denean, eta organo horrek
desgaitasunen bat duen pertsonak lanpostu bat lor dezan ahalbidetzeko beharrezko
lehentasun-hurrenkera ahalik eta gutxien aldatu baino ez du egingo.
Hamaseigarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetan lortutako emaitzen ondorioz, lan-poltsa bat sortuko da,
eta, hura kudeatzeko, 2017ko ekainaren 13ko 5529/2017 Foru Aginduaren bidez onartutako irizpideak erabiliko dira, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.eus web
orrian (Lan Publikoaren Eskaintza) argitaratuko baitira. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal
Autonomia Erkidegoko beste administrazio edo erakunde publiko batzuen esku utzi ahal
izango du lan-poltsa hori, web orrian argitaratuko dena, arestian adierazitako foru-aginduan ezarritako irizpideen arabera.
Hamazazpigarrena.—Kexak eta iradokizunak
Hautagaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus (Lan
Publikoaren Eskaintza) web orriko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez; edo, idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretako edozeinetan
edo 39/2015 Legearen 16.artikuluaren 4. zenbakian ezarrita dauden tokietan.
ISO 9001:2015 egiaztagiria dela bide. aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregistroan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.
AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoenerako, honako hauek aplikatuko dira: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu Bategina onesten duen
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko
uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren
2ko 30/1984 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea, eta lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko gainerako xedapenak,
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Epaimahaietarako Eskuliburua.
2. Deialdi honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Ahaldun
Nagusiari, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko (1)
epearen barruan, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, bi (2)
hilabeteko epearen barruan, txandaren arabera dagokion Bilboko Administrazioarekiko
Auzien Epaitegian, Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión
Garrantzizkoa: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu azken orrialdeko atzealdeko azalpenak.
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso de la última hoja.

1.- De iald ia / Co n vo c a tor ia
Eskala/Escala

Azpieszkala, kategoria, mota/Subescala, categoría, clase

Txanda / Turno

Sarbideak / Sistemas de acceso
Lehiaketa
Concurso

Oposaketa
Oposición

Lehiaketa-oposaketa
Concurso-oposición

Askea
Libre

Barne sustapena
Promoción interna

Pertsona ezinduak
Pertsona ezinduen barne sustapena
Personas con discapacidad
Promoción interna personas con discapacidad

2.- N orbe rar e n Dat u a k / D at os per so n al e s
Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo Apellido

Jaioteguna /Fecha nacimiento

NAN-ANZ / DNI-NIE

Sexua / Sexo

Zeure telefono mugikorrean jaso nahi dituzu notak? / ¿Desea recibir en su teléfono

Emakume / Mujer
Gizon/ Hombre
Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso

1.Mugilkorra/Móvil

Bai / Si
Ez / No

móvil las notas y otras notificaciones?
PK / C P

Bai / Si

Herria / Localidad

2 Beste telefonoak/Otros teléfonos

EGOKITZAPENA
ADAPTACIÓN

Izena / Nombre

Ez / No
Lurraldea / Territorio

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko, eskatutako egokitzapena bideratu ahal izateko (3/2018 Lege
Organikaren 8. X.G.).. Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta, desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du.
Autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi condición en orden a tramitar la adaptación solicitada (D.A. 8ª Ley Orgánica 3/2018). Las
personas que no se les haya reconocido esta condición por la DFB, deberán aportar documentación acreditativa.

3.- De iald ia n es k at ut a k o tit ul az io a / T it ul a c ió n e xi g ida e n l a co n v o cat or ia
Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa aurkezten dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas
Eskatzen diren beste dokumentu batzuk aurkezten ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros)

4.- E us k ar a
Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera

1HE / PL1

2HE / PL2

3HE / PL3

Hurrengo hizkuntz eskakizun egiaztatzen dut / Acredito el siguiente perfil
lingüistico
1HE / PL1

4HE/ PL4

2HE / PL2

3HE / PL3

4HE / PL4

Baimena ematen diot BFAri hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien
Erregistro Bateratuan egiaztatzeko; hizkuntza-eskakizuna 47/2012 Dekretuaren
babesean egiaztatu nahi izanez gero, dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu
beharko da.

Autorizo a la DFB a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y
Certificaciones de Euskera; quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al
amparo del Decreto 47/2012, deberán aportar la certificación académica
correspondiente.

Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa saioetan
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak direla berton adierazitako
datuak eta badituela funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintzak, bereziki
gorago ezarritako deialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren
datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko hitza emanez.

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud.

(tokia / lugar)

(urtea / año)

(hilabetea / mes)

(eguna / día)

Sinadura / Firma

Hautaketa-prozesuaren lan-poltsa osatzearen kasuan BFAri baimena ematen diot beste
administrazio edo erakunde publiko batzuei nire datuak jakinarazteko, langileak kontratatzeko
dituzten beharrizanen kudeaketarako baino ez.

En el supuesto de integrar la bolsa de trabajo del proceso selectivo autorizo a la DFB a
comunicar mis datos a otras administraciones o instituciones a los únicos efectos de gestión de sus
necesidades de contratación de personal.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 Erregelamendua (EB)
eta 3/2018 DPEDBLO.
ARDURADUNA: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 25 (Bilbo)
XEDEA: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta langile arlokoa.
ESKUBIDEAK: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan
sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta
erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege
Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzendua, toki
hauetako batean: Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian, sailetako
erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako
lekuetan. Era berean, erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
Argibide gehiago:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=1
52&Dep=7

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018
PDPGDD.
RESPONSABLE: Dirección General Función Pública (DFB). Gran Vía 25-Bilbao
FINALIDAD: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de personal.
DERECHOS: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
mediante escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y
Protección de Datos en: Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y
Registros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana y lugares
previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de
Protección de Datos.
Para más información:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=1
52&Dep=7
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Jarraibide orokorrak
a) Ale guztietan datuak argi irakur daitezkeela ziurtatu.
b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo
ezabaketarik egin.
c) Interesduna hautaketa-prozesuan onartua izateak
prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea
eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna
eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita,
oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera.
d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu.

BAO

21. orr.

Instrucciones generales
a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en
todos los ejemplares.
b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o
tachaduras.
c) La admisión en el proceso selectivo de la persona
interesada implica su participación en él para todas las plazas
ofertadas, con independencia del perfil lingüístico asignado a
las mismas y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de
conformidad con las bases rectoras.
d) No olvide firmar el impreso.

Interesatuarentzako jarraibideak
Instrucciones para la persona interesada

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako
baldintzak
betetzen
direla
egiaztatzen
dituzten
dokumentutak (gidabaimena...).

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto
con la instancia, el título académico correspondiente o
documentación acreditativa de estar en condiciones de
obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las
mismas
b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los
requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de
conducción….etc).

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko
duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu
behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna
aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik
ez dute adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman
behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera
hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan. BFAk
ez badio desgaitasuna aitortu, interesdunak
duen
desgaitasuna egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko
du.

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas
con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación
Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente
indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona
participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de
Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la
Discapacidad. Las personas a quienes no se les haya
reconocido esta condición la DFB, deberán aportar la
documentación acreditativa.

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira.

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan
en el modelo específico (“Hoja de Méritos”).

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten
hautagaiek edo bitarteko funtzionarioek, Langileak
Kudeatzeko Zerbitzuak emandako “Hautapen-prozesurako
datuen ziurtagiria” baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake
ziurtagiri hori.

Las personas que participen por alguno de los turnos de
promoción interna (ordinario y de personas con
discapacidad), o sean funcionarias interinas, únicamente
deberán aportar el “Certificado de datos para procesos
selectivos” expedido por el Servicio de Gestión de Personal, y
que cada aspirante podrá obtenerlo en su Registro Personal.

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea
betekizun hori falta bada.

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el
caso de falta del mismo.

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin
izango baitira baloratu.

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en
la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado,
ya que, en caso contrario, no podrán ser valorados.

eek: BAO-2019a184-(I-815)

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera,
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OPOSIZIOA

HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO LEGEZ
SARTZEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, AZPIESKALA TEKNIKOAN.
MOTA: GOI-MAILAKO TEKNIKARIAK,
ESPEZIALITATEA: GORPUTZ-HEZKUNTZAKO LIZENTZIADUNA
OINARRI BEREZIAK

1.

Deialdiko plazak

Deialdia egiten da, oposizio sistemaren bidez gorputz-hezkuntzako lizentziadun plaza bat (1) betetzeko (A taldea, A-1 titulazio-azpitaldea), derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duena.
2.

Titulazioa

Kontuan harturik zer ezartzen duten Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari
buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren 76. artikuluak zein hirugarren xedapen iragankorraren 1. zenbakiak
eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 43. artikuluak,
hauxe da eskatzen den titulazioa: Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako gradua
edo lizentziatura, edo baliokidea.
3.

Berariazko betekizunak

Urriaren 30eko 5/2015 ELDren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, berariazko betekizuna izango da IT txartel hauek edukitzea: Word Oinarrizkoa eta Excel Oinarrizkoa
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Excel aurreratuaren IT txartelak oinarrizko
Excelarena baliozkotuko du.
Horretarako, sei (6) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau BOEn argitaratu eta
biharamunetik aurrera hasiko dena.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko
baitu Tecnaliarekin izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Hautaketa-prozedura

4.1. Oposizioa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Oposizio faseak hiru (3) ariketa izango ditu; guztiak derrigorrezkoak eta baztertzaileak.
4.1.1.	
Lehenengo ariketa: 100 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako 10 galdera), bi ordu eta erdian (2h 30m). Zenbait erantzun eskainiko
dira galderetan, baina haietariko bat bakarrik izango da zuzena. Eranskineko
gai-zerrendan jasotako gaiei buruzkoak izango dira galderak. Erantzun zuzen
bakoitzeko 1 puntu emango da; erantzun oker bakoitzeko, berriz, 0,33 puntu
kenduko dira.
4.1.2.	
Bigarren ariketa: Plazari dagozkion zereginekin zerikusia duten kasu praktiko
bat edo batzuk garatu beharko dira, idatziz, lau (4) orduan, gehienez. Kasuok
eranskineko gai-zerrendako II. eta III. zatiei buruzkoak izango dira.
4.1.3.	
Hirugarren ariketa: Euskararen III. hizkuntza-eskakizunari dagokion jakite-maila zehaztu eta egiaztatu beharko da.
Bizkaiko Foru Aldundian III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dutenek ez dute berriro
halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara
Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere.
Halakoetan, parte-hartzaileak berariaz emango dio baimena Bizkaiko Foru Aldundiari
erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko dute baldin
eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin
bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko
Bateratuko mailekin parekatzen dira.
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Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi badute III.
hizkuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen
eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.
5.

Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

5.1. Lehenengo ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa emango zaio, eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak baztertuta geratuko dira. Betiere, gainditutako pertsonen kopurua 12ra iristen ez bada, puntuaziorik handiena lortu
duten 3 pertsonak hurrengo ariketara igaroko dira (haien puntuazioa 2 puntutik gorakoa
bada); ondorio horietarako, parte-hartzeko txanda guztiak hartuko dira kontuan. Noten
mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero, mozketa-nota bera duten hautagai guztiek
gaindituko dute ariketa hau.
5.2. Bigarren ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa emango
zaio, eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten izangaiak berez geratuko dira baztertuta.
5.3. Hirugarren ariketan gai edo ez gai baino ez dute lortuko azterketa egiten dutenek; gai kalifikazioa lortzen ez duten izangaiak berez geratuko dira baztertuta.
5.4. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien
batura izango da.
6.

Lan-poltsa

eek: BAO-2019a184-(I-815)

Lehenengo ariketa gainditzen duten pertsonekin osatuko da lan-poltsa, bosgarren
oinarrian xedatutakoaren arabera (hau da, bigarren ariketara pasatzen diren guztiekin).

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, irailak 26. Osteguna

24. orr.

ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta eginbeharrak.
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema.
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak.
4. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua (jarraipena). Euskal Autonomia Erkidegoaren botereak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa.
5. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak bakarrik diren eskumenak. Finantza-harremanak: printzipio nagusiak eta kupoa
(kontzeptua).
6. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Xedapen orokorrak. Lurralde historikoen eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak.
7. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa (jarraipena). Finantza- eta aurrekontu-autonomia. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun
Nagusia. Foru-ogasunak. Ogasun Nagusiaren eta foru-ogasunen arteko baliabideen banaketari buruzko ideia orokorra. Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
8. gaia: Espainiako toki araubidea. Konstituzio-printzipioak. Araubide juridikoa. Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak.
9. gaia: Udalerriaren antolaketa. Probintziaren antolaketa eta eskumenak. Foru-aldundiak Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean.
10. gaia: Administrazio-egintza. Kontzeptua. Administrazio-egintza motak. Administrazio-egintzaren osagaiak.
11. gaia: Administrazio egintzen eraginkortasuna eta haien baldintzapena. Bete
beharra eta etetea. Betearazpena. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Egintzak administrazio-bidetik berrikustea. Ofizioz berrikustea.
12. gaia: Administrazio-prozedura erkidea: Jarduteko arau orokorrak. Epe-mugak eta
epeak. Faseak: Hasiera, antolamendua, instrukzioa.
Administrazio-prozedura erkidea (jarraipena): Administrazio-prozedura erkidea (jarraipena): Administrazio-prozeduraren faseak. Amaiera. Atzera egitea, uko egitea eta
iraungitzea.
14. gaia: Administrazio-prozedura erkideko interesdunak: kontzeptua eta interesdunek jarduteko duten gaitasuna. Ordezkaritza. Interesdun bat baino gehiago egotea. Interesdunei baliabide elektronikoak erabiltzeko laguntza ematea.
15. gaia: Administrazio-errekurtsoak. Printzipio orokorrak. Motak. Araubide juridikoa.
16. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Espainiako ordenamendu juridikora ekartzen dira
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak.
17. gaia: Kontratu-motak zedarriztatzea. Erregulazio harmonizatuko kontratuak. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. Kontratua burutzea eta kontratuaren forma. Baliogabetasun-araubidea. Kontratazio-arloko errekurtso berezia.
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18. gaia: Gastu publikoa. Kontzeptua eta motak. Gastu publikoaren ondorio ekonomikoak.
19. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: funtzionario publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsari-araubidea.
20. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko
2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena. Atariko titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak). I. titulua:
Bizkaiko Foru Ogasunaren araubidea (printzipio orokorrak, eskubide ekonomikoak eta
betebehar ekonomikoak).
21. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. Bizkaiko Batzar Nagusiak. Bizkaiko
Foru Aldundia. Izaera, osaera eta kargua uztea. Eskumenak. Ahaldun Nagusia.
22. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). Batzar Nagusien eta Foru
Aldundiaren arteko harremanak. Xedapen orokorrak. Foru Aldundiaren erantzukizuna.
Foru-arauen proiektuak egiteko prozedura. Foru-administrazioa. Arau orokorrak. Izaera
orokorreko xedapenak eta administrazio-ebazpenak.
23. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Zioen Adierazpena eta Atariko Titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Hitzaurrea eta Atariko Titulua. I. titulua: eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa.
24. gaia: 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: II. titulua: Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak. III. titulua: Emakumeen eta gizonen berdintasuna Bizkaiko
foru-sektore publikoaren esku-hartzearen arloetan.
25. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
Publikotasun aktiboa: aplikazio-eremua (2. artikulua), kontzeptua eta dimentsioak (5.
artikulua), ez-betetzea (13. artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua), mugak (21. artikulua) eta ez onartzeko arrazoiak (22. artikulua).
Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (27., 28. eta 29. artikulua). Gardentasunaren bermea eta erantzukizunak. (34., 35. eta 36. artikuluak).
II. zatia
Legeria
26. gaia: Kirolaren arloko eskumenak: Espainiako 1978ko Konstituzioa. 3/1979 Lege
Organikoa, abenduaren 18koa, Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarena. 27/1983
Legea, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako
Foruzko Jardute Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa; eta 7/1985 Legea, apirilaren
2koa, Toki Araubidearen Oinarriei buruzkoa.
27. gaia: 10/1990 Legea, urriaren 8koa, Kirolari buruzkoa: II. titulua: Kirolaren Kontseilu Gorena. Artezkaritza-organoak. Eskumenak. Zuzendaritza Batzordenaren eskumen bereziak. Kirolaren Kontseilu Gorenaren baliabideak. IV. titulua: Eskumenak.
28. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: I. titulua. Xedapen
orokorrak: Xedea eta aplikazio-eremua. Printzipio gidariak. II. titulua. Administrazio-antolaketa: xedapen orokorrak; erakunde komunak; Lurralde historikoetako foru-organoak;
udalerriak.
29. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: III. titulua. Kirol
erakundeak: xedapen orokorrak; kirol klubak, kirol elkarteak, kirol sozietate anonimoak,
kirol federazioak, euskal kirol federazioen batasuna eta euskal selekzioak. III. titulua.
Kirol Erakundeen Erregistroa.
30. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: IV. titulua. Kirol-lehiaketak: lehiaketen sailkapena; kirol-lehiaketak bideratzea, antolatzea, kalifikatzea
eta baimentzea; lizentzien beharra, lizentziak ematea, lizentzien edukia, federazio-lizentziak. V. titulua. Eskola-kirola: kontzeptua; egitekoak eta ezaugarriak; eskola-kirolerako
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programak, eta egituraketa. V. titulua. Unibertsitate-kirola: kontzeptua; unibertsitateen
autonomia; aginte publikoen lankidetza, eta lehiaketa ofizial federatuetan parte hartzea.
31. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: VII. titulua. Kirolariak laguntzea eta babestea: Xedapen orokorrak; goi-mailako kirola; arriskuen estaldura
eta erantzukizun zibila. Osasun-laguntza eta kirol-medikuntza. Dopatzea. IX. titulua. Kirol lehiaketetan indarkeriari aurrea hartzea: Kiroleko indarkeriaren aurkako batzordea.
Kirol instalazioetako aurre-hartze neurriak. Lehiaketa ofizial profesionalen berri ematea.
Segurtasun-koordinatzailea. Debekuak. Segurtasun-neurriak eta erantzukizunak.
32. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: VIII. titulua. Kirol-ekipamenduak eta -zerbitzuak: Plangintza; kirol-ekipamenduak unibertsitateaz besteko ikastetxeetan. Kirol-ekipamenduak unibertsitateetan. Kirol-ekipamenduen arloko
kirol-politika. Kirol-ekipamenduen araudia. Kirol Ekipamenduen Arlokako Lurralde Plana.
Kirol-ekipamenduetarako udal-planak. Kirol-zentroak. Kirol-ekipamenduen erroldak. Diru-laguntzak. Gorputz Jardueraren eta Kirolaren Zientzietan lizentziatuak.
33. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: X. titulua. Diziplina-arauak: aplikazio-eremua; diziplina-ahalmena; diziplina-xedapenak; arau-hauste
motak eta tipifikazioa.
34. gaia: 14/1998 Legea, ekainaren 11koa, Euskadiko Kirolarena: XI. titulua. Kirol-ikuskatzea eta zigor-arauak: Kirol-ikuskatzea: eginkizunak; ikuskatzeko eskumenak;
gaituriko pertsonak; ahalmenak; kirol-ikuskatzearekiko betebeharrak; aholkularitza eta
laguntza teknikoa. Zigor-arauak: aplikazio-eremua; arau-hauste administratiboak eta
erantzuleak; ondorioak. XII. titulua. Kirol-justizia: Kirol Justiziako Euskal Batzordearen
izaera eskumenak, ebazpenak, eta osaera. Arbitratzea: estatutuen eta araudien aurreikuspenak; borondatezko men egitea, eta arbitratzea sustatzea.
35. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: I. titulua. Xedapen orokorrak: Xedea eta aplikazio-eremua. Definizioa. Erregimen juridikoa.
Oinarrizko antolamendua eta lurralde eremua. Jardun printzipio gidariak. Administrazio
publikoen babesa eta laguntza Araubide juridikoa betetzea.
36. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: II.
titulua. Kirol federazioen funtzioak: Lurraldeko federazioak. Euskadiko federazioak.
Euskadiko kirolaren ordezkaritza. Lurraldeko federaziorik edo Euskadiko federaziorik
ez egotea. Lurraldeko federazioen eta Euskadiko federazioen funtzioak. Administrazio
funtzio publikoak. Funtzioak eskuordetzea. Lankidetzako eta partaidetzako hitzarmenak.
Programa-kontratua. Jardueren ardura hirugarren pertsonei edo erakundeei ematea.
Zuhurtziazko neurriak. Zuhurtziazko administrazio kontuhartzea. Goragokoak eskumena
bereganatzea. Kirol federazioen arteko auziak ebaztea. Funtzio publikoak eta sinbolo
ofizialak.
37. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: III.
titulua. Federazioko kide egitea. Lizentziak: Federazio lizentzien izaera eta ondorioak.
Federazio lizentziak izapidetzea eta ematea. Lizentzien formatua eta edukia. Pertsona
fisikoentzako arrisku estaldura. Lizentzien iraupena eta bateragarritasuna. Aldez aurreko osasun azterketa. Izaera arautua. Lizentziak izapidetzeko eta emateko betebeharra.
Administrazio publiko eskumendunei lizentzien berri ematea. Federazioetako kideen eskubideak eta betebeharrak. Informazioa jasotzeko eskubidearen nondik norakoak.
38. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: IV.
Lehiaketa federatuak eta selekzioak: Lehiaketa ofizialak antolatzea eta baimentzea.
Lehiaketa egutegiak. Lehiaketak edo probak baimentzea. Lehiaketa mistoak. Izena. Bereizkeria debekatzea. Arriskuak estaltzea. Selekzioak. Autonomia erkidegoaz gaindiko
federazioetako kide egitea.
39. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: V. titulua. Kirol federazioak eratzea. I. kapitulua: Kirol modalitateak, kirol diziplinak eta probak
II. kapitulua: Eratzea. III. kapitulua: Estatutuak eta arautegiak.
40. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: VI.
titulua. Erregimen organikoa. I. kapitulua: Xedapen orokorrak. II. kapitulua: Batzar na-
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gusia. III. kapitulua: Zuzendaritza Batzordea. IV. kapitulua: Lehendakaritza. V. kapitulua:
Xedapen komunak. VI. kapitulua: Zuzendarien estatutua.
41. gaia: 16/2006 Dekretua, urtarrilaren 31koa, Euskadiko Kirol Federazioena: VII.
titulua. Hauteskundeen erregimena. VIII. titulua. Diziplina erregimena. IX. titulua. Agiri
erregimena. X titulua. Ekonomia eta ondare erregimena. XI. titulua. Onarpen ofiziala
baliogabetzea. XII. titulua. Federazioa desegitea eta likidatzea.
42. gaia: 163/2010 Dekretua, ekainaren 22koa, kirol klubei eta kirol elkarteei buruzkoa: I. kapitulua. Xedapen orokorrak. II. kapitulua. Kirol klubak eratzea eta estatutuak
aldatzea III. kapitulua. Klubetako bazkideak. IV. kapitulua. Kirol kluben erregimen organikoa Xedapen orokorrak; batzar nagusia; administrazio-organoa; lehendakaritzak, eta
xedapen komunak.
43. gaia: 163/2010 Dekretua, ekainaren 22koa, kirol klubei eta kirol elkarteei buruzkoa: V. kapitulua: Hauteskunde erregimena. VI. kapitulua: Diziplina erregimena. VII. kapitulua: Dokumentazio erregimena. VIII. kapitulua: Ekonomia eta ondare erregimena.
IX. kapitulua: Klubak herri onurako deklaratzea. X. kapitulua Eraldatzea, bat egitea eta
bereiztea. XI. kapitulua: Desegitea eta likidazioa. XII. kapitulua: Kirol elkarteak.
44. gaia: 125/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Eskolako Kirolari buruzkoa. Kontzeptua; eskolako kirolaren funtzioak eta ezaugarriak. Eskolako kirolaren programak
eta lehiaketak. Eskolako kirolaren kategoriak. Jardueren lurralde-eremua eta jardueren
ezaugarriak. Jarduera motak. Eskolako kirolari buruzko urteko programetan jasotzen ez
diren jarduerak baimentzea. Eskolako kirolari buruzko urteko programetan jasotzen ez
diren hasiera-unitateetako eta teknifikazio-unitateetako jarduerak baimentzea.
45. gaia: 125/2008 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Eskolako Kirolari buruzkoa. Eskolako kirolaren lizentzia. Azterketa medikoak Egitura eta eragileak. Eginkizunak. Eskolako
Kirolaren Euskal Batzordea: definizioa eta xedea; funtzioak; quoruma eta erabakiak hartzea; txostenen ezaugarriak eta emateko epeak; bilera deialdia; funtzionamendu-gastuak; antolaketa; osaera; izendatzeko sistema; batzordeko organo guztien funtzioak.
46. gaia: 220/2000 Dekretua, azaroaren 7koa, Kirolaren Euskal Kontseilua arautzen
duena: I. kapitulua: Xedapen orokorrak. II. kapitulua: Antolaketa, osaketa, izendatze-sistema eta funtzioak III. kapitulua: Funtzionamendua. IV. kapitulua: Esku-hartze prozedura.
47. gaia: 282/1989 Dekretua, azaroaren 28koa, Kirol Klub eta Federakundeak Herri-onurakotzat jotzeko baldintzak eta tramitazioa zehazten dituena.
48. gaia: 289/2002 Dekretua, abenduaren 10ekoa, Euskal Kirol Federazioen Batasunari buruzkoa.
49. gaia: 203/2010 Dekretua, uztailaren 20koa, Goi Mailako Kirolari buruzkoa: I., II.,
III., IV. eta V. kapituluak eta xedapen gehigarriak.
50. gaia: Agindua, 2011ko ekainaren 20koa, Kulturako sailburuarena, Goi Mailako
Kirolari buruzko uztailaren 20ko 203/2010 Dekretuak kirol arloan ezarritako irizpide teknikoak aldatzeko dena.
51. gaia: Agindua, 2012ko otsailaren 19koa, Kulturako sailburuarena, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituena: I., II. eta III. kapituluak.
52. gaia: Agindua, 2012ko otsailaren 19koa, Kulturako sailburuarena, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak finkatzen dituena: IV., V., VI., VII., VIII. eta IX. kapituluak.
53. gaia: Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea. 94/2004 Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Kiroleko Indarkeriaren Aurkako Euskal Batzordea arautzen duena.
54. gaia: Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea. 85/2004 Dekretua, maiatzaren
18koa, Sustapen Olinpikorako Euskal Batzordea sortzen eta arautzen duena.
55. gaia: Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea. 131/2004 Dekretua, ekainaren
29koa, Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordea sortu eta arautzen duena.
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III. zatia
Aisialdia, jarduera fisikoa, gorputz- hezkuntza eta kirola
56. gaia: Nazioarteko erakundeak: NBE, UNESCO, Europako Kontseilua.
57. gaia: Kirol elkarteen egitura: Nazioarteko Batzorde Olinpiarra, batzorde olinpiar
nazionalak, nazioarteko kirol federazioak.
58. gaia: Futbol-partiden eta bestelako kirol ekitaldien arloko babes, segurtasun eta
arretaren plangintza integratuari buruzko hitzarmen berria: Europako Kontseiluaren
praktika onak. Bilbo, 2018ko azaroaren 20a; Paulo Gomes, Kirol Hitzarmenen Dibisio
Programaren arduraduna (Europako Kontseilua).
59. gaia: Kirol etikaren kodea.
60. gaia: Osasunerako jarduera fisikoari buruzko mundu mailako gomendioak. Osasunerako gomendatutako jarduera fisikoaren mailak. OME.
61. gaia: Kirolaren Europako Gutuna.
62. gaia: Espainiako kirolaren egitura: bilakaera eta sintesia. Sektore publikoko zein
pribatuko kirola: kirol entitate publikoen izaera eta kirol entitate pribatuen izaera. Espainiako kirolaren eredua.
63. gaia: Kirol federatua eta udalerria: Legezko eskumenak. Klubak eta haien kirolariak eskari-sektore gisa. Baldintza hirukoitza: federazioak, ikusleak eta komunikabideak.
Alderdi kolateralak. Sinergiak.
64. gaia: Euskadiko eskola-kirola: Lege-esparrua. Antolaketa-ezarpena: eginkizunak.
Kudeaketa-eredu garatuak. Ereduaren ikuspegi kritikoa. Gaur egungo erronkak eta etorkizunerako hausnarketak.
65. gaia: Euskadiko udal-kirola: Udalerriak kirolaren garapenean duen eginkizuna.
Euskadiko biztanleen jarduera fisikoa. Udal-kirolerako inplikazioak. Euskadin udal-kirolaren arloan dauden erronka nagusiak. Ondorioak.
66. gaia: Kirol profesionala: Aurrekari historikoak. Kirol profesionalaren esparru juridikoa. Kirol profesionalaren ikuskera. Kirol profesionalaren ezaugarriak. Etorkizuna: joera.
67. gaia: Eusko Jaurlaritzaren Berdintasunean lanean EAEko federazioen esparruan:
gogoeta gidatuz, ekintzara igarotzeko gida.
68. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko kirolaren arloko giza baliabideen lan-egoera
eta kualifikazioa. Kirolean diharduten pertsonen profil sozio-demografikoa. Gaur egungo
jardueretan aritzeko prestakuntza egokitzea. Kirolean diharduten pertsonen lan-baldintzak.
69. gaia: Lan-arautzea eta boluntarioen arautzea oinarrizko kirolean: Lan-jardueraren eta boluntarioen jardueraren arteko mugak. Lan-jarduera kirol-entitateetan. Kontratu-modalitateak eta kontratazioari ematen zaizkion pizgarriak. Boluntarioen jarduera.
70. gaia: Teknologia digitalen erabilera arduratsua adin txikikoak dituzten kirol-entitateetan: Helburuak. Dauden arriskuak. Esparru etikoa eta praktika onak. Teknikarientzako
dekalogoa.
71. gaia: Dopina: definizioa eta kontzeptualizazioa: Dopin hitzaren esanahia eta
kontzeptua. Dopatze-substantzien erabileraren aurreko jarrera. Nola borrokatu dopatze-substantzien erabileraren aurrean. Nolakoa zen dopatze-substantzien erabilera
joko olinpiarretan dopatzearen aurkako kontrolak ezarri baino lehen. Nolakoa da dopatze-substantzien erabilera kontrolak ezarri ondoren.
72. gaia: Kirol erakundeak sortu eta kudeatzeko gidaliburua: federazioak, klubak ,eta
ikastetxeak eta gurasoen elkarteak.
73. gaia: Entrenamendua, trebeziaren garapenarekin lotutako testuinguru-faktoreak,
adinaren efektua eta bestelako testuinguru-faktoreak, kirolaren garapena baldintzatzen
duten faktore gisa.
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IV. zatia
Kirol arloko politikak
74. gaia: Bizkaia Bizkaialde Fundazioa. Jardun-eremua. Helburu nagusia. Garatu
beharreko jarduerak. Fundazioaren gobernu- eta administrazio-organoa. Fundazioaren
onuradunak. Baliabideen aplikaziorako oinarrizko arauak. Jardueraren garapena. Araubide ekonomikoa. Dokumentazio erregimena. Fundazioa aldatzea, beste batekin batzea
eta iraungitzea.
75. gaia: Bizkaiko Kirol Federakundeen Elkartea. Jardun-eremua. Xedeak. Gobernueta administrazio-organoak. Bazkideak: bazkide izateko baldintzak eta prozedura, eta
motak. Fundazioaren ondarea eta aurrekontu-erregimena. Estatutuen aldaketa. Elkartea
desegitea eta gizarte-ondarea aplikatzea.
76. gaia: Bizkaiko eskola-umeen kirol ohiturak. Helburuak, metodologia eta ondorioak.
77. gaia: Bizkaiko eskola kiroleko ereduari egindako ekarpenak. Eskola-kirolaren
ikuspegi orokorra. Bizkaiko eskola-kirolaren antolaketa, eskaintza eta parte-hartzea:
emaitzen analisia.
78. gaia: Eskolako kirol proiektua. Justifikazioa. Zer arautan oinarritzen den. Eskolako kirol proiektu bat diseinatzeko eman behar diren urratsak.
79. gaia: Benjaminaurreko eskola-umeentzako kirol jarduera bat sortzeari buruzko
azterlana. Hezikiren araudia.
80. gaia: 2018/19 denboraldiko eskola-kiroleko programa. Bizkaiko Foru Aldundiaren
99/2018 Foru Dekretua, uztailaren 24koa, Bizkaiko Eskola Kirola programak 2018/2019
denboraldian izango duen arautegia ebazten duena.
81. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 17/2019 Foru Dekretua, martxoaren 12koa, 20182019 denboraldian Bizkaiko Eskola Kirola programaren barruan sartuta dauden lehiatzeko
kirol jardueretan eta/edo Heziki hezkuntza-jardueran parte hartzen duten erakundeentzako
foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena. Jarduera horiek Bizkaiko Foru Aldundiaren uztailaren 24ko 99/2018 Foru Dekretuak arautu ditu.
82. gaia: Eskola-kiroleko lehiaketari buruzko araudi orokorra.
83. gaia: Bizkaiko Eskola Kirola programan sartuta ez dauden egoeretarako baimenak ematea.
84. gaia: Bizkaiko etorkizun handiko kirolariak identifikatzeko eta kirolari horiei laguntza emateko programa (2018/19).
85. gaia: Bizkaiko kirol ekitaldi federatuak antolatzeko dirulaguntzen deialdia. (2018).
86. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2018, Foru Dekretua, abenduaren 11koa.
Haren bidez, 2018ko irailaren 11tik 2019ko irailaren 10era bitartean kirol prestakuntza
gainditu duten kirol teknikarientzat Euskara eta Kulturako Foru Sailak ematen dituen
beken oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
87. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren, 161/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa.
Haren bidez, titulua ematen duten, titulurako puntuatzen duten edo goragoko maila baterako sailkapena lortzeko diren kirol probetan 2019. urtean parte hartzen duten Bizkaiko
kirolarientzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira.
88. gaia: Parte hartzeko kirol ekitaldiak antolatzeko dirulaguntzen deialdia.
89. gaia: Zenbait jarduera lehentasunezkotzat jotzea: Xedea. Lehentasunezko jarduerak. Kirolaren arloko betekizunak. Prozedura eta eskumena.
90. gaia: Etorkizun handiko kiroletik goi-mailako kirolera. Baliabide Gida. Maria Boada García.
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OPOSIZIOA

HAUTAKETA-PROBETARAKO DEIALDIA
KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN:
MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILEA
OINARRI BEREZIAK

1.

Deialdian eskainitako plazak

Mantentze-lanetako laguntzaile plaza bi (2) eskaintzen dira deialdian (C1 titulazio-azpitaldekoak), oposizio sistemaren bidez betetzekoak. Plazok derrigorrezkoa ez den II.
hizkuntza-eskakizuna dute ezarrita.
2.

Titulazioa

Kontuan harturik zer ezartzen duten Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari
buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren 76. artikuluak zein hirugarren xedapen iragankorraren 1. zenbakiak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 43. artikuluak, hau da eskatzen den titulazioa: Sistema Elektrotekniko eta Automatizatuetako
goi-mailako teknikaria, Telekomunikazio- eta Informatika-sistemetako goi-mailako teknikaria, Automatizazioko eta Robotika Industrialeko goi-mailako teknikaria, Fabrikazio
Mekanikoko Produkzioa Programatzeko goi-mailako teknikaria, Fabrikazio Mekanikoko
Diseinuko goi-mailako teknikaria, Metal-eraikuntzetako goi-mailako teknikaria, Metalak
eta Polimeroak Produzitzeko Programazioko goi-mailako teknikaria, Instalazio Termiko
eta Fluidodunen Proiektuak Garatzeko goi-mailako teknikaria, Instalazio Termikoak eta
Fluidodunak Mantentzeko goi-mailako teknikaria, Mekatronika Industrialeko goi-mailako
teknikaria, Kimika Industrialeko goi-mailako teknikaria, Analisiko eta Kalitate-kontroleko
Laborategiko goi-mailako teknikaria eta Automozioko goi-mailako teknikaria, edo aipatutako titulazio horien legezko baliokidea.
3.

Gidabaimena
Hautagaiek C gidabaimena izan beharko dute.

4.

Berariazko betekizunak

Urriaren 30eko 5/2015 ELDren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, berariazko betekizuna izango da IT txartel hauek edukitzea: Word Oinarrizkoa eta Excel Oinarrizkoa
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Excel aurreratuaren IT txartelak oinarrizko
Excelarena baliozkotuko du.
Horretarako, sei (6) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau BOEn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dena.
Hautagaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko
baitu Tecnaliarekin izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Ariketak

5.1. Oposizio-fasea
Oposizio-faseak hiru (3) ariketa izango ditu: lehenengo biak, nahitaezkoak eta baztertzaileak, eta hirugarrena, borondatezkoa eta ez-baztertzailea.
5 1.1.	Lehenengo ariketa: 90 minutuan, 50 galderako test bat egin beharko da (gehi
erreserbako 10 galdera). Ikasgai-zerrendaren I. eta II. zatietako gaiei buruzko
galderak izango dira. Galderek erantzun batzuk izango dituzte aukeratzeko,
baina bat baino ez da zuzena izango. Erantzun zuzen bakoitzeko 0,2 puntu
emango da; baina erantzun oker bakoitzeko 0,066 puntu kenduko dira.
5.1.2.	
Bigarren ariketa: Ordu biko (2) epean, gehienez, plazaren berezko eginkizunekin lotura duten kasu praktiko bat edo batzuk, edo gai, ariketak edo problemak ebatzi beharko dira. Kasuok epaimahaiak zehaztuko ditu azterketa hasi
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aurretik, eta eranskineko gai-zerrendako II. eta III. zatiei buruzkoak izango
dira.
5.1.3.	
Hirugarren ariketa: Euskararen II. hizkuntza-eskakizunari dagokion jakite-maila egiaztatu beharko da.
			Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez
dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere. Azken kasu horretan, parte-hartzaileak
berariazko baimena emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari erregistro horretan
egiaztapena egin dezan.
			Hala eta guztiz ere, aurkeztu beharko dute euskararen egiaztagiria edo titulua, baldin eta erregistro horretan egon ez arren 2010eko azaroaren 9ko
297/2010 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago (dekretu horren bitartez,
euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu
eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzen dira).
			Hautagaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi
badituzte hizkuntza-eskakizunak, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta
euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.
6.

Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

7.

Lan-poltsa

6.1. Oposizio-asea: Lehenengo ariketari zero (0) eta hamar (10) puntu bitarteko
kalifikazioa emango zaio. Bost (5) puntuko kalifikazioa lortzen duten pertsona guztiek
gaindituko dute ariketa hori. Betiere, gainditutako pertsonen kopurua 6ra iristen ez bada,
puntuaziorik handiena lortu duten 6 pertsonak hurrengo ariketara igaroko dira (haien
puntuazioa 2 puntutik gorakoa bada); ondorio horietarako, parte-hartzeko txanda guztiak
hartuko dira kontuan. Noten mozketa-puntuan berdinketa gertatuz gero, mozketa-nota
bera duten hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau.
Bigarren ariketari zerotik (0) eta hamar (10) puntu bitarteko kalifikazioa emango zaio,
eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak berez geratuko dira baztertuta.
Hirugarren ariketa (euskara) honela kalifikatuko da:
— I. hizkuntza-eskakizuna: puntu 1.
— II. hizkuntza-eskakizuna: 2 puntu.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa, lortutako gainerako kalifikazioekin batera, Bizkaiko
Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko da.
6.2. Hautagaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien batura izango da.
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I. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta betebeharrak (10-30 artikuluak).
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak: esanahia. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema. VIII. titulua
(147-151 artikuluak).
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak (10-23 artikuluak). II. titulua: Euskal
Autonomia Erkidegoaren botereak: Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria. Justizia Administrazioa Euskal Herrian (24-36 artikuluak).
4. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio orokorrak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak
bakarrik diren eskumenak (1-5 artikuluak). Finantza-harremanak: printzipio nagusiak eta
kupoaren kontzeptua (48-49 artikuluak).
5. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Atariko
titulua: Xedapen orokorrak (1-5 artikuluak). I. titulua: Lurralde historikoen eskumenak:
esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak (7-10 artikuluak).
6. gaia: Espainiako toki araubidea: Konstituzio-printzipioak. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak. Foru-lurraldeen eskubide historikoak.
7. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Atariko titulua. Prozeduran interesdun direnak (3-12 artikuluak).
8. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. III. titulua. Administrazio-egintzak (34-52 artikuluak).
9. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-errekurtsoak (112-126 artikuluak).
10. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten
duena Espainiako ordenamendu juridikora. Kontratu motak zedarritzea (12-18 artikuluak). Erregulazio harmonizatuko kontratuak (19-23 artikuluak). Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak (24-27 artikuluak).
11. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko
2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena. Atariko
titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak; 1-10 artikuluak).
12. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: administrazio-egoerak. Funtzionarioen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsariak.
13. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko
Oinarrizkoa. Atariko titulua. I. titulua: Herritarren eta Herri Agintaritzaren eskubide eta
eginbeharrak hizkuntzaren alorrean.
14. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. I. titulua: Bizkaiko Batzar Nagusiak:
Izaera, eskumenak eta osaera (4-9 artikuluak). Bizkaiko Foru Aldundia. Izaera, osaera
eta kargua uztea. Eskumenak (12-20 artikuluak).
15. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Atariko titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerakoa: hitzaurrea eta atariko titulua. II. titulua: Bizkaiko Lurralde Historikoko
foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak.
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16. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
Publikotasun aktiboa: Aplikazio-eremua (2. artikulua) eta kontzeptua eta dimentsioak
(5. artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: kontzeptua (18. artikulua) eta
mugak (21. artikulua). Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (28-29 artikuluak).
II. zatia
17. gaia: 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, eta haren aldaketak: I-III kapituluak, biak barne. Kode elektronikoak. Laneko arriskuen prebentzioa,
2019ko martxoaren 13an eguneratutako edizioa.
18. gaia: 31/1995 Legea, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa, eta haren aldaketak: IV-VII kapituluak, biak barne. Kode elektronikoak. Laneko arriskuen prebentzioa,
2019ko martxoaren 13an eguneratutako edizioa.
19. gaia: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen Kontrako Babes-Instalazioen Erregelamendua onesten duena (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 139. zenbakia,
2017ko ekainaren 12koa): I. kapitulutik VI. kapitulura (biak barne) eta I. eranskina (haren
gehigarria izan ezik).
20. gaia: 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, Suteen Kontrako Babes-Instalazioen Erregelamendua onesten duena (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 139. zenbakia,
2017ko ekainaren 12koa): I. eranskina (haren gehigarria izan ezik), II. eranskina eta III.
eranskina.
21. gaia: 773/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 30ekoa, langileek norberaren babeserako ekipoak erabiltzeari buruzko segurtasun eta osasuneko gutxieneko xedapenei
buruzkoa: IV. eranskina izan ezik. BOE, 140. zenbakia, 1997ko ekainaren 12koa.
22. gaia: 1215/1997 Errege Dekretua, uztailaren 18koa, langileek laneko ekipamenduak erabiltzeko segurtasun eta osasunerako gutxieneko xedapenak ezartzen dituena.
BOE, 188. zenbakia, 1997ko abuztuaren 7koa.
23. gaia: 2060/2008 Errege Dekretua, abenduaren 12koa, presio-ekipoen erregelamendua eta haren jarraibide tekniko osagarriak onartzen dituena. ITC EP–5 jarraibide
tekniko osagarria baino ez (arnasketa-ekipamendu autonomoen botilak). BOE, 31. zenbakia, 2009ko otsailaren 5ekoa.
24. gaia: 747. POT: Babes-eskularruak: betekizun orokorrak (LSHIN).
25. gaia: 769. POT: Babes-jantziak: betekizun orokorrak (LSHIN).
26. gaia: 787. POT: Arnasa babesteko ekipoak: iragazkien identifikazioa, mota eta
klaseen arabera (LSHIN).
27. gaia: 813. POT: Babes pertsonalerako oinetakoak: zehaztapenak, sailkapena eta
markaketa (LSHIN).
28. gaia: Babes-jantziak aukeratu eta erabiltzeko orientazio-gida (LSHIN).
29. gaia: Segurtasun-kaskoak aukeratu eta erabiltzeko orientazio-gida (LSHIN).
III. zatia
30. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 1. kapitulua: Norbera babesteko ekipamenduak
(NBE) eta 2. kapitulua: NBEa suhiltzailearen uniformean eta jantziak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
31. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 3. kapitulua: Arnasbideetarako norbera babesteko
ekipamenduak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
32. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 4. kapitulua: Sua itzaltzeko ekipamenduak eta
tresnak. 2. zatia: Suhiltzaileen ibilgailuak. 6. kapitulua: Ponpa zentrifugoak. (Guadalajarako
CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
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33. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 5. kapitulua: Altuerako lanetarako norbera babesteko ekipamenduak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
34. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 6. kapitulua: Esku-tresnak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
35. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 7. kapitulua: Mozteko tresnak. (Guadalajarako
CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
36. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1.
zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 8. kapitulua: Harrapatuta geratutako biktimak
askatzeko eta ateratzeko tresnak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
37. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 9. kapitulua: Herrestan eramateko eta goratzeko
tresnak, eta 10. kapitulua: Zurkaizteko tresnak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako
eskuliburua).
38. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 11. kapitulua: NEBK arriskuak, eta 14. kapitulua:
Animaliekin esku hartzeko ekipamenduak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
39. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1. zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 12. kapitulua: Tentsio elektrikoarekin lan egiteko
norbera babesteko ekipamenduak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
40. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1.
zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 13. kapitulua: Uretako esku-hartzeetarako
ekipamenduak. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
41. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 1.
zatia: Tresnak eta ekipamendu operatiboak. 16. kapitulua: Neurtzeko tresnak, eta 17. kapitulua: Elektrizitatea sortzeko, argiztatzeko eta seinaleztatzeko tresnak. (Guadalajarako
CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
42. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 2. zatia: Suhiltzaileen ibilgailuak. 1. kapitulua: Ibilgailuen nomenklatura; 2. kapitulua: Suhiltzaileen
ibilgailuei buruzko Europako arauak; 3. kapitulua: Lehentasuna duten ibilgailuei buruzko trafikoaren arloko araudia (Zirkulazio-araudi Orokorra); 4. kapitulua: Suhiltzaileen ibilgailu guztiek izan behar dituzten elementuak, eta elementu bereziak, eta 5. kapitulua: Suhiltzaileen
ibilgailu-motak. Arautegia. Ekipamenduak 7-11 taulak (biak barne) eta 20. eta 21. irudiak izan
ezik. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
43. gaia: Esku hartzeko ekipamendu operatiboei eta tresnei buruzko eskuliburua. 2. zatia: Suhiltzaileen ibilgailuak. 7. kapitulua: Mekanika. (Guadalajarako CEISen suhiltzaileentzako eskuliburua).
44. gaia: Komunikazio-ekipoen ezaugarri orokorrak. Irrati bidez komunikatzeko ekipoak. Irrati bidez identifikatzea Bizkaiko Foru Aldundiko PSSZeko suhiltzaile-etxeak eta
ibilgailuak. Eusko Jaurlaritzaren Tetra komunikazio-sistema Irrati bidezko komunikazioetarako lengoaia. ICAO kodea. Q kodea.
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LEHIAKETA-OPOSIZIOA

ESKALA HONETAN LEHIAKETA-OPOSIZIO SISTEMAREN BIDEZ KARRERAKO
FUNTZIONARIO SARTZEKO AUKERA-SAIOEN DEIALDIA: ADMINISTRAZIO BEREZIA
OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.—Xedea
1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri berezietan zehazten diren Administrazio Bereziko plazak —dagozkion erreserbak eginda— oposizio sistemaren bidez eta
karrerako funtzionario legez betetzeko hautaprobetarako deialdia arautzea.
2. Barne-sustapeneko txanden erreserbatik datozen hautagaiek, dagozkien azterketak gainditzen badituzte, deialdi honen lanpostu hutsak betetzeko lehentasuna izango
dute beti, gainerako hautagaien aurrean.
Barne-sustapen arrunterako txandarako erreserbatutako plaza hutsak bete gabe gelditzen badira, haietara inor aurkeztu ez delako, hautagaietako inork azterketak gainditzeko eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu ez duelako edo bigarren oinarriko betekizunak betetzen ez dituelako, plaza horiek txanda askeko hautagaiei eskainitako plazei
gehituko zaizkie.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako barne-igoerako plazaren bat bete gabe
geratzen bada, barne-sustapeneko txanda arruntean eskaintzen diren plazei gehituko zaie.
3. Desgaitasuna duten hautagaietako batek desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako txandara aurkeztu eta dagozkion ariketak gainditu baditu, baina plazarik lortu
ez badu, txanda askean sartuko da, lortu duen puntuazioaren hurrenkeraren arabera,
baldin eta txanda askeko beste hautagai batzuek lortutako puntuazioa baino handiagoa
lortu badu.
Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek deialdiko plaza
guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo lan-eskaintza
publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko
mugarekin.
4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarrita duten deialdiko plazak betetzeko, beharrezkoa izango da hautagaiek hizkuntza-eskakizun hori deialdiaren oinarri hauetan ezartzen den moduan egiaztaturik izatea.
5. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (aurrerantzean, EPOE) onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren
61. artikuluaren 8. zenbakiaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu izendatu deialdiko
lanpostuen kopurua baino hautagai gehiago, deialdiaren oinarri bereziek aukera hori ez
jasotzen dutenean izan ezik.
6. Halaber, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunari buruzko printzipioarekiko konpromisoa deklaratzen da, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko
langileak sartzeko prozedura gidatzen baitu.
1. Hauek dira:
a)	Egoera hauetako bat gertatzea:
		 — E
 uropar Batasuneko herritarra izatea norbera edo ezkontidea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, edo hautagaiaren ondorengoak edo haren ezkontidearenak (zuzenbidez banatuta ez badaude), baldin eta ondorengo horiek hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, gurasoen
mende bizi badira oraindik.
		 — E
 uropar Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen
ezarpen-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langileen
zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.
b)	Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
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c)	Zereginak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.
d)	Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako
zerbitzutik edo ezein autonomia erkidegotako konstituzio edo estatutu organoetako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo
desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak betetzeko, edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko
nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta
ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea eragozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.
e)	Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea
amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea. Hautagaiek atzerrian lortu badituzte titulazioak, baliozkotze egokia edo —hala denean— homologazioaren ziurtagiria dutela egiaztatu beharko dute.
f)	Oinarri berezietan ezarritako gainontzeko baldintzak betetzea.
2. Barne-sustapenerako gordetako plazetara aurkezten diren hautagaiek jarduneko
zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute jatorrizko plazan, eta betekizun hauek bete beharko dituzte:
a)	Deialdiaren oinarri berezietan xedatutakoarekin bat etorriz, Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionarioen artean egotea, gaur egun dauden eskaletariko batean, lortu nahi duten plazaren azpiko lehen sailkapen-taldeko edo -azpitaldeko
plaza batean, edo talde edo azpitalde bereko plaza batean.
b)	Bizkaiko Foru Aldundian karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi urte
beteta izatea.
c)	Lortu nahi den plaza eskuratzeko eskatzen den titulazioa izatea edo eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea, eskatzen den antzinatasuna izatea eta oinarri berezietan eskatzen diren gainerako betekizunak betetzea.
3. Barne-igoeraren bitartez sartzeko,Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 2017ko apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 55. artikuluarekin bat, baldintza hauek bete beharko dituzte Prebentzio, Suhiltzaile eta Salbamendu Zerbitzuko langileek:
a)	Jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egotea beheragoko berehalako
kategorian.
b)	Kategoria horretan benetan 3 urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea.
c)	Hutsegite larri edo oso larri bat dela-eta zigortuta ez egotea, salbu eta ezarritako
zigor hori baliogabetzea lortu bada.
4. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek legezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko portzentajean edo altuagoan. Izaera hori eskabidea aurkezterakoan egiaztatu beharko eta hautaketa prozesuaren zehar
pertsona bati desgaitasuna desagertzen bazaio edo desgaitasunak ezarritako gradutik
behera egiten badu ofizioz txanda askean sartuko da.
Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun
iraunkor oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen
kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pentsio bat aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.
5. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko dira betekizun horiek guztiak, eta .beharrezkoa izango da betekizun horiei guztiei eustea hautaketa-prozesuan zehar, harik eta izendapena egin arte. Nolanahi ere, oinarri espezifikoek
betekizun bereziren bat betetzeko epemuga atzeratu ahal izango dute.
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Hirugarrena.—Eskaera-orriak

Aurkezteko era
Eskabideak I. eranskinean agertzen den eredu ofizial eta normalizatuaren arabera
egingo dira; www.bizkaia.eus web orrian (lan publikoaren eskaintza) eta Bizkaiko Foru
Aldundiko sailetako erregistro nagusietan eskuratu daiteke eredua.
Onartuak izateko eta, hala denean, hautaprobetan parte-hartsu ahal izateko, hautagaiek nahikoa izango dute eskaera-orrian euren erantzukizupean adieraztea eskatzen
diren baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko
epea amaitzen den eguna izango da erreferentzia-data.
Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztuko dira, eta ez besterik:
a)	Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten hautagaiek eta bitarteko funtzionarioak, Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako «Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen
duen ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori.
		Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea betekizun hori falta bada. Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak,
bestela ezin izango baitira baloratu bederatzigarren oinarrian xedatutakoaren
arabera.
b)	Titulua edo eskabideak aurkezteko epea amaitzen denerako hura lortzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen agiria, gehi deialdiaren oinarri berezietan eskatzen diren gainerakoak ere.
c)	Aurkezten diren merezimenduen zerrenda (barne-igoerako txandetan parte hartzen dutenek eta baita bitarteko funtzionarioek ere «Hautaketa-prozesuetarako
informazioa ematen duen ziurtagiria» agirian agertzen ez diren merezimenduak
alegatu beharko dituzte).
d)	Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten hautagaiek desgaitasunaren ziurtagiria aurkeztu behar dute. Hala ere, izangaiek ez dute inolako
ziurtagiririk aurkeztu behar baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua badie; kasu honetan zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute
adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalak egiazta dezan.
Dokumentazio hori eta hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak bederatzigarren eta hamahirugarren oinarrietan aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.
Eskaera-orriko lauki egokian adieraziko da zein txandatan hartu nahi den parte: a)
askea; b) barne-igoera; c) desgaitasuna duten pertsonak, edo d) desgaitasuna duten
pertsonentzako barne-igoera. Lau txanda horietatik batean baino ezin da parte hartu.
Desgaitasuna duten pertsonen txandetako baten bidez lehiatzen direnek denbora
edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko dute, eta horretarako
arrazoia azaldu beharko dute.
Eskaera-orriaren 4. atalean azterketa euskaraz egin nahi den adierazi beharko da.
1.

Eskaera-orriak aurkezteko tokia
2.1. Eskaera-orriak telematikoki aurkeztuko dira, honako web-orri honetan dagoen
aplikazio informatikoaren bidez: www.bizkaia.eus/lan publikoaren eskaintza.
Herritar guztiek aurkezteko aukera dutela bermatzeko, Foru Aldundiak aurrez aurreko arreta-bulego bat jarriko du, non baliabide informatiko guztiak egongo diren Laguntza-n izapideak egin ahal izateko. Eskaera-orriarekin batera, eskatzen den dokumentazioa aurkeztu behar da nahitaez, eskaneaturik, hirugarren oinarriaren 1. zenbakian
ezarritakoarekin bat.
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2.2. Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekuetan. Eskabidea bulego batera joanda aurkeztea erabakitzen dutenentzat, eta artikulu honetan xedatzen dena betetzeko, sail guztietako erregistroak joko dira erregistro-gaietan
laguntzeko bulegotzat.
Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira,
deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
3.

Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak hautagaia baztertuta geratzea ekarriko du.
Halere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, eskaera-orrietan akatsik
egonez gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-oholean zein www.bizkaia.eus (Lan Publikoaren Eskaintza) web gunean, interesdunari hamar egun balioduneko epean akatsa zuzen dezala eskatzeko. Halaber, ohartaraziko
zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako
ebazpena eman ondoren.
4.

Laugarrena.—Hautagaien onarpena
1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu eta gero, Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuak onartutako, baztertutako eta uko egin dutenen zerrendak onetsiko ditu, foru-agindu baten bidez, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean,
Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-oholean (Kale Nagusia, 25. Bilbo) eta Foru Aldundiaren www.bizkaia.eus web orrian argitaratuko ditu.
Zerrenda horietan, honako datu hauek adieraziko dira: hautagaien izena eta bi deitura, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta, hala denean, ez onartzeko arrazoia.
2. Onartutako, baztertutako eta uko egin dutenen zerrendak onetsiko dituen foru-aginduaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko epean, foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
Errekurtsoa ez bada ebazten probak egiten diren egunerako, interesdunek probak
egin ahal izango dituzte, kautelaz. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango
errekurtsoa ezetsiz gero.
Bostgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna

Osaera
1.1. Hautagaiak epaitu behar dituzten epaimahaiek kide titularrak eta ordezkoak
izango dituzte, era honetara:
— Mahaiko burua:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
— Epaimahaikideak:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
• Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
— Idazkaria:
• Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko
6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.artikuluaren 2. zenbakian jasotako
espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20. artikuluaren
4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.
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1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteko epearen barruan hautaketa-prozesuetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek ezin izango dute epaimahaian
parte hartu.
1.3. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak izendatuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru agindu bidez, eta kide horien izenen zerrenda Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, onartutako, baztertutako eta
uko egin dutenen hautagaiei buruzko foru aginduarekin batera.
1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak pertsona bat izendatuko du epaimahai kalifikatzailean parte hartzeko; horrez gainera, deialdian eskatzen diren hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako epaimahaietan parte hartuko duten kideak
ere izendatuko ditu.
1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu
epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.
Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaia osatzen duten kideek uko egin beharko diote parte hartzeari, 40/2015
Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren 23. eta 24. artikuluetan
xedatutako inguruabarren bat gertatzen bada. Halaber, halako inguruabarren bat gertatuz gero, hautagaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango diote Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari.
2.

Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahaiburua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta bere kideen erdiak bertaratzen ez badira.
Idazkari jardun behar duena ez da horretarako zenbatuko.

3.

Jarduna
4.1. Epaimahaia osatzen duten kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango dute, idazkari lana betetzen duenak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea
izango du, baina ez botoa emateko.
4.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak.
4.3. Komunikazio eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Foru Jauregian
izango du egoitza (Kale Nagusia, 25, 48009-Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbideari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.
4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke hautagaiei hautaketa-prozesuan zehar, edonoiz.
4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri izateko eskubidea bermatuko die hautagaiei.
4.7. Epaimahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu konfidentzialtasuna bermatzeko. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko azterketak,
jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean izan ezik.
4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaio Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari, hilabeteko
epean, ebazpena iragarki-oholean argitaratu eta biharamunetik aurrera.
4.9. 39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, hautaketa-prozesuaren ondoriozko administrazio egintzak Foru Jauregiko iragarki-oholean (Kale
Nagusia, 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren (www.bizkaia.eus web gunean argitaratu
behar dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko dira eta, beraz, ondorio berak
izango dituzte.
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Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek eta lankidetzek zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993
Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.
5.

Seigarrena.—Hautaketa-prozesua

Zazpigarrena.—Oposizio aldiaren hasiera eta garapena
1. Hautaketa-prozesuaren lehen urratsa oposizio aldia izango da. Onartutako, baztertutako eta uko egin dutenen zerrendak onetsiko dituen Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako foru diputatuaren foru aginduan adieraziko da zein egunetan, ordutan eta lekutan izango den oposizioko lehen ariketa.
2. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendari buruzko foru-agindua argitaratzen
denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da, gutxienez.
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1. Deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoarekin bat, lehiaketa-oposizio sistema
erabiliko da hautagaiak hautatzeko, txanda guztietan: askea, desgaitasuna duten pertsonak, barne-igoera arrunta eta desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerakoa.
Hautaketa-prozeduretan, praktika-aldi bat edo trebakuntzako ikastaro bat gainditu beharra ezarri ahal izango da, betiere deialdiaren oinarri berezietan ezarritakoaren arabera.
2. Deialdiaren oinarri berezietan adierazitako ariketek osatutako dute oposizio aldia, eta araudia —hura jakitea eskatuko da— deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari
Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Oposizioko ariketa
guzti-guztiak gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizio aldia.
3. Lehiaketa aldia, berriz, ez da baztertzailea izango, ezingo da kontuan hartu oposizio aldiko ariketak gainditzeko, eta bertan oposizio aldia gainditu duten hautagaiek
aurkeztu eta egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako,
hautagai bakoitzari puntuazio bat emango zaio deialdian azaltzen diren baremo zehatzen arabera.
Ez dira kontuan hartuko emandako epearen barruan egiaztatu arren eskabidearekin
batera adierazi ez diren merezimenduak, ezta eskabidearekin batera adierazi arren egiaztagiriak aurkezteko epearen aurretik edo ondoren frogatu diren merezimenduak ere.
Nolanahi ere, aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko erreferentzia-data beti izango da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren eguna.
4. Euskara-azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen edo egiten ez duten
hautagaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lanpostuetarako
hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa, hala denean,
merezimendu gisa zenbatuko da.
Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta daukatenek ez dute
berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta daukatenek ere. Azken kasu
horretan, prozesuan parte hartzen duen pertsonak berariazko baimena emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari, erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
Hala eta guztiz ere, euskara-azterketa egin aurretik,euskararen egiaztagiria edo
titulua aurkeztu beharko dute baldin eta erregistro horretan ez dagoen arren 2017ko
uztailaren 4ko 187/2017 Dekretuarekin bat baliozkuta badago;, euskararen jakite-maila
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko 2010eko azaroaren 9ko 297/2010 dekretua aldatzen da.
Halaber, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko apirilaren 3ko 47/2012
Dekretuaren babespean hizkuntza-eskakizunak egiaztatu nahi dituztenek ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte.
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3. Hautagaiek jarduteko hurrenkera Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egindako zozketaren arabera zehaztuko da, Estatuko Administrazio Orokorreko
langile izateko eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuak
betetzeko eta funtzionario horien lanbide-sustapenerako Araudi Orokorra onetsi zuen
martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat
etorriz.
4. Deialdian, zozketa horretan ateratako letraz hasten den deiturarik ez badago,
hautagaiek jarduteko hurrenkera hurrengo lehen letrek zehaztuko dute.
5. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie eta bertaratzen ez
direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala frogatu eta epaimahaiak aintzat hartu
ezean.
Ariketak egin behar diren egunerako ebatzi gabe badago aurkeztutako errekurtsoa,
interesatuek kautelaz egin ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez
dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
6. Haurdunaldian edo edoskitze aldian daudenek egokitzapenak eskatu ahalko dituzte; horretarako, Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuari jakinarazi
beharko diote, gutxienez, probak egin baino bost egun baliodun lehenago.
Arrisku-haurdunaldiaren edo erditzearen kasuan (behar bezala egiaztatu beharko
da kasua) izangai batek hautaketa-prozesua ezin badu amaitu edo prozesuko ariketaren bat ezin badu egin, beharrezkoa izango da izangai horrek prozesua amaitzea eta
geroratutako faseak gainditzea. Baina faseok ezin dira gehiegi atzeratu, ez, behintzat,
gainerako izangaiek zentzuzko garai batean ebazpena jasotzeko duten eskubidea kaltetzeko moduan (epaimahaiak ebaluatuko du noiz den zentzuzko garaia). Edonola ere,
hautaketa-prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitaratu aurretik egin beharko
dira fase horiek.
Aurretiaz ezarritakoaren salbuespen gisa eta hautaprobetan aukera- eta tratu-berdintasuna bermatzeko, epaimahai kalifikatzaileak probak egiteko egunak eta/edo lekuak
aldatu ahal izango ditu, haurdunaldiko arriskua duten, erditzen dauden, edo erditu aurreko edo ondorengo egoeretan dauden emakumeen kasuan, betiere inguruabar horiek
proba edo ariketa egin baino lehen jakinarazten bazaizkio epaimahai kalifikatzaileari eta
medikuaren ziurtagiriaren bidez egiaztatzen bada egoera hori. Nolanahi ere, hala egokitutako probak aukeratutako pertsonen zerrenda argitaratu baino lehen egin beharko dira.
Proba fisikorik egonez gero, proba horik proposatu ahal izango dira medikuaren ziurtagiri batek zehaztu arte eta prozeduraren gainerakoa gainditu duen emakumeak, eta
horrela badagokio, praktiketako funtzionario izendatu ahal izango da, proba fisiko horiek gainditzera baldintzatuta; bestela, lan-poltsan sartu beharko litzateke, berez lortu
duen puntuazioaren arabera. Probak eta praktika-aldia gaindituta, karrerako funtzionario
izendatzeko hautatua izan daiteke. Aipatutako proba fisikoak gainditzen ez baditu, baliogabetuta geratuko dira gainerako izangaientzako ariketa egin zen uneaz gero egindako
jarduketak.
Haurdunaldi- edo erditze-egoerak praktika-aldian parte hartzea oztopatzen badu,
praktika horiek lanpostuan egiteko badira, medikuak baimendutakoan egin ahal izango
du, eta ikastaroan egiteko badira, eskala, azpieskala, mota eta kategoria berean dagoen
hurrengoan hasiko da.
7. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte hirurogeita hamabi (72) ordu
igaro beharko dira, gutxienez, eta epe hori, gehienez, berrogeita bost (45) egun baliodunekoa izango da.
8. Behin hautaprobak hasita, ez da nahitaezkoa izango hurrengo iragarkiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Epaimahaiak iragarki horiek Foru Aldundiaren iragarki-oholean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web orrian (www.bizkaia.eus) argitaratuko
ditu, probak hasi baino hamabi (12) ordu lehenago gutxienez, baldin eta ariketa bera
bada, edo hogeita lau (24) ordu lehenago, beste ariketa bat bada.
9. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko
dituzte desgaitasuna duten hautagaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak
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izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen ez bazaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.
10. Oposizio aldiko ariketa bakoitzaren zuzenketa bukatzen denean, epaimahaiak
ariketa gainditu duten hautagaien zerrendak jarriko ditu jendaurrean, Foru Aldundiaren
iragarki-oholean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren (www.bizkaia.eus) web gunean, hautagaietariko bakoitzaren kalifikazioak eta guzti. Zerrenda horiek deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako txandetako bakoitzean bereizita osatuko dira.
a)	Barne-igoera arrunteko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)	Desgaitasuna duten pertsonentzako barne-igoerako txandako ariketak gainditu
dituztenen zerrenda.
c)	Txanda askeko txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda bateratua. gainerako hautagaiak.
d)	Desgaitasuna dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazak
ezarrita duen hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plazari ezarritako eskakizuna nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.
11. Azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda argitaratzen denean amaituko da oposizio aldia.
Zortzigarrena.—Nola tratatuko diren jokabide iruzurgilea eta lehia desleiala
Epaimahaiak hautaketa-prozesutik kanpo utzi ahal izango du iruzurrez jokatzen duen
edozein hautagai, jokabide horrek edozein proba normal garatzea eragozten badu edo,
berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera, lehia desleiala sortzen
badu. Epaimahaiburuak berehala emango dio jarduketon berri Araubide Juridikoaren eta
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiari, eta gertatukoa jasoko du dagokion bilera-aktan. Halaber, hautaketa-prozesuko edozein proba egiten den bitartean, ezin izango
da eduki edo erabili lehenago aipatutako printzipioak bermatzeko erabili ahal den gailu
edo baliabide teknologikorik, eta kasu bakoitzean argitaratzen den jarraibide-orria izango
da atal honetan ezarritakoa zehazteko eta garatzeko epaimahaiak erabiliko duen tresna.
Hautagai batek agindu horiek ez betetzeak berehala probatik eta hautaketa-prozesutik kanporatua izatea ekarriko du, eta, ondorioz, ez da sartuko prozesu horretatik sortzen
den lan-poltsan.
Bederatzigarrena.—Lehiaketa aldiaren hasiera eta garapena
Oposizio aldia amaitutakoan lehiaketa aldiari emango zaio hasiera.
Oposizio aldia gainditu duten hautagaiek hamar (10) egun balioduneko epea izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda argitaratu eta biharamunetik
aurrera, eskaera-orrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Horretarako, oposizio aldia gainditu duten hautagaien zerrendarekin batera, eskaera-orrian
aipatutako merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den
argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe horren barruan eta hurrengo
paragrafoan zehaztutako moduan eta tokietan aurkeztutako dokumentazioa baino ez da
kontuan hartuko.
Interesatuek jatorrizko dokumentazioa eta haren kopia aurkeztu beharko dituzte, biak
alderatzeko, edo, bestela, horretarako eskumena duen organoak behar bezala egiaztatutako kopia. Dokumentazioa Bizkaiko Foru Aldundiaren sailetako erregistro orokorretan
aurkeztuko da, edo, bestela, 39/2015 Legearen 16. artikuluaren 4. zenbakian aipatutako
tokietan. Betekizun eta baldintza horiek beteta, oposizio aldia gainditu ez duten baina
errekurtsoa jarri duten pertsonek ere aurkeztu ahal izango dute dokumentazioa, kautelaz, errekurtso horri buruzko ebazpenak hasierako fase edo aldi hori gainditzea ekar
badezake.
Barne-igoerako txandetan parte hartzen duten hautagaiek (txanda arrunta izan zein
desgaitasuna duten pertsonena) eta baita bitarteko funtzionarioak «Hautaketa-proze-
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suetarako informazioa ematen duen ziurtagiria» dokumentuan agertzen ez diren merezimenduak alegatu badituzte, lehiaketa fase honetan egiaztatu beharko dituzte.
39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, alegatutako merezimenduak egiaztatzeko
agirietan akatsik egonez gero, iragarkia argitaratuko da www.bizkaia.eus (lan publikoaren eskaintza) web gunean, interesdunari hamar (10) egun balioduneko epean akatsa
zuzen dezala eskatzeko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, merezimenduak ez direla baloratuko lehiaketa-fasean.
Hautaketa-prozesu osoa gainditu ez duten interesdunek ere aurkeztu beharko dituzte merezimenduak egiaztatzen dituzten agiriak, deialdiaren lan-poltsan aurrentasun-hurrenkera ezartzeko.
Hamargarrena.—Hautaproben kalifikazioa

Oposizio aldia
Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizio aldiko ariketak.
1.

Lehiaketa aldia
Deialdiaren merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu
horien batura izango da lehiaketa aldiko kalifikazioa.
2.

Azken kalifikazioa
3.1. Hautaproben azken kalifikazioa lehiaketa eta oposizio aldietan eta —hala denean— praktika-aldian edo trebakuntzako hautaketa-ikastaroan lortutako puntuazioen
batura izango da.
3.2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 27.2. artikuluan —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak emandako idazketan— xedatutakoarekin bat etorriz, gaikuntza-berdintasuna gertatuz gero, lehentasuna emakumezkoei
emango zaie, emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa den administrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Hori hala izango da baldin eta beste hautagaiarengan
hautematen ez bada sexu-bereizkeriarik eragin gabe aipaturiko neurri hori ez aplikatzea
justifikatzen duen arrazoirik, hala nola lana lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko
kidea izatea.
3.3. Horrez gain eta aurreko zenbakian xedatutakoaren kalterik gabe, hainbanaketarik badago, hurrenkera ezartzerakoan hauek izango dute lehentasuna: lehenik, oposizio aldian punturik gehien lortu duenak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, Euskal Administrazio Publikoaren
zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; laugarrenik, beste administrazio publiko
batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egin duenak, eta, azkenik, zaharrenak.
3.

1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak
argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan,
oposizio aldiko ariketa bakoitzaren kalifikazioa, merezimenduen balorazioa eta guztira
lortutako puntuen batura jasoko dira. Horrez gainera, hautatutako pertsonak karrerako
funtzionario izendatzeko proposamena aurkeztuko du epaimahaiak.
2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak betetzea, eta, hautagaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altuena
egiaztatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendak erabiliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko
hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten hautagaiek ezin
izango dituzte inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.
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3. Era berean, EPOEren 61. artikuluaren 8. zenbakian xedatutakoaren ondorioetarako, epaimahaiak karrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri bat
egingo du, honako kasu hauetan erabiltzeko: hautagairen batek agiriak aurkezten ez
dituenean edo faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko
egiten dionean edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.
4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditzen dituzten hautagaien zerrendek
bitarteko funtzionarioak izendatzeko balio izango dute, bai indarreko arautegian ezarritako kasuetarako bai etorkizunean kategoria hauetan egin daitezkeen kontratazioetarako.
Hamabigarrena.—Praktika-aldia edo/eta trebakuntzako ikastaroa
1. Praktika-aldia dagoenean, izendatutako pertsonek behar bezala iragarriko den
praktikaldi edo prestakuntza-ikastaro horretan hasi beharko dute. Pertsona horiek bidezko arrazoirik gabe praktika-aldian edo prestakuntza-ikastaroan hasten ez badira, praktiketako funtzionarioaren izendapenari uko egiten diotela joko da.
2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 28. artikuluan xedatutakoaren arabera, lanpostu batean praktika-aldia egiten dutenek ,kasu guztietan titulazio taldeari dagozkion oinarrizko ordainsariak eta talde horri esleitutako lanpostu mailako osagarriaren
gutxieneko mailari dagokiona jasoko dituzte.
3. Praktiketako funtzionario guztiek batzorde ebaluatzaileak izendatutako tutore bat
izango dute, eta haren eginkizuna praktiketako funtzionarioaren jardueren jarraipena eta
txostena egitea izango da. Tutore horrek txostena egingo du, deialdiko oinarri espezifikoetan xedatutakoaren arabera. Ebaluazio-prozesua praktika-aldi guztian zehar egingo
da. Ebaluazio-batzordeak txostena ebaluatuko du eta, hala badagokio, praktika-aldia
gainditu duten pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo dio
epaimahaiari, beronek Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuari igor diezaion, beronek Foru Aldundiari bidaltzeko.
4. Ebaluazio-batzordea epaimahaiaren menpe dago; haren organo aholku-emailea
da, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak foru aginduz izendatutako kideek osatuko dute. Batzorde hori osatzen duten kideek, epaimahaiko
kideen abstentzio- eta errekusazio-araubide bera izango dute aginduzko, eta onartu eta
baztertutakoen zerrendarekin batera argitaratuko da kideen izen-deituren zerrenda.
5. Prestakuntza-ikastaroak eta/edo praktika-aldiak ezin dute 18 hilabete baino
gehiago iraun, eta , edozein kasutan ere, hautagaiak karrerako funtzionario izendatzen
direnean amaituko dira.. Deialdian ezarritako kalifikazio-prozesuarekin bat etorriz, ez
gainditzeak berez ekarriko du hautagaia hautaketa-prozesutik kanpo uztea, bai eta karrerako funtzionario izendatzeko lortutako eskubide guztiak galtzea ere.
Hamahirugarrena.—Agiriak aurkeztea

Eskatzen diren agiriak
1.1. Proposatzen diren hautagaiek aurkeztu beharko dituzte deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak, ondorengoak alegia:
a)	Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitateak egindako ziurtagiria, dagozkion funtzioak betetzeko lan-gaitasuna egiaztatzen duena, oinarri hauek eta
deialdi bakoitzaren oinarri bereziekin bat eginez. Helburu horretarako hautatuek
beharrezko proba zein azterketak egitea onartu beharko dute. Horri uko egiteak
prozesutik kanpo gelditzea ekarriko du.
b)	Hautagaiak diziplinazko espediente baten bitartez inolako administrazio publikoren zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta administrazio
publikoen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez dagoelakoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.
c)	Deialdiaren oinarri berezietan eskatutako tituluen eta gainerako betekizunen fotokopia, behar bezala egiaztatua.
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1.2. Hautagairen bat aurreko paragrafoan zehaztutako agiriak aurkeztu ezin baditu
eta ezintasun hori behar bezala justifikatzen badu, zuzenbidean onetsitako edozein froga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.
Agiriak aurkezteko lekua
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztuko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo-48009).
2.

Agiriak aurkezteko epea
Agiriak aurkezteko, egutegiko hogei (20) egun balioduneko epea egongo da, zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.
3.

Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu
behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organismoaren ziurtagiria besterik ez dute aurkeztuko, funtzionario izaera eta haien espedientean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzeko.
4.

Agiriak ez aurkeztea
Aparteko arrazoiek eragindako kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkezten ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren
oinarrian adierazitako baldintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak
izan, eta haien jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian egindako faltsukeria dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da. Hala gertatzen bada, hamaikagarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako
proposamena egingo da, hain zuzen, hurrenkeraren arabera, deialdiko plaza kopuruan
baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaien aldeko izendapenerako proposamena egingo da.
5.

Hamalaugarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena

Organo eskuduna
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide
eta Jardunbideari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17. artikuluaren 1. zenbakiaren 33.
azpi-zenbakiarekin bat etorriz, Foru Aldundiak epaimahaiak proposatutako hautagaiak
izendatuko ditu karrerako funtzionario.
1.

Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesatuei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-oholean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren web gunean (www.bizkaia.eus) argitaratuko
dira.

2.

Hamabostgarrena.—Plazaz jabetzea

Betekizunak
Plazaz jabetzeko ekintzan bertan beteko da EPOEren 62. artikuluaren 1. zenbakiaren c) letran eskatutako betekizuna.

1.

Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabetekoa (1) izango da, izendapena jakinarazi eta biharamunetik aurrera.
Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak lanpostuaz
jabetzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere adierazitako epearen erdia baino gehiago.
3.
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Lanpostuaz ez jabetzea
Pertsonaren batek oinarri honetako 2. zenbakian adierazitako epearen barruan edo
—hala denean— emandako luzapenaren barruan plazaz jabetzen ez bada justifikatutako arrazoirik eman gabe, lanpostuari uko egin diola ulertuko da. Hala gertatzen bada,
hamaikagarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren
ondorioz sar daitezkeen hautagaiak izendatzeko.
4.

Hamaseigarrena.—Destinoen aukeraketa
1. Hautagaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkeraren arabera aukeratuko dute destinoa. Halere, lehentasuna izango dute barne igoerako
txandetatik datozen hautagaiek.
2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaprobetako ariketa guztiak gainditu
dituzten hautagai guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen
puntuazio osoaren hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten
kontuan hartu gabe, barne igoerako txanden bidez parte hartu dutenak izan ezik, horiek
euren zerrenda propioa osatuko dute eta.
3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituztenei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eskakizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.
4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko hautagaiak zer hizkuntza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.
5. Esandakoa gorabehera, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txandaren
bidez onartuak izan diren pertsonek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin diezaiokete Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala,
mugitzeko zailtasunak edo antzeko beste arrazoi batzuk emanda; arrazoi horiek, betiere, behar bezala egiaztatu beharko dira. Lanpostuak adjudikatzeko organo eskudunak
aldaketa hori egitea erabakiko du, behar bezala justifikatzen denean, eta organo horrek
desgaitasunen bat duen pertsonak lanpostu bat lor dezan ahalbidetzeko beharrezko
lehentasun-hurrenkera ahalik eta gutxien aldatu baino ez du egingo.
Hamazazpigarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetan lortutako emaitzen ondorioz, lan-poltsa bat sortuko da, eta,
hura kudeatzeko, 2018ko apirilaren 25eko 3959/2018 Foru Aginduaren bidez onartutako
irizpideak erabiliko dira, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren www.bizkaia.eus web orrian
(Lan Publikoaren Eskaintza) argitaratuko baitira. Bizkaiko Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko beste administrazio edo erakunde publiko batzuen esku utzi ahal izango
du lan-poltsa hori, arestian adierazitako foru-aginduan ezarritako irizpideen arabera.
Hautagaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus (Lan
Publikoaren Eskaintza) web orriko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez; edo, idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretako edozeinetan
edo 39/2015 Legearen 16 .artikuluaren 4. zenbakian ezarrita dauden tokietan.
ISO 9001:2015 egiaztagiria dela bide. aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregistroan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.
AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoenerako, honako hauek aplikatuko dira: Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duen
urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko
uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren
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2ko 30/1984 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legea, eta lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko gainerako xedapenak,
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Epaimahaietarako Eskuliburua.
2. Deialdi honen aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dakioke Ahaldun
Nagusiari, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hilabeteko (1)
epearen barruan, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, bi (2)
hilabeteko epearen barruan, txandaren arabera dagokion Bilboko Administrazioarekiko
Auzien Epaitegian, Ezingo dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión
Garrantzizkoa: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu azken orrialdeko atzealdeko azalpenak.
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso de la última hoja.

1.- De iald ia / Co n vo c a tor ia
Eskala/Escala

Azpieszkala, kategoria, mota/Subescala, categoría, clase

Txanda / Turno

Sarbideak / Sistemas de acceso
Lehiaketa
Concurso

Oposaketa
Oposición

Lehiaketa-oposaketa
Concurso-oposición

Askea
Libre

Barne sustapena
Promoción interna

Pertsona ezinduak
Pertsona ezinduen barne sustapena
Personas con discapacidad
Promoción interna personas con discapacidad

2.- N orbe rar e n Dat u a k / D at os per so n al e s
Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo Apellido

Jaioteguna /Fecha nacimiento

NAN-ANZ / DNI-NIE

Sexua / Sexo

Zeure telefono mugikorrean jaso nahi dituzu notak? / ¿Desea recibir en su teléfono

Emakume / Mujer
Gizon/ Hombre
Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso

1.Mugilkorra/Móvil

Bai / Si
Ez / No

móvil las notas y otras notificaciones?
PK / C P

Bai / Si

Herria / Localidad

2 Beste telefonoak/Otros teléfonos

EGOKITZAPENA
ADAPTACIÓN

Izena / Nombre

Ez / No
Lurraldea / Territorio

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko, eskatutako egokitzapena bideratu ahal izateko (3/2018 Lege
Organikaren 8. X.G.).. Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta, desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du.
Autorizo a la Diputación Foral de Bizkaia a comprobar mi condición en orden a tramitar la adaptación solicitada (D.A. 8ª Ley Orgánica 3/2018). Las
personas que no se les haya reconocido esta condición por la DFB, deberán aportar documentación acreditativa.

3.- De iald ia n es k at ut a k o tit ul az io a / T it ul a c ió n e xi g ida e n l a co n v o cat or ia
Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa aurkezten dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas
Eskatzen diren beste dokumentu batzuk aurkezten ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros)

4.- E us k ar a
Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera

1HE / PL1

2HE / PL2

3HE / PL3

Hurrengo hizkuntz eskakizun egiaztatzen dut / Acredito el siguiente perfil
lingüistico
1HE / PL1

4HE/ PL4

2HE / PL2

3HE / PL3

4HE / PL4

Baimena ematen diot BFAri hizkuntza-eskakizuna Euskara Tituluen eta Ziurtagirien
Erregistro Bateratuan egiaztatzeko; hizkuntza-eskakizuna 47/2012 Dekretuaren
babesean egiaztatu nahi izanez gero, dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu
beharko da.

Autorizo a la DFB a su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y
Certificaciones de Euskera; quienes pretendan acreditar perfiles lingüísticos al
amparo del Decreto 47/2012, deberán aportar la certificación académica
correspondiente.

Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa saioetan
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak direla berton adierazitako
datuak eta badituela funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren baldintzak, bereziki
gorago ezarritako deialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren
datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko hitza emanez.

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos los
datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso en la
Función Pública y las especialmente señaladas en la convocatoria anteriormente
citada, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran
en esta solicitud.

(tokia / lugar)

(urtea / año)

(hilabetea / mes)

(eguna / día)

Sinadura / Firma

Hautaketa-prozesuaren lan-poltsa osatzearen kasuan BFAri baimena ematen diot beste
administrazio edo erakunde publiko batzuei nire datuak jakinarazteko, langileak kontratatzeko
dituzten beharrizanen kudeaketarako baino ez.

En el supuesto de integrar la bolsa de trabajo del proceso selectivo autorizo a la DFB a
comunicar mis datos a otras administraciones o instituciones a los únicos efectos de gestión de sus
necesidades de contratación de personal.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 Erregelamendua (EB)
eta 3/2018 DPEDBLO.
ARDURADUNA: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 25 (Bilbo)
XEDEA: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta langile arlokoa.
ESKUBIDEAK: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia ditzake bere datuetan
sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien tratamendua mugatzeko eskubidea, eta
erabaki indibidual automatizatuen helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege
Aholkularitza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzendua, toki
hauetako batean: Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Erregistro Nagusian, sailetako
erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako
lekuetan. Era berean, erreklamazioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
Argibide gehiago:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=EU&Tem_Codigo=1
52&Dep=7

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 2016/679 y LO 3/2018
PDPGDD.
RESPONSABLE: Dirección General Función Pública (DFB). Gran Vía 25-Bilbao
FINALIDAD: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de personal.
DERECHOS: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, oposición,
supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas,
mediante escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y
Protección de Datos en: Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y
Registros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana y lugares
previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar ante la Agencia Vasca de
Protección de Datos.
Para más información:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=1
52&Dep=7
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Jarraibide orokorrak

Instrucciones generales

a) Zehaztasunak ale guztietan argi irakur daitezkeela berma
berma.

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en
todos los ejemplares.

b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo
ezabaketarik egin.

b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o
tachaduras.

c) Interesduna hautaketa-prozesurako onartua izateak
prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea
eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna
eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita,
oinarri arautzaileetan ezarritakoaren arabera.

c) La admisión al proceso selectivo de la persona interesada
implica su participación en él para todas las plazas ofertadas,
con independencia del perfil lingüístico asignado a las mismas
y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de conformidad
con las bases rectoras.

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu.

d) No olvide firmar el impreso.

Interesatuarentzako jarraibideak

49. orr.

Instrucciones para la persona interesada

a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera,
dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua baduela
egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan eskatutako
gainerako agiriak aurkeztu beharko ditu.

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto
con la instancia, el título académico correspondiente o
documentación acreditativa de estar en condiciones de
obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las
mismas

b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako
baldintzak
betetzen
direla
egiaztatzen
dituzten
dokumentutak (gidabaimena...).

b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los
requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de
conducción….etc).

c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko
duten hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu
behar, baldin eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna
aitortua badie. Zer txandatan parte hartzen duten besterik
ez dute adierazi behar, eta, horretarako, baimena eman
behar diote beren-beregi Bizkaiko Foru Aldundiari egoera
hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan.
Pertsona batek desgaitasuna ez badauka BFAk aitortuta,
desgaitasun hori egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu
beharko du.

c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas
con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación
Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente
indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona
participante autoriza expresamente a la Diputación Foral de
Bizkaia a su comprobación en la Sección de Valoración de la
Discapacidad, las personas que no se les haya reconocido
ésta condición por la DFB, deberán aportar documentación
acreditativa.

d) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira.

d) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan
en el modelo específico (“Hoja de Méritos”).

Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten
hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako
«Hautaketa-prozesuetarako informazioa ematen duen
ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake
ziurtagiri hori.

Las personas que participen por alguno de los turnos de
promoción interna (ordinario y de personas con
discapacidad), únicamente deberán aportar el “Certificado de
datos para procesos selectivos” expedido por el Servicio de
Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá obtenerlo en
su Registro Personal.

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea
betekizun hori falta bada.

No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el
caso de falta del mismo.

Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin
izango baitira baloratu.

En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en
la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado,
ya que en caso contrario, no podrán ser valorados.
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás

Merezimenduak / Méritos
2.

Norberaren datuak / Datos personales

NAN / DNI

Eskala / Escala

Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo apellido

Izena / Nombre

Espezialitatea / Especialidad

Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
urtea / año

n, 20 (e)ko

hilabetea / mes

eguna / día

k
Sinadura / Firma

Administrazioarentzako alea / Ejemplar para la Administración
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Bete baino lehen, arretaz irakurri atzeko aldea
Antes de cumplimentar, lea con atención la parte de atrás

Merezimenduak / Méritos
2.

Norberaren datuak / Datos personales

NAN / DNI

Eskala / Escala

Lehen deitura / Primer apellido

Bigarren deitura / Segundo apellido

Izena / Nombre

Espezialitatea / Especialidad

Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
urtea / año

n, 20 (e)ko

hilabetea / mes

eguna / día

k
Sinadura / Firma

Interesadunarentzako alea / Ejemplar para la persona interesada
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Alegatutako merezimenduak

Alegación de méritos

Lehiaketa-oposizioaren kasuan, merezimenduak horretarako
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira
(merezimenduen orria).
Merezimenduei dagokienez, deialdiaren oinarri berezietan
adierazitako merezimenduak alegatu beharko dira (emandako
zerbitzuak, prestakuntza-ikastaroak, hizkuntzak ...).

En el supuesto de concurso-oposición los méritos se alegan en
el modelo específico (“Hoja de méritos”).
En la relación de méritos alegados deberán relacionarse los
méritos que se indican en las bases específicas de la
convocatoria (servicios prestados, cursos de formación,
conocimiento de idiomas…).

Merezimenduak egiaztatzea

Acreditación de méritos

Oposizio aldia gainditzen dutenek 10 egun balioduneko
epea izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien
zerrenda argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaeraorrian
aipatu
zituzten
merezimenduen
egiaztagiriak
aurkezteko. Horreta-rako, oposizio aldia gainditu duten
hautagaien zerrendarekin batera eskaera-orrian aipatutako
merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan
amaitzen den argitaratuko da. Lehiaketa aldia baloratzeko
orduan, epe horren barruan eta hurrengo lerroaldean
zehaztuko den moduan eta tokietan aurkeztutako agiriak
baino ez dira kontuan hartuko.

Los y las aspirantes que hayan superado la fase de oposición
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles contados a partir
del día siguiente al de publicación de las relaciones de
aspirantes que hayan superado la última prueba para
presentar la documentación acreditativa de los méritos
alegados en la instancia. A estos efectos, junto con la
relación de aspirantes que haya superado la fase de
oposición se publicará la fecha de finalización del plazo de
presentación de la documentación acreditativa de los méritos
alegados en la instancia. Solo será tenida en cuenta, a la hora
de valorar la fase de concurso, la documenta-ción presentada
en el citado plazo y del modo y en los lugares que, al efecto,
se determinan en el párrafo siguiente.

Interesdunek jatorrizko agiriak eta agiri horien kopiak
aurkeztu beharko dituzte, egiaztatzeko, edo, bestela,
horretarako beren beregiko eskumena duen organoak behar
bezala egiaztatutako kopia. Agiriak Bizkaiko Foru Aldundiko
sailetako erregistro na-gusietan edo 39/2015 Legearen 16.4
artikuluan ezarritako lekuetako edozeinetan aurkeztuko dira.
Betekizun eta baldintza horiek beteta, agiriak aurkeztu ahal
izango dituzte, kautelaz, oposizio aldia gainditu ez duten eta
errekurtsoak aurkeztu duten pertsonek, errekurtso horri
buruzko ebazpenak hasierako aldi hori gainditzea ekar
badezake.

Las personas interesadas deberán aportar, para su cotejo,
documentación original junto con copia de la misma o, en su
caso, copia debidamente cotejada por órgano competente al
efecto. La presentación se realizará bien en cualquiera de los
Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral
de Bizkaia, bien en cualquiera de los lugares previstos por el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Con los mismos requisitos
y condiciones podrá presentar la documentación, de forma
cautelar, aquellas personas que, no habiendo superado la
fase de oposición, hubieran presentado recurso cuya
resolución pudiera implicar la superación de dicha fase
inicial.

“Merezimenduen orrian”, jarritako egindako zerbitzuak
Aurretiaz zerbitzuen ziurtagiria – I. eranskina” eredua
erabilita aurkeztuko dira, dagokion Administrazio publikoak
ziurtaturik.
Barne-igoerako txandetan (txanda arrunta izan zein
desgaitasuna duten pertsonena) parte hartzen duten
hautagaiek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako
«Hautaketa-prozesuetarako
informazioa
ematen
duen
ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai
bakoitzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake
ziurtagiri hori.
Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea
betekizun hori falta bada.
Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin
izango
baitira
baloratu
bederatzigarren
oinarrian
xedatutakoaren arabera.

Los servicios prestados alegados en la “Hoja de Méritos”
deberán acreditarse mediante la Certificación de Servicios
Previos-Anexo I, expedido por la Administración Pública
correspondiente.
Las personas que participen por alguno de los turnos de
promoción interna (ordinario y de personas con
discapacidad), únicamente deberán aportar el “Certificado
de datos para procesos selectivos” expedido por el Servicio
de Gestión de Personal, y que cada aspirante podrá
obtenerlo en su Registro Personal.
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el
caso de falta del mismo.
En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse
en la instancia aquellos que no aparezcan en dicho
Certificado, ya que en caso contrario, no podrán ser
valorados.
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LEHIAKETA-OPOSIZIOA

HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO
SARTZEKO ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, AZPIESKALA TEKNIKOAN.
MOTA: GOI-MAILAKO TEKNIKARIAK, ESPEZIALITATEA: INDUSTRIA-INGENIARIA
OINARRI BEREZIAK

1.

Deialdian eskainitako plazak

Lau (4) industria-ingeniari plaza eskaintzen dira deialdian (A taldeko A-1 titulazio-azpitaldekoak), lehiaketa-oposizio sistemaren bidez betetzekoak. Plazok derrigorrezko III.
hizkuntza eskakizuna dute, eta txanda hauetan banatuta daude:
— Barne-sustapeneko txanda: plaza bat (1), derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna
duena.
— Txanda askea: hiru (3) plaza, derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna dutenak.
2.

Titulazioa

Kontuan harturik zer ezartzen duten Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari
buruzko Legearen testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako
Errege Dekretuaren 76. artikuluak zein hirugarren xedapen iragankorraren 1. zenbakiak
eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 43. artikuluak,
hau da eskatzen den titulazioa: industria-ingeniaritza edo industria-ingeniaritzako unibertsitate-masterra (industria-ingeniari lanbidea egiteko gaitzen duena).
Barne-sustapeneko txandan parte hartu nahi dutenek jatorrizko Kidegoan edo Eskalan jarduneko zerbitzuan edo zerbitzu berezietan egon behar dute; zerbitzu horietan
karrerako funtzionario gisa bi urte beteta izan behar dute; titulazioa eduki behar dute, eta
A2 azpitaldeko edo talde bereko plaza bat eduki behar dute.
3.

Berariazko betekizunak

Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, berariazko betekizuna izango da IT txartel hauek edukitzea: Word eta Excel, Oinarrizkoak (baliodunak:
97/2000/XP/2003/2007/2010). Excel aurreratuaren IT txartelak oinarrizko Excelarena
baliozkotuko du.
Horretarako, sei (6) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau BOEn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hasiko dena.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko
baitu Tecnaliarekin izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Hautaketa-prozedura
4.1. Izangaiak aukeratzeko, lehiaketa-oposizioa erabiliko da.
Oposizio faseak hiru (3) ariketa izango ditu; guztiak derrigorrezkoak eta baztertzaileak.
4.1.1. Lehenengo ariketa: 100 galderako test bat egin beharko da (gehi erreserbako
10 galdera), bi ordu eta erdian (2h 30 min.). Zenbait erantzun eskainiko dira
galderetan, baina haietariko bat bakarrik izango da zuzena. Gai-zerrendan
jasotako gaiei buruzkoak izango dira galderak. Erantzun zuzen bakoitzeko 1
puntu emango da, baina erantzun oker bakoitzeko 0,33 puntu kenduko dira.
			Lehenago eskatu zitzaizkien ezagutzak berriro egiaztatu behar ez izateko,
barne-sustapeneko txandatik datozen hautagaiak salbuetsita egongo dira
gaien zerrendako I. zatiari dagokion probaren zatia egitetik, eta, ondorioz,
dagokion denbora proportzionala izango dute ariketa egiteko.
4.1.2.	Bigarren ariketa: Kasu praktiko bat edo batzuk garatu beharko dira idatziz;
kasuok plazaren eginkizunei lotuak izango dira, II. eranskineko gai-zerrendaren II. III. eta IV. zatiei buruzkoak. Ariketa egiteko lau (4) ordu egongo dira
gehienez ere.
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4.1.3.	
Hirugarren ariketa: euskararen III. hizkuntza eskakizunari dagokion jakite-maila zehaztu eta egiaztatu beharko da.
			
Bizkaiko Foru Aldundian III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dutenek ez
dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak berariaz
emango dio baimena Bizkaiko Foru Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
			Hala eta guztiz ere, euskararen egiaztagiria edo titulua aurkeztu beharko
dute baldin eta erregistro horretan ez dagoen arren 2010eko azaroaren 9ko
297/2010 Dekretuarekin bat baliozkotuta badago; dekretu horren bitartez,
euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu
eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuko mailekin parekatzen dira.
			Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi badute III. hizkuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte;
dekretu hori euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.
4.2. Lehiaketa: Lehiaketan, izangaiek aurkeztu eta egiaztatutako merezimenduak
aztertu eta balioztatuko dira. Horretarako, hautagai bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.
5.

Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

5.1. Lehiaketa-fasearen kalifikazioa lortzeko, merezimenduen baremoaren —I. eranskina— arabera emandako puntuak batuko dira.
5.2. Oposizio-fasea:
a)	Lehenengo ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa emango
zaio, eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak baztertuta geratuko dira.
Betiere, gainditutako pertsonen kopurua 12ra iristen ez bada, punturik handiena
lortu duten 12 pertsonak hurrengo ariketara igaroko dira (haien puntuazioa 2
puntutik gorakoa bada); ondorio horietarako, parte-hartzeko txanda guztiak hartuko dira kontuan. Noten mozketa-puntuan berdinketarik gertatuz gero, mozketa-nota bera duten hautagai guztiek gaindituko dute ariketa hau
b)	Bigarren ariketari zerotik (0) hamar (10) puntura bitarteko kalifikazioa emango zaio,
eta bost (5) puntu lortzen ez dituzten izangaiak berez geratuko dira baztertuta.
c)	Hirugarren ariketan gai edo ez gai baino ez dute lortuko azterketa egiten dutenek; gai kalifikazioa lortzen ez duten izangaiak berez geratuko dira baztertuta.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien
batura izango da.
6.

Lan-poltsa
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I. ERANSKINA

MEREZIMENDUEN BAREMOA

Espezialitatea: Industria-ingeniaria
1. Administrazio Publikoan industria-ingeniari plaza batean (A taldea, A-1 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuak, edozein harreman juridikoren menpean, salbu eta zerbitzu zibil edo merkataritzakoen errentamendu-kontratu bidezkoetan: 0,05 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko.
Gehienez:
..............................................................................................
		

3 puntu.

Edozein kasutan, zerbitzua modu partzialean edo lanaldi murriztuan
eman den aldi guztiak lanaldi osotzat hartuko dira.
2. Administrazio publikoetan, Administrazio Publikoko eskoletan
(IVAP, INAP, IEAP edo administrazioko beste eskola batzuk), nortasun
juridiko publikoa duten zentroetan eta unibertsitate publiko zein pribatuetan gaiekin zuzen-zuzenean zerikusia duten prestakuntzako ikastaroetan eta/edo titulazio akademikoetan emandako edota jasotako
ordu-kopurua, baldin eta ikastarook baldintza legez ez badute plazan
sartzeko eskatzen dena baino goragoko prestakuntza edo titulazioa izatea; 0,0075 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,01 puntu emandako
ordu
bakoitzeko; gehienez: ....................................................................
		

1,5 puntu

3. Europar Batasuneko hizkuntza bat edo bi jakiteagatik, baina hizkuntzaren maila ezberdinak metatzeko aukerarik gabe. Gehienez 0,5
puntu lor daiteke, banaketa honen arabera:
a)	
Europako erreferentzia-markoko B-1 maila (besteak beste):
Hizkuntza Eskola Ofizialeko 3. maila; oinarrizko zikloa; B1.2 bitarteko maila; Trinity College-n ingeleseko Grade 9 agiria; edo
(alemana: Goethe Institutuaren ZAP– Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache agiria edo (frantsesa: DELF 1er degré maila): ...
		

0,150 puntu.

b)	Europako erreferentziazko markoko B-2 maila (besteak beste):
Hizkuntza Eskola Ofizialeko 4. maila edo B2 maila aurreratua,
edo (alemana: Cambridgeko First Certificate of English agiria edo (alemana: ZMP –Zentrale Mittelstufenprüfung Goethe
Institutuaren agiria edo (frantsesa: DELF 2éme degré. DL –
Diplôme de Langue – Alliance Française agiria):.....................
		

0,300 puntu.

c)	
Europako erreferentzia-markoko C-1 maila (besteak beste):
Hizkuntza Eskola Ofizialeko 5. maila edo lizentziatura (goi mailako unibertsitate-titulua) EBko edozein hizkuntzaren filologian
edo (ingelesa: Cambridgeko Certificate in Advance English agiria edo Cambridgeko Unibertsitateko Certificate of Proficiency
in English agiria edo Trinity Collegeko Passed Grade Twelve
agiria edo Oxfordeko Unibertsitateko Higher Level agiria, edo
(alemana: ZOP – Zentrale Oberstufenprufung edo KDS – Kleines Deutsches Sprachdiplom edo GDS – Grosses Deutsches
Sprachdiplom agiria, edo (frantsesa: - Alliance Françaiseren
DALF edo – DSLCF – Diplôme Supérieur Langue:....................
		

0,500 puntu.

Guztira: 5 puntu.
eek: BAO-2019a184-(I-815)
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II. ERANSKINA

GAI-ZERRENDA

I. zatia
1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubide
eta eginbeharrak.
2. gaia: Estatuaren lurralde-antolamendua. Autonomia-estatutuak. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko sistema.
3. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua. Atariko titulua. Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak.
4. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua (jarraipena). Euskal Autonomia Erkidegoaren botereak. Eusko Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria. Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioa.
5. gaia: 12/2002 Legea, maiatzaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoarekiko Ekonomia Ituna onesten duena. Arau orokorrak: lurralde historikoetako erakundeen eskumenak, printzipio nagusiak, zergak harmonizatzea, lankidetza-printzipioa eta Estatuarenak bakarrik diren eskumenak. Finantza-harremanak: printzipio nagusiak eta kupoa
(kontzeptua).
6. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa. Xedapen orokorrak. Lurralde historikoen eskumenak: esklusiboak, legeak garatu eta betearaztekoak, eta betearaztekoak.
7. gaia: 27/1983 Legea, azaroaren 25ekoa, Autonomia Erkidego Osorako Erakundeen eta Lurralde Historikoetako Foru Erakundeen arteko Harremanei buruzkoa (jarraipena). Finantza- eta aurrekontu-autonomia. Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun
Nagusia. Foru-ogasunak. Ogasun Nagusiaren eta foru-ogasunen arteko baliabideen banaketari buruzko ideia orokorra. Herri Kontuen Euskal Epaitegia.
8. gaia: Espainiako toki-araubidea. Konstituzio-printzipioak. Araubide juridikoa. Toki
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legea: Xedapen orokorrak.
9. gaia: Udalerriaren antolaketa. Probintziaren antolaketa eta eskumenak. Foru-aldundiak Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legean.
10. gaia: Administrazio-egintza. Kontzeptua. Administrazio-egintza motak. Administrazio-egintzaren osagaiak.
11. gaia: Administrazio egintzen eraginkortasuna eta haien baldintzapena. Bete beharra eta etetea. Betearazpena. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. Egintzak administrazio-bidetik berrikustea. Ofizioz berrikustea.
12. gaia: Administrazio-prozedura erkidea: Jarduteko arau orokorrak. Epe-mugak eta
epeak. Faseak: Hasiera, antolamendua, instrukzioa.
13. gaia: Administrazio-prozedura erkidea (jarraipena): Administrazio-prozeduraren
faseak. Amaiera. Atzera egitea, uko egitea eta iraungitzea.
14. gaia: Administrazio-prozedura erkideko interesdunak: kontzeptua eta interesdunek jarduteko duten gaitasuna. Ordezkaritza. Interesdun bat baino gehiago egotea. Interesdunei baliabide elektronikoak erabiltzeko laguntza ematea.
15. gaia: Administrazio-errekurtsoak. Printzipio orokorrak. Motak. Araubide juridikoa.
16. gaia: Sektore publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legearen xedea eta
aplikazio-eremua. Lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren
2014ko otsailaren 26ko 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egiten
duena Espainiako ordenamendu juridikora.
17. gaia: Kontratu-motak zedarriztatzea. Erregulazio harmonizatuko kontratuak. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. Kontratua burutzea eta kontratuaren forma. Baliogabetasun-araubidea. Kontratazio-arloko errekurtso berezia.

eek: BAO-2019a184-(I-815)

184. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, irailak 26. Osteguna

57. orr.

18. gaia: Gastu publikoa. Kontzeptua eta motak. Gastu publikoaren ondorio ekonomikoak.
19. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: funtzionario publikoen eskubideak eta eginbeharrak. Ordainsari-araubidea.
20. gaia: 5/2013 Foru Dekretu Arauemailea, abenduaren 3koa, Aurrekontuei buruzko
2006ko abenduaren 29ko 5/2006 Foru Arauaren testu bategina onesten duena. Atariko titulua: Xedapen orokorrak (xedea eta aplikazio-eremua eta eskumenak). I. titulua:
Bizkaiko Foru Ogasunaren araubidea (printzipio orokorrak, eskubide ekonomikoak eta
betebehar ekonomikoak).
21. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa. Bizkaiko Batzar Nagusiak. Bizkaiko
Foru Aldundia. Izaera, osaera eta kargua uztea. Eskumenak. Ahaldun Nagusia.
22. gaia: 3/1987 Foru Araua, otsailaren 13koa (jarraipena). Batzar Nagusien eta Foru
Aldundiaren arteko harremanak. Xedapen orokorrak. Foru Aldundiaren erantzukizuna.
Foru-arauen proiektuak egiteko prozedura. Foru-administrazioa. Arau orokorrak. Izaera
orokorreko xedapenak eta administrazio-ebazpenak.
23. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Zioen Adierazpena eta Atariko Titulua. 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: Hitzaurrea eta Atariko Titulua. I. titulua: eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa.
24. gaia: 4/2018 Foru Araua, ekainaren 20koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa: II. titulua: Bizkaiko Lurralde Historikoko foru-sektore publikoan genero-ikuspegia txertatzeko neurriak. III. titulua: Emakumeen eta gizonen berdintasuna Bizkaiko
foru-sektore publikoaren esku-hartzearen arloetan.
25. gaia: 1/2016 Foru Araua, otsailaren 17koa, Bizkaiko Gardentasunari buruzkoa.
Publikotasun aktiboa: Aplikazio-eremua (2. artikulua), kontzeptua eta dimentsioak (5.
artikulua), ez-betetzea (13. artikulua). Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea: Kontzeptua (18. artikulua), mugak (21. artikulua) eta ez onartzeko arrazoiak (22. artikulua).
Gardentasunaren inguruko Erreklamazioen Batzordea (27., 28. eta 29. artikulua). Gardentasunaren bermea eta erantzukizunak. (34., 35. eta 36. artikuluak).
II. zatia
26. gaia: Eskualde-garapena: Lurraldeko esku-hartze ekonomikoa. Dinamika ekonomiko globala eta espazioaren kontzeptu berria. Eskualde-politiken eboluzioa. Esku-hartzearen helburuak eta tresnak. Garapen ekonomikoari laguntzeko agente lokalak, autonomikoak, estatukoak eta Europakoak.
27. gaia: Ekonomi-sustapenari, gizarte-ongizateari eta lurraldeari buruzko politika
lokalak. Eskala-arazoa: globaletik lokalera. Mendebaldeko estatuen deszentralizazioa:
lokalaren dimentsioa Europako herrialde nagusietan. Lokalismo berria. Parte-hartzea.
Gobernantza edo gobernu erlazionalak. Etorkizuneko perspektibak garapen lokalerako.
28. gaia: Berrikuntza sustatzeko politikak. Eboluzio teknologikoa eta hazkunde ekonomikoa. Oinarrizko ikuspegiak berrikuntza-politiketan. Berrikuntza-sistemak. Berrikuntza sustatzeko politiken eboluzioa Europan.
29. gaia: Berrikuntzari buruzko estatistikak. Berrikuntza neurtzeko kontzeptuak.
Enpresa-berrikuntza neurtzea: berrikuntza motak. Enpresen berrikuntza-jarduerak eta
-ahalmenak neurtzea. Berrikuntzaren emaitzak neurtzea. Europako berrikuntzaren neurketa. Eskualde-hedatzea: European Regional Innovation Scoreboard. Euskadiko Autonomi Erkidegoaren eboluzioa.
30. gaia: Berrikuntza Euskadin. Egoera: indarguneak eta ahulguneak. Berrikuntzaren
euskal sistema. Zientzia, teknologia eta berrikuntzarako euskal sarea. Enpresa-berrikuntza Bizkaian. Bizkaiko enpresen berrikuntzaren intentsitatea eta berrikuntzarako joera.
31. gaia: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Plana. RIS3 espezializazio adimentsuaren estrategia. Lehentasun estrategikoak eta aukerako lurraldeak.
Helburuak, ildo estrategikoak, eragileak eta finantzaketa. Planaren hedapena.
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32. gaia: Berrikuntza produktu eta zerbitzuetan. Kontzeptualizazioa. Design Thinking
eta prototipatzea. Diseinu industriala. Zerbitizazioa. Berrikuntza irekia.
33. gaia: Berrikuntza prozesuetan: sistemen araberako kudeaketa-sistema. Enpresaren prozesuak identifikatzea. Funtsezko prozesuak identifikatzea. Berrikuntzaren eragileak eta oztopoak. Aginte-koadro integrala.
34. gaia: Berrikuntza kudeaketan. Bikaintasuna kudeaketan: kudeaketako bikaintasun-ereduak, kudeaketa aurreratuaren eredua. Lidergoa: lidergoa eta kudeaketa-lana,
lidergo motak, lidergo eraldatzailea, zuzendaritza-estiloa hobetzeko ekintza-plana.
35. gaia: Berrikuntza pertsonetan: Parte-hartzea. Eredu interpretatiboa. Parte-hartzearen funtsezko dimentsioak. Proiektu partekatua. Komunikazioa. Talde-lana.
36. gaia: Berrikuntza negozio-ereduetan. Negozio-ereduen oihala. Negozio-ereduen
patroiak. Negozio-eredu berritzaileen sorrera. Barne-ekintzailetza.
37. gaia: Berrikuntza kudeatzeko sistemak. Berrikuntza-prozesuaren ereduak. Berrikuntza-politika eta -estrategia. Zaintza. Ideien sorrera. Ideien aukeraketa. Berrikuntza-proiektuen zorroa kudeatzea. Emaitzen babesa. Ebaluazioa. Enpresan berrikuntza
kudeatzeko egiturak.
38. gaia: Berrikuntza kudeatzeko tresnak (I). Zaintza teknologikoa: zaintza teknologiko motak, zaintza teknologikorako tresna berriak, lehiatzeko adimena eta zaintza teknologikoaren diagnostikoak. Enpresen informazio-sistemak: kontzeptuak, tresnak, egitura
eta ezarpen-faseak.
39. gaia: Berrikuntza kudeatzeko tresnak (II). Benchmarking. Sormena. Aldaketaren
kudeaketa. Proiektuen kudeaketa. Sareko lana. Taldea sortzea. Ezagutzaren kudeaketa.
40. gaia: 4.0. industria. Kontzeptualizazioa. Teknologia gaitzaileak. Lotutako negozio-ereduak. Inplikazio teknologikoak. Pertsonentzako inplikazioak.
41. gaia: Enpresa-berrikuntzaren sustapen publikorako tresnen ikuspegi orokorra. Dirulaguntzak. Kenkari fiskalak. Finantzaketa eskuratzeko aukera. I+G+Brako baliabideen
sorrera. Enpresentzako zuzeneko zerbitzuak. Open Innovation eta sariak. Merkatuak
sortzea produktu eta zerbitzu berritzaileetarako. Sentsibilizazioa.
42. gaia: Finantza-laguntza enpresa txiki eta ertainei (I): dirulaguntzak, aurrerakin
itzulgarriak eta mailegu hobaridunak. 5/2005 Foru Araua, maiatzaren 31koa, Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arautzen duena, eta
34/2010 Foru Dekretua, martxoaren 23koa, zeinaren bidez onesten baita dirulaguntzen
erregelamendua, maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Araua garatzen duena. Aplikazio-eremua. Dirulaguntza publikoetarako xedapen erkideak. Dirulaguntzak emateko prozedurak. Diru-laguntzak kudeatzeko eta justifikatzeko prozedura. Diru-laguntzak itzultzea
Diru-laguntzen finantza-kontrola.
43. gaia: Finantza-laguntza enpresa txiki eta ertainei (I). Elkarrekiko berme-baltzuak
(EBB): motak, kontzeptuak, ezaugarriak, eginkizunak, sorrera eta organoak, bazkide
motak eta gizarte-partaidetzak, erakundeok funtsezko alderdiak kontuan hartuta administrazio-baimenaren arauak. Arrisku-kapitaleko sozietateak eta funtsak: definizioa,
arrisku-kapitaleko sozietatearen jardueraren etapak enpresa txiki eta ertainen sarrerari
dagokionez, alderdi legalak, partaidetza-maileguak.
44. gaia: Estatu-laguntzak eta berrikuntzarako laguntza. Estatu-laguntzaren kontzeptua Europar Batasunaren testuinguruan. Jakinarazteko eginbeharra. Enpresaren kontzeptua. Ikerketa, garapen eta berrikuntzaren arloko Estatuaren laguntzei buruzko esparrua. Salbuespenak: Minimis araudia. Salbuespenak: 651/2014 araudia.
45. gaia: Estatu-laguntza fiskalak eta berrikuntzarako laguntza. Estatu-laguntza fiskalaren kontzeptua. Abantaila. Selektibitatea. I+G+Brako pizgarri fiskalak; bateragarritasuna. I+G+Brako pizgarri nagusiak Bizkaian.
46. gaia: Politika publikoen eboluzioa. Oinarrizko kontzeptuak: Zer da ebaluazioa?
Ebaluazioaren dimentsio anitzak, osagaiak eta eginkizunak. Ikuspegi integrala: Arrazionaltasuna, koherentzia, eragina. Ebaluazio motak alderdi hauen arabera: ebaluatzailea,

58. orr.

eek: BAO-2019a184-(I-815)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
2019, irailak 26. Osteguna

59. orr.

eginkizuna, edukia eta denboraren perspektiba. Zelan egin ebaluazio bat? Ebaluazioaren faseak.
47. gaia: Enpresa berrien sorrera. Enpresaren eraketa. Enpresaren oinarrizko alderdi
juridikoak. Enpresa motak forma juridikoaren arabera. Forma juridiko nagusien analisi
konparatiboa. Merkataritza-erregistroa.
48. gaia: Enpresa-plana edo negozio-plana. Definizioa. Erabilgarritasuna. Planaren
prestakuntza eta edukia.
49. gaia: Enpresa berriaren plan ekonomiko-finantzarioa. Enpresaren txosten edo
egoera-orri finantzarioak. Balantzea. Galera eta irabazien kontua. Eskudiruaren fluxuen
egoera-orria. Ondare garbian izandako aldaketen egoera-orria.
50. gaia: Oinarri teknologiko aurreratuko enpresa berriak. Ezaugarriak, sorrera, hazkundea eta finkatzea. Oinarri teknologikoko enpresen arrakasta. Administrazioaren eginkizuna oinarri teknologikoko enpresen sorreran.
III. zatia
51. gaia: Errepideko garraioaren antolamendua - Lehorreko garraioak antolatzeko
16/1987 Legea: Eskumenen araubidea eta koordinazioa. Administrazioen arteko koordinazio-organoak. Lehorreko garraioaren zerbitzu eta jardueren araubide ekonomiko-finantzarioa. Lurreko garraioaren ikuskapena. Garraioaren erabiltzaileak. Garraioa eta
haren jarduera osagarriak egiteko baldintzak. Sailkapena. Bidaiarien garraio publiko
erregularrak.
52. gaia: Lehorreko garraioak antolatzeari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legearen araudia. Tarifen araubidea. Bidaiarien garraio erregularrak.
53. gaia: 5/2003 Legea, Euskadiko Garraio Agintaritzarena: Xedea eta eremua. Euskadiko Garraio Agintaritza. Garraioaren lurralde agintaritzak.
54. gaia: 4/2004 Legea, Errepideko Bidaiari Garraioarena: Xedapen orokorrak. Eskumen-araubidea. Erabiltzaileena. Gaitzen duten administrazio-tituluak. Bidaiarien herri
arteko garraio zerbitzu publikoa. Herri barruko garraioa. Tarifen araubidea.
55. gaia: Eusko Jaurlaritzaren 51/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, Errepideko Bidaiari
Garraioaren Erregelamendua onesten duena: Tarifen araubidea. Zerbitzu publikoa ezartzea. Emakiden araubidea. Emakidaren ustiapena. Eskualdeko emakidak. Erabilera txikiko zerbitzu publikoa.
56. gaia: Euskadiko 2030 Energia Estrategia: Ingurune energetikoa. Energia-estrategikoaren ikuspuntua eta helburuak. Petrolioarekiko mendekotasuna murriztea garraio-sektorean.
57. gaia: Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplana: Garraioaren gaur egungo egoera Euskadin. Erreferentzia-esparrua eta gidalerroak. Euskadiko Garraio Jasangarriaren 2030 Gidaplana.
58. gaia: 2018-2020 urteetarako Mugikortasun Elektrikoko Plan Integrala.
59. gaia: Garraioaren liburu zuria. Europar garraio-espazio bakarrerako ibilbide-orria,
garraio-politika lehiakor eta jasangarri baterako bidea.
60. gaia: Energia berriztagarriak garraioan: 2009/28/EE Zuzentaraua: 17,18,19,20
eta 21. artikuluak. 2018/2001 (EB) Zuzentaraua: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 eta 33.
artikuluak.
61. gaia: Garraioaren jasangarritasuna: 4/2019 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoko
Jasangarritasun Energetikoari buruzkoa: Xedapen orokorrak, jasangarritasun energetikoa politika publikoetan integratzea, eta erakundeen arteko koordinazioa. Helburu eta
ekintza orokorrak. Garraioa eta mugikortasuna. 2/2011 Legea, martxoaren 4koa, Ekonomia Iraunkorrari buruzkoa: Garraioaren arauketa. Mugikortasun iraunkorra. Legearen
106. artikuluan agertzen diren ibilgailuak beren balio-bizitza erabiltzearen ondoriozko
kostuak kalkulatzeko metodologia.
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62. gaia: 126/2001 Dekretua, uztailaren 1ekoa, Garraioan Irisgarritasun-Baldintzei
buruzko Arau Teknikoak onesten dituena. Markesinak, geltokiak eta geralekuak. Irisgarritasuna material mugikorrean. Garraio publikoa. Alderdi orokorrak. Irisgarritasuna autobusetan. Zoru baxuko autobus irisgarriak. Zoru altuko autobus irisgarriak. Hiri barruko
zerbitzu publikoak. Hiriarteko zerbitzu publikoak.
63. gaia: 1544/2007 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, desgaitasuna duten pertsonentzako garraiobideetan sartzeko eta erabiltzeko irisgarritasunaren eta bereizkeriarik
ezaren oinarrizko baldintzak arautzen dituena. Errepideko garraioa. Hiri barruko eta hiri
inguruko autobus-garraioa. IV. eranskina. V. eranskina.
64. gaia: 2001/85/EE Zuzentaraua, bidaiariak garraiatzeko 8 plazatik gorako ibilgailuei ezarri beharreko xedapen bereziei buruzkoa: Definizioak. Mugikortasun urriko bidaiarien irisgarritasuna errazten duten dispositibo teknikoetarako baldintzak.
65. gaia: GIS baten definizioa: GISa informazioa, teknologiak, pertsonak eta funtsak
integratzeko sistema gisa. GIS baten osagaiak. Espazio-datuen azpiegiturak: definizioa,
egitura, mailak eta osagaiak. Arrakastaren giltzak eta erabaki eta ekimen nagusiak.
66. gaia: Kalitatearen eredua EN-UNE 13816 arauaren arabera.
67. gaia: Demandaren modelizazioa eta proiektuen ebaluazioa: Garraio-sistemaren
plangintza eta modelizazioa. Garraioaren arazoa. Ereduak eta erabaki-prozesua. Garraioaren modelizazioaren arloko topikoak. Garraioaren eredu klasikoaren egitura. Garraioaren etengabeko plangintza. Teoria versus praktika.
68. gaia: Ordezko energiak garraioaren sektorean: 2014/94/EB Zuzentarauaren aurkezpena. Ordezko energiak garraioaren sektorean. Errepideko garraioa. Ibilgailu elektriko hibridoak, definizioa eta oinarrizko ezaugarriak.
69. gaia: Mugikortasun jasangarrirako planak.
70. gaia: Barik txartela eta garraio-titulu komunak arautzen dituen ordenantza.
IV. zatia
71. gaia: Hondakin motak, hondakinei eta zoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko
22/2011 Legearen arabera. Hondakinen hierarkia. Motak eta sailkapena. Eskumen administratiboak. Ekoizlearen erantzukizun hedatua. Hondakinen ekoizlea eta edukitzailea.
Ekoizleen eta edukitzaileen betebeharrak.
72. gaia: Hiri-hondakin solidoak. Jatorria. Motak eta sailkapena. Osaketa. Hiri-hondakin solidoetako material birziklagarriak. Bilketa-sistemak. Hiri-hondakin solidoak banantzeko sistemak. Tratamendu-sistemen orokortasunak.
73. gaia: Hondakin organikoen tratamenduak. Konpostajea. Konposta egiteko hondakinak. Konposta egiteko sistemak. Konposta sortzeko faseak. Kontrolerako parametroak. Konpostajeko instalazio baten elementuak. Konpostaren aplikazioak.
74. gaia: 63/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, komunitateko konpostaje-instalazio eta
-jardueren araubide juridikoa eta baldintza teknikoak ezartzen dituena. Aplikazio-eremua.
Komunitateko konpostaje-instalazioen ezaugarriak. Komunitateko konpostaje-prozesua
kontrolatzea. Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretako titular eta teknikari
arduradunaren betebeharrak. Komunitateko konpostaje-instalazio eta -jardueretatik datorren konpostaren erabilerak.
75. gaia: 112/2012 Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen
ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena. Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak.
Definizioa. Proiektu-faseari eta obra-faseari lotutako dokumentazioa. Fidantzak. Inplikatutako eragileen betebeharrak. Obra handietako hondakinak bereiztea.
76. gaia: Bizkaiko Hiri Hondakin Solidoak Kudeatzeko Plan Integrala 2005-2016.
Plan integralaren printzipio estrategikoak. Planaren etorkizuneko kudeaketa integratuaren helburuen deskribapen orokorra.
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77. gaia: 22/1988 Legea, uztailaren 28koa, Kostaldeei buruzkoa. Zortasunak.
Itsas-lehorreko jabari publikoa. Erabilerak. Baimenak. Emakidak. Eskumen administratiboak.
78. gaia: 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urarena. Uraren Euskal Agentzia. Xedea.
Eginkizunak. Jarduteko eremua.
79. gaia: BilBizkaiko Aldizkari Ofizialean Bizkaia Ur Partzuergoa. Eskumenak. Lurralde-eremua. Eginkizunak.
80. gaia: 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen
Testu Bategina onesten duena. Jabari Publiko Hidraulikoa. Arro hidrografikoa. Mugape
hidrografikoa. Ur emakida. Jabari publikoaren erabilerari buruzko ekonomia- eta finantza-araubidea: kanonak.
81. gaia: Edateko uren tratamendua. Ohiko tratamendu-prozesuak. Edateko uren
araztegi (EUA) baten elementu osagaiak. Desinfektatzaile motak. Abantailak eta eragozpenak. Kontrolerako parametroak.
82. gaia: Ur zikinen tratamendua. Tratamendu-prozesuko fase konbentzionalak. Prozesuen tipologia. Ur zikinen araztegi baten elementu osagaiak. Kontrolerako parametroak.
83. gaia: Putzuak diseinatzea, eraikitzea, ustiatzea eta mantentzea. Diseinuaren irizpide orokorrak. Ixteko dikearen tipologia. Egonkortasunaren azterketa. Iragazgaizteko
sistemak.
84. gaia: Herri Lanen, Garraioen eta Ingurumenaren Ministerioaren 1996ko martxoaren 12ko Agindua, Presa eta Urtegien Segurtasunari buruzko Araudi Teknikoa onesten
duena. Aplikazio-eremua eta -maila. Presen sailkapena. Presen segurtasunaren arduradunak. Presaren titularraren betebeharrak. Larrialdiei aurre egiteko plangintza, presa
apurtzeko edo istripu larria gertatzeko arriskua dagoenerako.
85. gaia: 1627/1997 Errege Dekretua, urriaren 24koa, eraikuntza-lanetan bete beharreko gutxieneko segurtasun-neurriak ezartzen dituena. Segurtasun- eta osasun-azterlana. Oinarrizko azterlanaren nahitaezkotasuna. Segurtasun- eta osasun-plana. Segurtasun eta osasun arloko koordinatzailea.
86. gaia: 171/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 24. artikulua garatzen duena
enpresa-jardueren koordinazioaren arloan. Lantoki berean hainbat enpresatako langileek
parte hartzea. Koordinazio-bitartekoak. Prebentzio-ekintzen koordinazioaz arduratzeko
pertsona bat edo gehiago izendatzea. Eraikuntza-lanetan errege-dekretua aplikatzea.
87. gaia: 16/2002 Legea, uztailaren 1ekoa, kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzkoa (eta kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari buruzko ekainaren 11ko 5/2013 Legearen bidez aurreko lege horretan eginiko aldaketak). Instalazioen
titularren betebeharrak. Funtsezko aldaketak eta funtsezkoak ez direnak. Eskaeraren
edukia. Baimenaren edukia. Baimena berritzea eta aldatzea.
88. gaia: Obra zibileko lur-soberakinekin egindako betelanak. Kokapena. Beharrezko
azpiegitura. Ustiapena. Kontrol teknikoa eta ingurumen-kontrola. Ingurumen-integrazioa.
49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. Betelanak.
89. gaia: Hondakindegiak. 49/2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena. Hondakindegi
motak. Hondakin onargarriak. Baimena emateko araubidea. Baimena emateko prozedura. Hondakindegiak kontrolatu eta zaintzeko prozedura.
90. gaia: 2/2011 Foru Araua, martxoaren 24koa, Bizkaiko errepideei buruzkoa. Errepideen erabilera eta babesa. Babes-eremuak. Baimenen araubidea.
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