
2022ko abenduaren 26a, astelehena  •  148 zk. 

1/35

2022-03483

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ARABAKO MENDIALDEKO KUADRILLA

2022ko egonkortze-prozesuen oinarri orokorrak eta espezifikoak onartzea: lehiaketa-oposizio 
sistema

20/2021 Legearen 2. artikuluaren ondoriozko iraupen luzeko aldi baterako enplegua 
egonkortzeko deialdiaren esparruan, lanpostu huts estrukturalak oposizio-lehiaketa bidez bete-
tzeko hautaketa-oinarriak eta deialdia.

Presidentziaren abenduaren 13ko ebazpenaren bidez, Arabako Mendialdeko Kuadrillako bi 
lan postu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko oinarri orokorrak eta espezifikoak eta aldi baterako 
enplegua egonkortzeko prozesuaren esparruko deialdia onartu ondoren, deialdi hau arautuko 
duten oinarriak argitaratu dira. Oinarri horiek iragarki honi erantsi zaizkio: I. eranskin gisa, Arabako 
Mendialdeko Kuadrillako lehiaketa-oposizio bidez arautzen diren enplegua finkatzeko prozesu 
guztien deialdiei izendatzaile komun gisa aplika dakiekeen erregulazioa jasotzen duten oinarri 
orokorrak; eta II. eranskin gisa, plaza zehatzen oinarri espezifikoak.

Oinarri hauek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, aukerako be-
rraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke erakunde honen presidentzian, hilabeteko epean, iragarki 
hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. arti-
kuluen arabera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke Vitoria-Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietako Epaitegian, bi hilabeteko epean, iragarki hau argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera, administrazioarekiko Auzien jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko  
29/1998 Legearen 46. artikuluarekin bat etorriz. Aukerako berraztertze-errekurtsoa jartzea eraba-
kitzen bada, ezin izango da administrazioarekiko auzi-errekurtsorik jarri, beren-beregi ebatzi arte 
edo isiltasunez ezetsi arte.

Nolanahi ere, egoki iritzitako beste edozein errekurtso aurkez daiteke.

Hori guztia argitara ematen da Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 21.1 g) artikulua eta enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko 
premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legea betetzeko.

Santikurutze Kanpezun, 2022ko abenduaren 13an

Presidentea
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA
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ABENDUAREN 28KO 20/2021 LEGEAREN 2.1 ARTIKULUTIK ERATORRITAKO 
ALDI BATERAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO HAUTAKETA-PROZESUAK 
ARAUTZEKO OINARRI OROKORRAK 

1.- Oinarrien xedea 

Oinarri hauen xedea enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko 
neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikulutik eratorritako aldi 
baterako enplegua egonkortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten arau orokorrak 
Arabako Mendialdeko Kuadrillan ezartzea da. 

Hautaketa-prozesu bakoitzaren berezitasunak dagozkien deialdietako oinarri 
espezifikoetan arautuko dira. Oinarri horiek, nolanahi ere, honako hauek jaso beharko 
dituzte: 

- Deitutako plazak, kopurua eta lotutako lanpostuak eta, hala badagokio, sartzeko 
txanda identifikatzea. 

- Langileak hautatzeko deialdietan izena emateko tasaren zenbatekoa. 
- Deitutako lanpostuei lotutako lanpostuetan sartzeko baldintzak: sartzeko 

titulazioa, hizkuntza-eskakizuna eta haren derrigortasun-data, bai eta sartzeko 
beste baldintza batzuk ere (hizkuntzak, informatikako ezagutzak, etab.). 

- Lehiaketa fasean baloratzekoak diren merezimenduak eta haien baremoa 
- Gaitegiaren zati espezifikoa 
- Emakumeen lehentasun-klausula aplikatzeari edo ez aplikatzeari buruzko 

aurreikuspena 

20/2021 Legearen 2.1 artikulutik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua 
egonkortzeko salbuespenezko deialdi bereziari araudi hau aplikatuko zaio:  

- Enplegu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina, urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zena.  

- 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoaren erreformarako neurriena.  
- 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa.  
- 20/2021 Legea, abenduaren 28koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna 

murrizteko premiazko neurriei buruzkoa  
- 7/2021 Legea, azaroaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko 

kidego eta eskalei buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioei 
aplikatzekoa zaien guztian. 

- Modu osagarrian, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzura dauden 
langileak sartzeko eta Estatuko Administrazio Orokorreko funtzionario zibilen 
lanpostuak betetzeko eta lanbide-sustapenerako Erregelamendu Orokorra, 
martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua.  

- 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko 
oinarrizkoa.  

- 86/1997 Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-
administrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen 
duena.  

- 297/2010 Dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzen dituena Hizkuntzen Europako Erreferentzi 
Marko Bateratuko mailekin.  

- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoetako Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoa.  

- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore publikoko araubide juridikoarena.  
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- 3/2007 Lege organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta gizonen 
berdintasun eragingarrirako.  

- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta 
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako. 

- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta 
eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.  

- 2/2004 Legea, Otsailaren 25ekoa, Datu pertsonaletarako Jabetza Publikoko 
Fitxategiei eta Dokumentuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa.  

- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena.  
- 1986ko apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez 

onetsitako toki araubideko gaietan indarrean dauden legezko xedapenen testu 
bateratua.  

- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.  
- Oinarri arautzaile hauek.  

20/2021 Legearen 2.1 artikulutik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua 
egonkortzeko deialdi bereziaren prozesua lehiaketa-oposizio sisteman oinarrituta 
bideratuko da. 

Prozesu honetan txanda bakarra aurreikusten da: a) txanda librea. 

2.- Parte hartzeko baldintza orokorrak  

Onartua izateko eta, hala badagokio, hautaketa-prozeduran parte hartzeko, honako 
baldintza hauek bete beharko dira:  

a) Espainiako edo Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea izatea, edo, 
Europar Batasunak izenpetu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko itunen 
arabera, langileen zirkulazio askea aplikatzekoa den beste estaturen batekoa, Europako 
Erkidegoa Eratzeko Tratatuan zehaztuta dagoen moduan.  

b) Parte hartu ahal izango dute, baita ere Europar Batasuneko kide diren estatuetako 
herritarren ezkontideek, betiere zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita ere 
bere ondorengoek eta bere ezkontidearenek, baldin eta zuzenbideko banaketarik 
gabekoak badira, eta ondorengo horiek 21 urte baino gutxiagokoak badira, edo adin 
horretatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak (5/2015 LEDren 57. artikulua).  

c) Aurretiazko eskaera egitea  

d) Sartu nahi den lan-eskala edo -kategoriako zereginak betetzeko gaitasun funtzionala 
izatea.  

e) Gutxienez hamasei urte izatea eta, hala badagokio, derrigorrezko erretirorako 
gehieneko adina ez gainditzea.  

f) Edozein Herri Administrazioaren zerbitzuetatik edota autonomia erkidegoetako 
konstituzio edo estatutu organoetatik diziplina-espediente bidez baztertua ez egotea 
edota ebazpen judizial bidez desgaikuntza absolutu edo berezirik ez izatea lanpostu edo 
kargu publikoetarako, funtzionarioen kidego edo eskaletara edo lan-kontratuko langileen 
kategorietara sartzeko.  

g) Beste estatu bateko herritarra bada, desgaitua edo horren pareko egoera batean ez 
egotea, eta bere estatuan egoera berean egonda enplegu publikora iristeko eragozpen 
izango litzatekeen diziplinazko zehapenik edo horren parekorik ez izatea.  
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h) Eskatutako titulazioa izatea, edo titulu hori jasotzeko eskubideak ordainduta izatea; 
titulazio hori berariazko oinarrietan adieraziko da. Atzerriko tituluak badira, 
homologazioa egiaztatzen duen agiria eduki beharko da. 

i) Titulazioa atzerrian eskuratu duten izangaiek dagokion baliozkotze-agiria edo, hala 
badagokio, homologazioa ziurtatzen duen agiria dutela egiaztatu beharko dute.  

j) Hautaketa-prozesuaren barruan, lanposturako (lan-kontratuko langileen kasuan) edo 
plazari lotutako lanposturako (funtzionarioentzat gordetako lanpostuen kasuan) 
eskatzen den hizkuntza-eskakizuna duela egiaztatzea, edo hautaketa-prozesu honetan 
horretarako deitzen diren egiaztapen-probak gainditzea. Baldintza hori bete beharko den 
eguna dagokion hautaketa-prozesuko hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko proba egiten 
den eguna izango da.  

k) Administrazio publikoetako langileen bateraezintasunen arloan indarrean dagoen 
araudian aurreikusitako ezgaitasun edo bateraezintasuneko legezko kausaren batean 
sartuta ez egotea, kargu publiko edo jarduera pribatu bateraezin batean ari direnentzat 
aipatutako lege-arauetan aipatzen den aukera-eskubidea baliatzea eragotzi gabe.  

l) Langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasa ordaindu izana, dagokion 
prozesuari eta lan-eskala edo -kategoriari dagokiona. Tasa horren zenbatekoa 
dagozkion oinarri espezifikoetan zehaztuko da.  

m) Eskala, azpieskala edo kategoria bereko karrerako funtzionarioak edo lan-kontratuko 
langile finkoak ez izatea deialdia egin duen udalean.  

n) Oinarri espezifikoetan eskatzen diren beste baldintza guztiak. 

Hautaketa-prozesu honetako hautagaiek berariaz onartu beharko dute beren datu 
pertsonalak oinarri hauetan adierazitako moduan eta helbururako tratatzea. 

2.1– Eskakizunak betetzeko datak.  

Plazak lortu nahi dituztenek eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen bete 
beharko dituzte oinarri orokorretan eta espezifikoetan aurreikusitako baldintzak, 8.1 
oinarrian aurreikusitako salbuespenetan izan ezik, eta bete egin beharko dituzte 
karrerako funtzionario kargua hartzen duten edo plantillako lan-kontratuko langile finko 
gisa kontratatzen diren datan. 

2.2 – Baldintzak egiaztatzeko denbora eta modua.  

Baldintzak egiaztatzeko denbora eta modua 8. oinarrian ezartzen dira. 

3- Hautatzeko baldintza orokorrak.  

Lanpostuak betetzeko baldintzak ezarrita dituzten lanpostuei lotutako plazak ezin izango 
dituzte inola ere bete baldintza horiek bete izana egiaztatu ez dutenek. Baldintza horiek 
deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehaztuko dira. 

Deialdi bakoitzean, deitutako plazei lotutako lanpostuei esleitu zaizkien berariazko 
baldintzak zerrendatuko dira.  

Lanpostu jakin batzuek espezialitate jakin bat izatea eskatzen badute, deialdietako 
oinarri espezifikoek zehaztuko dute egiaztatzeko modua. 

4.- Lanpostuak esleitzeko baldintza orokorrak.  
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Epaimahaiak ezin izango du proposatu deitutako plazak baino gainditutako pertsona 
gehiago bihurtzea karrerako funtzionario edo lan-kontratuko langile finko, honako kasu 
hauetan izan ezik:  

a) Honako inguruabar hauetakoren bat gertatzen denean:  

– Hautatutakoen uko egiteak, izendatu edo lanpostuaz jabetu aurretik, edo  

– 15. oinarrian xedatutakoaren arabera izangaiei eskatutako dokumentazioa ez 
aurkeztea, edo, aurkeztutakoaren arabera, 2. oinarrian eskatutako baldintzaren bat 
betetzen ez dutela edo zereginak betetzeko behar den gaitasun fisiko edo psikikoa 
betetzen ez dutela ondorioztatzea.  

Kasu horietan, hautaketa-prozesua gainditu duten pertsonen zerrenda erabiliko da. 
Epaimahaiak egingo du zerrenda hori, dagokion izangaien aldeko izendapen 
osagarriaren proposamena egiteko, hautaketa-prozesua gainditu dutenen behin betiko 
zerrendako puntuazio-ordenaren arabera, eta hautatutzat joko dira aipatutako 
inguruabarren ondorioz hutsik geratu diren plazen kopuru bera duten izangaien kopurua.  

b) Lanpostuaz jabetzean lanpostua erreserbatu gabe eszedentzia-eskaerak egiten 
direnean, bai eta egonkortze-deialdietan lanpostua lortzeagatik lanpostua erreserbatu 
gabe eszedentzia-eskaerak egiten direnean ere, hutsik utzitako plazak esleituko dira, 
eta horretarako, aurreko kasuan bezala, epaimahaiak egindako hautaketa-prozesua 
gainditu dutenen zerrenda erabiliko da. 

Lanpostuaz jabetzean eszedentzia-egoerara igarotzeko egoerak baliozkoak izateko, 
eskaera hori gehienez 15 eguneko epean egin beharko da, izendapen-proposamena 
jakinarazi ondoren. 
 
5.- Argitalpenak eta iragarki-taula.  

Hautaketa-prozesuen deialdiak kasuan kasuko aldizkari ofizialetan argitaratuko dira, bai 
eta Arabako Mendialdeko Kuadrillaren iragarki-taulan eta webgunean ere. 

Hautaketa-prozesuan zehar, haren garapenaren alderdiei lotutako informazio guztia 
Arabako Mendialdeko Kuadrillaren iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko da, 
jakinarazpenak egiteko.  

6.- Eskabideak aurkeztea  

6.1.- Prozesuan onartua izatea.  

Parte hartu nahi dutenek horretarako eskabide-ereduan adierazi beharko dute zein 
hautaketa-prozesutan parte hartu nahi duten eta zein plaza zehatz lortu nahi dituzten, 
lan-eskala/azpieskala/mota edo -kategoria berekoak izan arren.   

Onartzeko eta, hala badagokio, hautaketa-prozesuetan parte hartzeko, baldintza hauek 
bete beharko dira: 1) eskabidea bere atal guztietan betetzea, 2) epearen barruan 
aurkeztea eta 3) langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasak ordaintzea. 

Halaber, aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunean beteta eduki beharko dira 
eskatutako baldintza guzti-guztiak, 7.1 oinarrian elkargora kidetzarekin, 
espezialitatearekin eta euskararen ezagutzarekin lotuta aurreikusitakoa izan ezik. Azken 
kasu horretan, 9.2 oinarrian aurreikusitakoaren arabera egiaztatuko da.  

6.2.– Eskabideak aurkezteko modua.  
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Eskabideak egoitza elektronikoko deialdiaren fitxan argitaratutako inprimakiaren arabera 
egokituko dira, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta tasa 
ordainduta formalizatu beharko dira.  

Aurrekoaz gain, eredu ofizial eta normalizatu bat ere izango da, I. eranskin gisa sartu 
dena eta Kuadrillaren webgunean eskuragarri dagoena (lan publikoko eskaintza). 

Onartuak izateko eta hautaprobetan parte hartzeko, nahikoa izango da eskabidean nork 
bere erantzukizunpean adieraztea eskatzen diren baldintza guztiak betetzen direla, 
betiere aurkezteko ezarritako epea amaitzen den egunean, eta hori guztia II. 
eranskinean jasotzen den erantzukizunpeko adierazpenaren arabera. 

Hautaketa-prozesuan onartzeko, nahitaezkoa izango da Arabako Mendialdeko 
Kuadrillako azterketa-eskubideen edo beste hautaketa-proba batzuen tasa ordainduta 
izatea. Tasa hori oinarri orokor honen lehenengo paragrafoan xedatutakoaren arabera 
ezartzen da Arabako Mendialdeko Kuadrillako azterketa-eskubideen edo beste 
hautaketa-proba batzuen tasa arautzen duen Ordenantza-Fiskalean. 

Eskabide-orriarekin batera, honako hauek ere aurkeztuko dira:  

a)  Arabako Mendialdeko Kuadrillako Udaleko bitarteko funtzionarioek edo aldi 
baterako lan-kontratuko langileek  Giza Baliabideen Sailak emandako 
“Egonkortzeko Datuen Ziurtagiria” aurkeztu beharko dute, eta izangai bakoitzak 
bere Erregistro Pertsonalean eskuratu ahal izango du. Bertan, langilearen 
esperientziari, datu akademikoei eta abarri buruz udalak duen informazioa 
jasoko da.  

Hala ere, ziurtagiri horretan sartzen ez den edozein baldintza eskabide-orriarekin 
batera aurkeztu beharko da, bestela ezin izango baita hautaketa-prozesuan 
parte hartu halakorik ez badago. Merezimenduen kasuan, era berean, ziurtagiri 
horretan agertzen ez direnak eskabide-orrian alegatu eta aurkeztu beharko dira 
Auto-Balorazioko inprimakiaren bidez (III. eranskina); bestela, ezin izango dira 
zortzigarren oinarrian xedatutakoaren arabera baloratu.  

b) Eskabide-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean eskuratzeko moduan 
dagoela egiaztatzen duen titulua edo dokumentazioa, bai eta deialdiaren oinarri 
espezifikoetan eskatzen diren gainerako agiriak ere. 

c) Auto-balorazioko inprimakia (III. eranskina) behar bezala beteta eta behar bezala 
sinatuta, eta auto-balorazioko inprimakian agertzen diren arabera ordenatutako 
egiaztagirien kopia.  Hautagai guztiek bete beharko dute inprimakia, 
“Egonkortzeko datuen ziurtagiria” aurkezten dutenek barne.  

Hautaketa-prozesuak eskatzen duen gainerako dokumentazioa hamalaugarren 
oinarrian adierazten den moduan bakarrik aurkeztuko da. 

Eskabide-orrian dagokion laukian adierazi beharko da zein txandatan parte hartu nahi 
den: a) Librea 

Eskabide-orriaren epigrafean, euskararen informazioari buruzkoan, nahitaez jaso 
beharko da egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, eta, horrez gain, euskarako azterketa 
egin nahi izanez gero, zein hizkuntza-eskakizunetara aurkeztu nahi den ere adierazi 
beharko da.   
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Halaber, eskarian/erantzukizunpeko adierazpenean adierazi beharko dute hautaketa 
probak euskaraz edo gaztelaniaz egin nahi dituzten. Ezer esaten ez bada, proba guztiak 
gaztelaniaz egingo dira. 

6.3.- Eskabide.orriak aurkezteko lekua. 

6.3.1 Eskabideak, eskatutako dokumentazioarekin batera, leku hauetan aurkeztu ahal 
izango dira:  

a) Eskabide elektronikoa egoitza elektronikoan: 

https://udalenegoitza.araba.eus/portal/entidades.do?ent_id=51&idioma=1&X 

Aurkezpen elektronikoa aukeratuz gero, egoitzan onartutako identifikaziorako eta 
sinadura elektronikorako bitarteko bat izan beharko du 

b) Aurrez aurreko eskabidea 

Udalaren erregistro eta herritarren arretarako bulegoan (hemen dago Gasteiz-Lizarra 
Errepidea 7, Santikurutze Kanpezu).:  

Eskabidea arretarako bulegoetako batean aurkeztea aukeratuz gero, aldez aurretik 
hitzordua eskatu behar da hemen: 945 40 54 24. 

6.3.2. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzkoaren, 16.4. artikuluan xedatutako edozein tokitan ere 
aurkeztu ahal izango dira.  

Administrazioarekin harreman elektronikoa izateko legezko betebeharra dutenen 
kasuan, egoitza elektronikoan aurkeztuko da.  

Kuadrillako presidentziari zuzenduko zaizkio. Antzematen diren izatezko akatsak 
edozein unetan zuzendu daitezke, ofizioz eta/edo interesdunak eskatuta.  

Langile izangaiek eskabidean emandako informazio guztia tratamendu-jarduera batean 
sartuko da, eta hautaketa-prozesua kudeatzeko bakarrik erabiliko da. Tratamendu-
jarduera horren erabilera eta funtzionamendua bi lege hauetan ezarritakoaren 
araberakoa izango da: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak 
Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa, eta 2/2004 Legea, otsailaren 
25ekoa, datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei eta datuak babesteko euskal 
bulegoa sortzeari buruzkoa. Ofizioz, honako baldintza/informazio hauek egiaztatu 
eta/edo espedienteari gehituko zaizkio, interesdunak berariaz kontrakoa adierazten ez 
badu: Nortasun-datuak egiaztatzea Titulazio akademikoak (unibertsitatekoak zein 
unibertsitatez kanpokoak) Hizkuntza-eskakizunik altuena (Euskara) Ikastaroen 
ziurtagiria: HAEE-en (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea) bidez egindako 
gainditutako ikastaroen edo gidabaimenen (DGT) edo IT Txartelen (erakunde 
ziurtatzailea) zerrenda 

Aurkeztu beharreko dokumentuak deialdia egin duen Kuadrillak badauzka, ez dira 
berriro aurkeztu behar izango, baldin eta eman ziren data eta bulegoa adierazten badira 
eta dagokien prozedura bukatu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez badira.  

6.3.3.- Langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasak ordaintzeko modua  

6.3.3.1. 1Tasa nominalki eta banan-banan ordainduko da hautaketa-prozesu 
bakoitzerako, eta kuotaren zenbatekoa Oinarri Espezifikoetan zehaztuko da eta 
taldearen zein prozedura motaren araberakoa izango 
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6.3.3.2. Tasa ordainduko da Kutxabank entitateko ES85 2095 3235 4510 9157 4185 
kontu korronte zenbakian dirua sartuz ordainduko da. Eskaerarekin batera ordainagiria 
aurkeztu beharko da. 

6.3.3.3. Eskabideak aurkezteko epean tasa osorik ordaintzen ez bada, hautaketa-
prozesutik kanpo geratuko da. 

6.4.- Eskabide-orriak aurkezteko epea. 

Deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera zenbatzen hasita hogei (20) egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira.  

6.5.- Eskabide-orrien akatsak. 

Eskabide-orria garaiz eta behar bezala ez aurkezteak izangaia baztertzea ekarriko du.  

Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, eskabide-orrietako akatsen 
kasuan, interesdunari errekerimendua egingo zaio iragarkiaren bidez udal honetako 
iragarki-taulan eta https://www.arabakomendialdea.eus/eu/ web-orrian (enplegu 
publikoaren eskaintza), hamar egun balioduneko epean konpon dezan dokumentazio-
falta, izangaiak behar bezala sinatutako erantzukizunpeko adierazpenarekin bat etorriz, 
eta adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, atzera egingo duela eskaeran. 

Hautaketa-prozesuak eskatzen duen gainerako dokumentazioa zazpigarren eta 
hamalaugarren oinarrietan adierazten den moduan bakarrik aurkeztuko da. 

Ez ordaintzea edo ordainketa osatugabea konpondu ahal izango da, soil-soilik, 
eskatzaileak alegatutako salbuespenaren onuradun izateko baldintzak betetzeari buruz 
egindako akatsaren ondorio denean. Horretarako, hamar eguneko epea emango zaio 
pertsonari akatsa zuzentzeko. 

7.– Baldintzak eta merezimenduak. Erreferentzia-datak, deskribapena, alegazioa 
eta egiaztapena.  

7.1.– Merezimenduak betetzeko erreferentzia-datak eta parte hartzeko baldintzak. 

Alegatzen diren baldintzak eskuratzeko erreferentzia-data eskabideak aurkezteko epea 
amaitzen den eguna izango da, honako kasu hauetan izan ezik:  

– Euskararen ezagutza, 9.2 oinarrian ezarritakoaren arabera egiaztatu beharko dena.  

– Dagokion elkargo profesionalean elkargokide izatea, araututako lanbide bati 
dagozkion eginkizunak betetzen dituzten eskala edo lanpostu zehatzen kasuan, 
lanpostuaz jabetzean egiaztatu beharko dena. 

7.2.– Betekizunak eta merezimenduak alegatzea.  

Parte hartzeko baldintza orokorrak, deitutako lanpostuei lotutako lanpostuen berariazko 
baldintzak eta merezimenduak eskabideak aurkezteko epean alegatu beharko dira.  

7.3.– Betekizunak eta merezimenduak egiaztatzea.  

7.3.1.– Epaimahai kalifikatzaileak alegatutako merezimenduak egiaztatuko ditu, kasuan 
kasu, dagozkion erregistroetan, administrazio publikoen datuen bitartekaritza-
plataforman edo ziurtagiria ematen duen erakundean kontsulta eginez.  
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Kontsulta horiek kasu guztietan egingo dira, salbu eta eskatzailearen aurkakotasun 
arrazoitua agertzen bada eta tratamendu-jardueraren organo arduradunak aintzat 
hartzen badu. 

Aurkakotza arrazoitua agertuz gero, aurkakotza horrekin batera nahitaez aurkeztu 
beharko dira agiriak, zeinen kontsultaren aurka agertu den.  

7.3.2.– 14. oinarrian xedatzen den bezala, hautatutako pertsonek, karrerako funtzionario 
edo lan-kontratuko langile finko izendatu aurretik, merezimenduei eta baldintzei buruzko 
dokumentazioa aurkeztu beharko dute, baldin eta:  

– epaimahai kalifikatzaileak ezin izan badu egiaztapena egin, edo  

– izangaiak egiaztapen horren aurka agertu badira, organo eskudunak aurkakotza hori 
aintzat hartu duenean.  

Hala ere, epaimahai kalifikatzaileak prozeduraren aurreko edozein unetan eskatu ahal 
izango du dokumentazio hori aurkezteko. Kasu horretan, dokumentazioak oinarri orokor 
hauetako 14. oinarrian ezarritako baldintzak bete beharko ditu.  

7.4.– Lanpostuen berariazko baldintzak.  

Lanpostu-zerrendan berariazko baldintzak esleituta dituen lanpostu bati lotutako plaza 
baten esleipena lortu ahal izateko, izangaiek baldintza horiek alegatu beharko dituzte 
9.3 oinarrian ezarritako epean, oinarri espezifikoetan lanpostu bakoitzerako zehazten 
den moduan. 

8.- Hautagaitzak onartzea  

8.1.- Eskabide-orriak aurkezteko epea amaitu eta haietan akatsak zuzentzeko izapideak 
egiteko epea amaitu ondoren, alkatetzak behin betiko onarpen, bazterketa eta atzera 
egiteen zerrendak onartzeko ebazpena emango du, izangaiak behar bezala sinatutako 
erantzukizunpeko adierazpenarekin bat etorriz. Ebazpen hori Arabako lurralde 
historikoko aldizkari ofizialean, udaletxeko iragarki-oholean eta 
https://www.arabakomendialdea.eus/eu/  web orrian argitaratuko da. 

Eskatzaile bakoitzak eskabide-orrian jaso eta erantzukizunpeko adierazpenaren pean 
dauden datuen arabera egingo da zerrenda hori. 

Zerrendetan, hautagaien izena eta bi abizenak, Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia 
(Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 
5eko 3/2018 Lege Organikoaren zazpigarren xedapen gehigarrian xedatutakoaren 
arabera) eta prozesutik kanpo geratu diren pertsonak ez onartzeko arrazoia jasoko dira. 

Gainera, zerrenda horietan argitaratuko da, behin-behinean, auto-balorazioaren 
inprimakian lortutako puntuazio osoa, hautagai bakoitzak behar bezala sinatutako 
erantzukizunpeko adierazpenean adierazitakoaren arabera, epaimahai kalifikatzaileak 
baloratuko dituen eskabide-orrien kopurua (eta horiekin berdinduta dauden guztiak) 
zehazteko. 

8.2.- Onarpen, bazterketa eta atzera egiteen zerrendak onartzen dituen presidentziaren 
ebazpenaren aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio 
presidentziari hilabeteko (1) epean, Lurralde Historikoko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
eta hurrengo egunetik aurrera kontatzen hasita.  
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Baztertutako pertsonak hautapen prozesura aurkeztu ahal izango dira, baldin eta 
egiaztatzen badute kanporatzearen aurkako errekurtsoa aurkeztu dutela, egun 
horretarako ez bada ebatzi. 

Probak egiten diren egunean aurkeztutako errekurtsoa ebatzi ez bada, hautagaiek 
kautelaz egin ahal izango dituzte. Kautelaz egindako ariketek ez dute inolako baliorik 
izango errekurtsoa ezesten bada. 

8.3.- Onarpenen zerrendan agertzeak ez du esan nahi interesdunei hautaketa-
prozesuan eskatutako baldintzak betetzen dituztela aitortzen zaienik. Azkenean 
pertsona hautatzen bada, izendapenaren aurretik aurkeztu behar den dokumentaziotik 
baldintzaren bat betetzen ez dutela ondorioztatzen bada, prozedura honetan parte 
hartzetik erator daitezkeen eskubide guztiak galduko dituzte. 

Hautaketa-prozesuko edozein unetan, epaimahaiak jakiten badu izangairen batek 
dagokion deialdian parte hartzeko eskatutako baldintzaren bat betetzen ez duela, 
interesdunari entzun ondoren, izangaiak baztertzea proposatu beharko dio organo 
eskudunari, eta pertsona horrek parte hartzeko eskabidean egindako okerrak edo 
faltsukeriak jakinarazi beharko dizkio. 

9.– Hautaketa-prozedura  

9.1.- 20/2021 Legearen 2.1 artikulutik eratorritako epe luzeko behin-behineko enplegua 
egonkortzeko deialdi bereziaren hautaketa prozedura lehiaketa-oposiziokoa izango da 
txanda librean, deialdiaren oinarri espezifikoekin bat etorriz, eta hurrenez hurren gauzatu 
beharko dira oinarri espezifikoetan zehaztutako ariketek osatzen duten oposizio fasea 
eta merezimenduak baloratuko diren lehiaketa fasea, aurretiaz oposizio fasea egin eta 
gero.  

9.2- Oposizio fasea 

a) Oposizio fasea oinarri espezifikoetan adierazitako ariketek osatuko dute eta ezagutu 
beharreko araudia izango da deialdia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean 
indarrean dagoena. 

b) Ariketak teorikoak zein praktikoak izango dira, eta egun berean gauzatu ahal izango 
dira elkarren segidan. Gainera, epaimahaiak atseden hartzeko denbora bat utzi ahal 
izango die hautagaiei ariketen artean. 

c) Euskararen hizkuntza-eskakizuna egiaztatzea.  

Euskara azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkuntza-
eskakizuna duten lanpostuak dituzten lanpostuetan, eta borondatezkoa eta ez 
baztertzailea gainerako lanpostuetan. Euskarako derrigorrezko azterketa baztertzailea 
gainditzen ez duten edo egiten ez duten izangaiek hautaketa-prozedurarekin jarraituko 
dute derrigortasun hori duten lanpostuak ez daramatzaten beste plazetan, eta, hala 
badagokio, ariketa horretan lortutako kalifikazioa zenbatuko da. Eta eskabide-orrian hala 
eskatu dutenak baino ezingo dira aurkeztu. 

Arabako Mendialdeko Kuadrillan hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute 
berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, ezta Euskara 
Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta daudenean ere. Era berean, 
ez da beharrezkoa izango dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztea apirilaren 3ko 
47/2012 Dekretuan jasotako egiaztapen-salbuespenen kasuan (47/2012 Dekretua, 
euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -
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ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteari buruzkoa), salbuespen hori Euskara Tituluen 
eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan agertzen bada.  

Aukera horretatik salbuetsita geratzen dira, eta dagokion ziurtagiri akademikoa aurkeztu 
beharko da aipatutako 47/2012 Dekretuan jasotako egiaztapen salbuespenen kasuan, 
aipatutako Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan agertzen ez badira.  

Nolanahi ere, euskarako edozein titulu edo ziurtagiri egiaztatzeko gehienezko epea 
euskarako ariketa egiten den eguna izango da.  

Dagozkion egiaztapenak egiteko, interesdunak berariazko baimena emango dio 
Arabako Mendialdeko Kuadrillari ziurtagiria edo haren salbuespena erregistro horretan 
egiaztatzeko.  

Nolanahi ere, interesdunak bere datuak kontsultatu ahal izango ditu Euskara Tituluen 
eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan, esteka honen bidez: http://www. 
euskadi.eus/registro-unificado-de-titulos-y-certificados-de-euskera/web01-a2etzeb/es/ 

Hizkuntza-eskakizunen baliokideak diren ziurtagiriak eta tituluak azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuan zehazten dira (297/2010 Dekretua, euskararen jakite-maila 
egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetzen dituena Hizkuntzen Europako 
Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin), bai eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan ere 
(47/2012 Dekretua, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari eta euskarazko 
hizkuntza-titulu eta -ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteari buruzkoa).  

9.3- Lehiaketa fasea 

a) Lehiaketa fasean oposizio fasea gainditu dutenek eskarian idatzi dituzten 
merezimenduak aztertuko eta baloratuko dira. Eskaera erantzukizunpeko 
adierazpentzat hartuko da, albo batera utzi gabe behin betiko kalifikatu baino lehen 
behin-behineko kalifikazioan puntuaziorik handiena izan duten hautagaiek aipatutako 
merezimenduak egiaztatzea, eskainitako plaza kopurua bete arte, edo hala badagokio, 
dagokion lan poltsako gehieneko pertsona kopurua bete arte, oinarri espezifikoetan 
ezarritako terminoetan. Merezimendu guztiak eskaeran/erantzukizunpeko 
adierazpenean aipatu beharko dira berau aurkezteko epearen barnean. Merezimenduak 
eskuratzeko gehienezko epea eskariak aurkezteko azken eguna izango da.  

Eskaera zein egunetan aurkeztu den albo batera utzita, merezimenduak zenbatuko dira 
eskaerak aurkezteko azken egunera arte. 

b) Lehiaketa fasea ez da baztertzailea izango eta ezin izango da kontuan hartu oposizio 
faseko probak gainditzeko, Toki administrazioko funtzionarioen aukeraketa prozesuak 
arautzen dituen ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuaren 4.c) artikuluan 
ezarritakoaren arabera.  

c) Inolaz ere lehiaketa fasearen balorazioak ezingo du gainditu hautaketa prozesu osoan 
eskura daitekeen gehienezko puntuazioaren % 40 (ehuneko berrogei), kanpoan utzita 
euskara merezimendu gisa baloratzea, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna 
murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.4 
artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio kidegoen eta eskalen 
azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehen xedapen gehigarrian ezarritakoa betez. 

d) Fase horretan merezimenduak honela baloratuko dira: 

d.1.) Lan-esperientzia  
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Administrazio publikoetan emandako zerbitzuengatiko esperientzia baloratuko da 
funtzionalki antzekoak diren lanpostuei lotutako plazak eskuratzeko.  

– Deialdia egin duen udalean egindako zerbitzuak alegatu egin beharko dira, eta ofizioz 
zenbatuko dira.  

– Gainerako administrazio publikoetan emandako zerbitzuak egiaztatzeko agiriaren 
kopia soil bat aurkeztuta alegatu beharko dira. Aipatutako dokumentuak, administrazio 
bakoitzak erabakitzen duen ereduan, lan egindako aldiak banakatu beharko ditu, plazari 
lotutako lanpostuaren taldea, kidegoa, aukera, eskala, azpieskala, mota edo kategoria 
eta izena zehaztuz.  

Ondorio horietarako, honako hauek baloratuko dira: hautagaiak zenbat denbora egon 
diren senitartekoak zaintzeko edo genero-indarkeriagatiko eszedentzia-egoeran; zenbat 
denbora egotz dakiekeen amatasuna eta aitatasuna babestea helburu duten lanaldi-
murrizketei edo baimenei; zenbat denbora eman duten bizitza pertsonalaren, familia-
bizitzaren eta lan-bizitzaren kontziliazio erantzunkidea errazten; baita langile publikoek 
genero-indarkeriagatiko baimenak erabili dituzten denbora ere, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko 
bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluaren arabera (Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren aldiz aldatzen duen martxoaren 3ko 
1/2022 Legeak aldatua). 

d.2.) Titulazioak.  

Titulazioen alegazioa, bai betekizun gisa bai merezimendu gisa, dagokion izapidean 
aitortuta egingo da, 9.3 puntuan xedatutakoaren arabera. 

Atzerriko titulazioen kasuan, tituluaren kopia soila ere aurkeztu beharko da, bai eta 
homologazioa egiaztatzen duen egiaztagiriarena ere, epaimahai kalifikatzaileak hala 
eskatzen dionean.  

d.3.) Hizkuntzak.  

Abenduaren 22ko 1041/2017 Errege Dekretuan maila eta hizkuntza bakoitzerako 
jasotzen diren tituluak eta ziurtagiriak baino ez dira baloratuko. Errege-dekretu horrek, 
oinarrizko izaerarekin, hainbat ikasketa-planetan araututako araubide bereziko 
hizkuntzen irakaskuntzen eta errege dekretukoen arteko baliokidetzak ezartzen ditu, 
betiere deialdiko plazei lotutako lanpostuen eduki funtzionalarekin zerikusia badute.  

– Hizkuntza-eskola ofizialek emandako tituluak eta ziurtagiriak merezimenduak 
alegatzeko epean alegatu beharko dira.  

– Beste erakunde batzuek emandako tituluak eta ziurtagiriak. Aitorpenaz gain, 
egiaztagiriaren kopia soila aurkeztu beharko da. 

10. Oposizio faseko ariketen garapena 

10.1. Argitalpena.  

Oposizio fasearen lehen ariketa egiteko eguna, data eta ordua Arabako Lurralde 
Historikoko Aldizkari Ofizialean, udaleko iragarkien oholean eta web orrian argitaratuko 
dira, hautapen prozesuko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen 
ebazpenarekin batera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz.  
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Oposizioko gainerako ariketen iragarkiak epaimahaiak argitaratuko ditu udalaren 
iragarkien oholean eta web orrian. Iragarki horiek hurrengo ariketa egin baino gutxienez 
48 ordu lehenago jakitera eman beharko dira.  

10.2. Deialdia.  

Hautagaiei ariketa bakoitza egiteko behin deituko zaie, eta deituak izan diren unean ez 
badira ariketara aurkezten, automatikoki galduko dute dagokion ariketan eta 
hurrengoetan parte hartzeko eskubidea, eta horren ondorioz, hautaketa prozeduratik 
kanpo geratuko dira, behar bezala justifikatutako eta epaimahaiak libreki onartutako 
kasuetan izan ezik. Arau bera aplikatuko zaie nahitaezko ariketetako edozein egiten 
hasiak direnean bertaratzen diren hautagaiei. Borondatezko probak egitera joan ezean 
edo berandu azalduz gero, proba horiek egiteari uko egin zaiola ulertuko da.  

10.3. Jarduteko hurrenkera.  

Hautagaiek jarduteko hurrenkera herri-administrazioetarako estatu-idazkaritzak egin 
behar duen zozketaren emaitzen araberakoa izango da, izan ere, halaxe izan behar dela 
xedatu da 364/1995 Errege Dekretuko 17. artikuluan. Zozketan ateratzen den hizkiarekin 
hasten den lehen abizena duen izangairik ez badago, jarduketa ordena hurrengoen 
arabera gauzatuko litzateke.  

10.4. Identifikazioa. 

Kalifikazio epaimahaiak eta bere laguntzaileek edonoiz eskatu ahal izango diete 
hautagaiei behar den moduan identifikatzeko. Hala, hautagaiek NAN agiria eraman 
beharko dute oposizioko ariketa guztietara, edo bestela, epaimahaiaren iritziz beraien 
nortasuna behar den moduan egiaztatzen duen beste edozein agiri (pasaportea, 
gidabaimena, Atzerritarren nortasun zenbakia eta abar).  

10.5. Epeak edo bitartekoak egokitzea. 

 Abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretuaren 8. artikuluan eta Euskal Funtzio 
Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen zazpigarren xedapen gehigarrian ezarrita 
dagoenaren arabera, desgaitasunen bat duen hautagairik egonez gero eta eskabidean 
adierazi badu, oposizio faseko probak egitean hautapen organoak denboraren edo 
bitartekoen aldetik egokitzat jotzen dituen moldaketak egiteko ahalmena du, moldaketa 
horien ondorioz probaren edukia hutsaltzen ez bada eta proban eska daitekeen gaitasun 
maila gutxitzen ez bada. Aldi berean, probak gainerako hautagaien baldintza berberetan 
egingo dituela ziurtatu behar da.  

10.6. Ariketen arteko denbora.  

Oposizioaren ariketa bakoitza bukatzen denetik hurrengoa hasi arte 72 ordu igaroko dira 
gutxienez eta 45 egun gehienez. Hala ere, epaimahaiak egokitzat jotzen badu, saio 
bakarrean hainbat ariketa aldi berean egin ahal izango ditu, eta hautagaientzat egokitzat 
jotzen dituen ariketak irakurri ahal izango ditu eta argitaratu egingo da eta epaimahaiak 
esandako egunetan eta orduetan gauzatuko da, eta kasu horretan 48 ordu aurretik 
jendaurrean esan beharko du.  

11. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioak  

11.1. Emaitzak argitaratzea.  

Ariketetako puntuazioak udaletxeko iragarki oholean eta web orrian argitaratuko dira, 
epaimahaiak kalifikazioa erabaki eta hurrengo 24 orduen barruan.  
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11.2. Oposizio faseko ariketen kalifikazioa.  

Oposizioko ariketa bakoitzaren kalifikazioak ateratzeko orokorrean epaimahaiko kideen 
puntuazioak batu eta emaitza hori epaimahaikide kopuruarekin zatitu beharko da; 
zatiketa horren zatidura hautagai bakoitzaren behin betiko kalifikazioa izango da. Hala 
ere, epaimahaiak erabaki ahal izango du kalifikaziorik altuena eta baxuena 
baliogabetzea, edo hala badagokio, aurrekoen gisa errepikatuta dagoena deuseztatzea, 
baldin eta ikusten badute gehiegizko desbideratzea dagoela gainerako kideen batez 
besteko kalifikazioarekiko. Modu horretan lortuko dute kalifikazio orokorra 
homogeneoagoa izatea.  

11.3. Lehiaketa faseko merezimenduak baloratzea.  

Oposizio fasea bukatu eta gero merezimenduen behin-behineko balorazioa egingo da, 
eskaeran/erantzukizunpeko adierazpenean adierazitako betekizunak eta 
merezimenduak aintzat hartuta.  

Ondoren, eta Administrazio publikoen administrazio prozedura erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, 10 egun balioduneko epea emango da 
eskaeran/erantzukizunpeko adierazpenean jasotako eta baloratu ez diren 
merezimenduak zuzentzeko, eta horrela, behin-behineko lehentasun-ordena lortzeko.  

Inolaz ere ezingo dute epe hori erabili eskaeran/erantzukizunpeko adierazpenean jaso 
ez zituzten merezimendu berriak sartzeko.  

Zuzenketak egiteko fasea bukatzen denean epe berri bat irekiko da behin-behineko 
kalifikazioan puntuaziorik handiena eskuratu duten hautagaiek adierazitako 
merezimenduak eta betekizunak egiaztatzeko, eskainitako plaza kopurua bete arte, edo 
hala badagokio, dagokion lan poltsako gehieneko pertsona kopurua bete arte, oinarri 
espezifikoetan ezarritako terminoetan.  

Inolaz ere ez dira baloratuko eskaeran/erantzukizunpeko adierazpenean jaso ez diren 
merezimenduak. Adierazitako merezimenduak epearen barnean egiaztatu beharko dira, 
salbuetsiz hautagaiak aurretik Arabako Mendialdeko Kuadrillan lan egin izana eta 
udaleko langileen erregistroan egotea. Kasu horretan, egiaztapena ofizioz egingo da.  

Oposizio fasea gainditu dutenen lehiaketa merezimenduen balorazioa esleitutako 
puntuen baturak zehaztuko du, deialdiaren oinarri espezifikoetako baremoak 
errespetatuz. 

11.4. Azterketak berrikustea eta kalifikazioak erreklamatzea. 

Orokorrean bost egun balioduneko epea egongo da epaimahaiaren ebazpena 
argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita egindako azterketak berrikustea 
eskatzeko edo kalifikazioen aurkako erreklamazioak aurkezteko.  

Erreklamazioak ebatzi eta gero kalifikazio epaimahaiak plaza eskuratu duten hautagaien 
behin betiko zerrenda onetsiko du puntuazio ordenaren arabera, eta udaleko iragarkien 
oholean eta web orrian argitaratuko da.  

11.5. Azken kalifikazioa eta lehentasun hurrenkera.  

Azken kalifikazioa eskuratzeko oposizio faseko eta lehiaketa faseko puntuazioak batuko 
dira (merezimendu bakoitzaren puntuazioen batura), eta horrek zehaztuko du 
hautagaien lehentasun hurrenkera.  

11.6. Lehentasun klausula.  
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Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikuluan eta 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria 
matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera (Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren 
aldiz aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 Legeak aldatua), trebakuntza-berdintasuna 
badago, emakumeei emango zaie lehentasuna emakumeen ordezkaritza % 40tik 
beherakoa den eskaletan, salbu eta beste hautagaiak neurri hori ez aplikatzea 
justifikatzen duten arrazoiak baditu, sexuagatiko bereizkeriarik egiten ez dutenak, hala 
nola enplegua lortzeko eta mailaz igotzeko zailtasun bereziak dituzten beste kolektibo 
batzuetako kide izatea.  

Ondorio horietarako, hautagaien trebakuntza berdina dela ulertuko da hautaketa-
prozesuaren azken puntuazioan berdinketa gertatzen denean, hau da, dagozkion 
merezimenduak batu ondoren. 

Deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan, deialdia egin duen udalak erabakiko du 
artikulu horretan xedatutakoa aplikatuko den ala ez, dagokion 
eskalan/azpieskalan/motan edo kategorian emakumeen ordezkaritzan oinarrituta.  

11.7. Berdinketa hausteko irizpideak.  

Aurreko 11.6 apartatuan xedatutakoa eragotzi gabe, berdinketarik gertatuz gero, ordena 
ezartzeko, lehenik eta behin, zerbitzu-denbora gehien eman duen izangaiaren alde 
egingo da, deialdia egin duen udalean, deitzen den eskala, azpieskala eta/edo kategoria 
berean; bigarrenik, deialdia egin duen udalean zerbitzu-denbora gehien eman duena 
hartuko da kontuan; hirugarrenik, beste administrazio batzuetan zerbitzuak luzeen eman 
dituena eta, azkenik, berdinketak iraunez gero, zozketa sistemara joko da. 

12.- Destinoa aukeratzea  

Deialdi bakoitzerako izangaien behin betiko kalifikazioa egin eta argitaratu ondoren, 
hamar egun balioduneko epea ezarriko da destinoa aukeratzeko.  

12.1.– Parte-hartzaileak.  

Lanpostuak aukeratzeko prozesu honetan parte hartzeko deia egingo zaie epaimahaiak 
deialdi, txanda eta hizkuntza-eskakizun bakoitzeko zehazten duen lehentasun-
hurrenkera bera edo txikiagoa dutenei. Kopuru horrek bermatu beharko du hautatuko 
diren plaza guztiak esleituko direla.  

Prozesu honetan parte hartzera deitutako pertsonen izen-zerrendak epaimahai 
kalifikatzaileak behin betiko kalifikazioei buruz emandako ebazpenean sartuko dira, eta 
8. oinarrian adierazitako lekuetan argitaratuko dira.  

Hautaketa-prozesuan parte hartzearen ondoriozko eskubideak galduko dituzte oinarri 
hauetan aurreikusitakoaren arabera destinoa garaiz eta behar bezala aukeratzen ez 
dutenek.  

12.2.– Eskainitako plazen zerrenda  

Eskala/azpieskala/mota edo kategoria bakoitzerako eskainitako plazen zerrendan 
honako hau adieraziko da:  

lotutako lanpostuaren izena, esleitutako destino-mailako osagarriaren eta berariazko 
osagarriaren mailak, hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data eta lanpostuaren 
berariazko baldintzak.  



2022ko abenduaren 26a, astelehena  •  148 zk. 

16/35

2022-03483

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

12.3. – Destinoak hautatzeko eskabideak.  

Lanpostuak bide elektronikoz aukeratzeko, egoitza elektronikoan dagoen inprimakia 
bete beharko da. 

Destinoa aukeratzeko eskabideetan, desgaitasuna duten pertsonentzako sarbide-
txandako parte-hartzaileek lanpostuaren edo lanpostuen egokitzapenak eskatu ahal 
izango dituzte. Eskatutako egokitzapena bidezkoa den eta eskatutako lanpostuak 
esleituta dituzten zereginekin bateragarria den zehazteko, deialdia egin duen udaleko 
prebentzio zerbitzuak izangaiei dei egin ahal izango die. 

Halaber, izapide hori 8.3 oinarrian adierazitako udal deitzailearen bulegoetara joz bete 
ahal izango da, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein bulegotan 
aurkeztuz.  

12.4.– Hautatutako lanpostuen hurrenkera.  

Destinoa hautatzeko prozeduran parte hartzera deitutako pertsonek, 20/2021 Legearen 
2.1 artikulutik eratorritako iraupen luzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko deialdi 
bereziaren prozesuan, lanpostuen zerrenda bakarra egingo dute, eta bertan, euren 
lehentasunen arabera, hizkuntza-eskakizunaren arabera eta, hala badagokio, lanpostuei 
esleitutako berariazko betekizunen arabera eskaintzen zaizkien plazei lotutako 
lanpostuak ordenatuko dituzte. 

13. – Destinoak esleitzea.  

Zerrenda bat egingo da deialdi bakoitzeko eta, horren barruan, eskainitako plazen 
hizkuntza-eskakizun bakoitzeko, handitik txikira ordenatuta, prozesuan lortutako 
puntuazio osoaren arabera. Zerrenda horren ordena erabakigarria da destinoak 
esleitzeko, 11.6 oinarrian aurreikusitakoa izan ezik.  

14.– Hautatutako pertsonen zerrenda.  

Destinoak aukeratzeko epea amaituta, hautatutako pertsonen eta esleitu beharreko 
plazen behin-behineko zerrenda egingo da, eskatutako baldintzak, izangai bakoitzaren 
puntuazio-ordena eta adierazitako lehentasunak kontuan hartuta. Zerrenda hori 
presidentziaren ebazpen bidez argitaratuko da, 8. oinarrian adierazitako lekuetan, eta 
10 egun balioduneko epe komuna ezarriko da erreklamazioak egiteko eta izangaiek 
eskatutako lanpostuetako berariazko baldintzak zuzentzeko.  

Erreklamazioak aurkezteko epea igaro eta erreklamazio horiek ebatzi ondoren, lurralde 
historikoko aldizkari ofizialean argitaratuko da, eta bertan adieraziko da hautatutako 
pertsonen eta esleitu beharreko lanpostuen behin betiko zerrendak 8. oinarrian 
adierazitako lekuetan egongo direla ikusgai.  

15.- Dokumentuak aurkeztea.  

Proposatutako izangaiak Kuadrilla deitzailearen erregistroan aurkeztu beharko ditu 
deialdiaren oinarrietan hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatzen diren baldintzen 
egiaztagiriak, 20 egun baliodunen buruan, gaindituen zerrenda argitaratzen den 
egunetik aurrera zenbatzen hasita:  

1. Kargu publikoak betetzeko gaitasuna dutela eta Herri administrazioaren zerbitzutik 
kanpo diziplinazko espedienteengatik geratu ez direla frogatzeko aitorpena.  
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2. Herri Administrazioen Zerbitzupeko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 
26ko 53/1984 Legean aurreikusitako bateraezintasunik ez daukala adierazten duen 
aitorpena.  

3. Mediku-ziurtagiria, udalbatzak zehazten dituen zerbitzu medikoek emana, oinarri 
hauen arabera dagozkion eginkizunak normaltasunez betetzea eragozten duen 
gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela egiaztatzen duena. Desgaitasuna 
duten izangaiek organo eskudunaren ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko dute, 
lanpostuaren berezko eginkizunak betetzeko gaitasuna eta izaera hori egiaztatzen 
dituena.  

4. Deialdiaren oinarrietan eskatutako gainerako berariazko baldintzei buruzko 
frogagiriak, fotokopiaren bidez.  

Adierazitako dokumentuak aurkezteko ezintasuna behar bezala justifikatzekotan, 
hautagaiak deialdian eskatutako betekizunak betetzen dituela egiaztatu ahalko du 
zuzenbidean onar daitekeen edozein frogaren bidez. Funtzionario publikoak edo lan-
kontratuko langileak salbuetsita egongo dira aurreko izendapena lortzeko frogatutako 
baldintzak eta betekizunak agiri bidez justifikatzetik, eta Ministerioaren, autonomia 
erkidegoko administrazioaren, toki-udalbatzaren edo haien mendeko erakunde 
publikoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute, haien egoera eta zerbitzu-orrian agertzen 
diren inguruabar guztiak egiaztatuz. Arestian aipatutako epean, ezinbesteko arrazoien 
kasuan izan ezik, proposatutako hautagaiak dokumentazioa aurkezten ez badu edo 
eskatutako baldintzak betetzen ez baditu, ez da izendatuko eta jarduera guztiak baliorik 
gabe geldituko dira, hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabidean azaldutako 
faltsukeriarengatik izan dezakeen erantzukizunari kalterik egin gabe.  

16 Kontratazioa edo izendapena, lanpostuaren atxikipena eta lanpostuaz jabetzea: 

16.1. Epaimahaiak egindako proposamena eta izangaiak aurkeztutako dokumentazioa 
ikusita, baldin eta oinarriek diotenarekin bat badatoz, presidentziak hautaketa-prozesua 
arrazoituta ebatziko du, eta, hala badagokio, gainditu duten izangaiak kontratatu edo 
izendatuko ditu. Izenpetuko den lan-kontratuak probaldia izango du. Funtzionarioentzat 
gordetako plazen kasuan, praktiketako funtzionario gisa izendatuko da, praktika aldi bat 
baitu, 16. oinarrian ezarritakoaren arabera. 

16.2. Izendapen- edo kontratazio-ebazpenak lanpostuari atxikitzea ere jasoko du, eta 
behin-behineko izaera izango du, probaldia edo praktika aldia aurreikusten baita, 16. 
oinarrian ezarritakoaren arabera. 

16.3. Funtzionario izendatutako izangaiek hilabeteko epea izango dute, izendapena 
lurralde historikoko aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
zenbatzen hasita, legez ezarritako zina edo agintza egiteko eta udalbatzako idazkariaren 
aurrean karguaz jabetzeko. Zinik edo agintaritzarik ez egiteak edo karguaz ez jabetzeak 
eskubide guztiak galtzea ekarriko du, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

17. Probaldia edo praktika aldia: 

17.1. Praktika aldi bat ezarriko da funtzionario lanpostuetarako, eta probaldi bat lan-
kontratuko langileen plazetarako, kasu zehatz bakoitzean. Kasu horretan, eta aldi horrek 
dirauen bitartean, kontratatutako pertsonak edo praktiketako funtzionario izendatutakoak 
normaltasunez beteko ditu bere zereginak, eta ordainsariak negoziazio kolektiboko 
indarreko tresnetan ezarritako aurreikuspenen arabera jasotzeko eskubidea izango du. 
Probaldia edo praktika aldia udal egoitza berean egingo da, Alkatetzak izendatutako 
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karrerako funtzionario edo lan-kontratuko langile finko izango den pertsona baten (edo 
ebaluazio-batzorde baten) tutoretzapean. 

17.2. Probaldiaren edo praktika aldiaren iraupena hemen adierazten dena izango da, 
taldean eta azpitaldean edo eskalan eta azpieskalan sartzeko eskatzen den titulaziorako 
parekotzat jotzen den lanbide-talde edo -kategoriaren arabera:  

a) A eta B taldea: 6 hilabete 

b) C taldea: 3 hilabete 

c) Lanbide-taldeak: 3 hilabete 

17.3. Aldi horretan, tutore izendatuak (edo ebaluazio-batzordeak) ahalegina egin 
beharko du izangaiak prestakuntza praktikoa eskura dezan eta dagozkion funtzioak 
arian-arian bere gain har ditzan 

17.4. Aldi hori amaitutakoan, tutoreak (edo ebaluazio-batzordeak) txostena egingo du, 
eta bertan berariaz adierazi beharko du izangaiek probaldia edo praktika aldia gainditu 
duten. Gainditzen dutenak karrerako funtzionario izendatuko dira edo lan-kontratu finkoa 
formalizatuko dute. Bestela, Udalburutzaren ebazpen arrazoitu bidez ez-gaitzat joko 
dira, aldez aurreko entzunaldi-izapidearekin, tutorearen (edo ebaluazio-batzordearen) 
txostena ikusita, eta ondorioz, karrerako funtzionario izendatzeko eta lan-kontratuko 
langile finko kontratatzeko eskubide guztiak galduko dituzte. 

17.5. Karrerako funtzionario izendapena lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta legez 
ezarritako beste edozein lekutan argitaratuko da.  

18.– Epaimahaia.  

18.1.– Osaera.  

Epaimahaia honako hauek osatuko dute: epaimahaiburu batek, epaimahaikide kopuru 
bakoiti batek, hiru kidek edo gehiagok osatuta, eta idazkariak, eta horien ordezkoek.  

Trebakuntza, gaitasun eta prestakuntza egokia duten emakumeen eta gizonen 
ordezkaritza orekatua izango da epaimahaietan, salbu eta hori egokia ez dela behar 
bezala justifikatzen bada. Ordezkaritza orekatutzat jotzen da lau kide baino gehiagoko 
organoetan sexu bakoitzak gutxienez % 40ko ordezkaritza duenean, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31. artikuluan eta Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko 
bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera 
(Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legea bigarren aldiz aldatzen duen 
martxoaren 3ko 1/2022 Legeak aldatu zuen lege hori).  

Epaimahaiak komeni dela uste badu, aholkua eskatu ahal izango die adituei. Aholkulari 
horiek beren espezialitate teknikoaren alorreko aholkularitza eman besterik ez dute 
egingo, epaimahaiarekin lankidetzan ari direnean.  

Egokitzat jotzen den kasuetan, eta deitutako plazei lotutako lanpostuen berezitasun 
espezifikoak egiaztatzeko, hautagaiek alegatutako merezimenduei dagokienez, 
epaimahaiak Arabako Mendialdeko Kuadrillako teknikarien laguntza izan ahal izango du, 
behar dituen gai teknikoetarako. 

Epaimahaikide-lana norberak egingo du beti, eta ezin izango da inoren izenean edo 
inoren ordezkari modura jardun. 
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18.2.– Izendapena.  

Epaimahaikideak presidentziak izendatuko ditu. Izendapenak 8. oinarrian aurreikusitako 
moduan argitaratuko dira, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendarekin batera. 

18.3.– Abstentzioa eta ezespena.  

Epaimahaiko kideek ezin izango dute prozesuan parte hartu Sektore Publikoko Araubide 
Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan ezarritako kasuetan; 
eta, orduan, Alkatetza/Udalburutzari jakinarazi beharko diote. Horrez gain, ezin izango 
dute parte hartu baldin eta deialdia argitaratu aurreko bost urteetan hautaprobetan parte 
hartuko duen hautagairen bat prestatzen jardun badute.  

Aurreko kasuren bat gertatzen denean ere, interesdunek epaimahaikideak ezetsi ahal 
izango dituzte, betiere aipatutako legearen 24. artikuluan ezarritakoarekin bat.  

18.4.– Jarduteko arauak.  

Epaimahaiak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 
Legearen 15.-18. artikuluetan jasotakoaren arabera jardungo du. Epaimahaiburuak 
aginduta, idazkariak bilerarako deia egingo du, eta epaimahaia prozesuak hasi baino 
behar beste denbora lehenago bilduko da. Epaimahaiaren osaera balioduna izateko, 
ezinbestekoa da epaimahaiburua eta idazkaria (edo, hala dagokionean, beren 
ordezkoak) eta gutxienez kideen erdiak bertaratzea.  

Epaimahaikideek hitza eta botoa izango dute, idazkaritzan diharduenak izan ezik, azken 
horrek hitza izango baitu, baina botorik ez.  

Epaimahaiaren erabakiak botoen gehiengo bidez hartuko dira. Epaimahaiburuaren 
kalitatezko botoaren bitartez ebatziko dira berdinketak.  

Epaimahaiburua (edo bere ordezkoa) bertaratu ez bada, gaixo dagoelako, bere kargua 
hutsik dagoelako edo bestelako lege-arrazoiren bat dagoelako, antzinatasun handiena 
duen edo adinez zaharrena denak hartuko du haren lekua, hurrenkera horretan.  

Idazkari titularraren edo haren ordezkoaren kargua hutsik badago, bertaratu ez bada, 
gaixo badago edo titularrari zein ordezkoari eragiten dien legezko bestelako arrazoiren 
bat badago, epaimahaikideen gehiengoaren erabakiz aukeratzen den kideak beteko du 
haien kargua. 

18.5.– Ahalmenak.  

Epaimahaiak autonomia funtzional osoz jokatuko du, eta bera izango da prozeduraren 
gardentasun eta objektibotasunaren, proben eduki eta konfidentzialtasunaren eta 
deialdiko oinarriak zorrotz betetzearen erantzulea.  

Halaber, ordenamendu juridikoarekin bat, batetik, oinarri hauek eta oinarri espezifikoak 
aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak ebatziko ditu; bestetik, deialdia behar bezala 
garatzeko beharrezko diren erabakiak hartuko ditu; eta, azkenik, oinarrietan aurreikusten 
ez diren kasuetarako, behar diren irizpideak ezarriko ditu.  

18.6.– Egoitza.  

Epaimahaiari erreklamazioak elektronikoki egingo zaizkio, egoitza elektronikoan 
eskuragarri dagoen inprimakia beteta. 
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Halaber, 8 oinarrian , adierazitako kuadrilla deitzailearen bulegoetara joz bete ahal 
izango dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako edozein bulegotan 
aurkeztuz.  

Jakinarazpenetarako eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak helbide hau izango 
du: Gasteiz-Lizarra errepidea, 7 Santikurutze Kanpezu (Araba). 

18.7.– Zerbitzuagatiko kalte-ordainak.  

Epaimahaikideek kalte-ordainak jasoko dituzte beren zerbitzuagatik, bai eta 
bertaratzeagatik ere, arlo honetako indarreko arautegiarekin bat etorriz.  

Era berean, epaimahaiari aholkularitza ematen dioten pertsonek edo epaimahaiari 
zaintza edo laguntza materialeko lanetan laguntzen diotenek kalte-ordainak jasoko 
dituzte.  

19.- Gorabeherak, aurkaratzeak.  

Epaimahaiak ahalmena izango du agertzen diren zalantzak ebazteko eta prozesua 
behar bezala egiteko eta ordena onari eusteko beharrezko erabakiak hartzeko, oinarri 
hauetan ezarrita ez dagoenari dagokionez. Deialdi honen, dagozkion oinarrien eta 
honetatik edota epaimahaiaren jardunetik sortutako administrazio-egintza guztien aurka 
egin ahal izango dute interesdunek Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
Arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikuluak ezartzen dituzten 
kasuetan eta moduan. 

 

 



2022ko abenduaren 26a, astelehena  •  148 zk. 

21/35

2022-03483

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

20/2021 LEGEAREN 2.1 ARTIKULUTIK ERATORRITAKO EPE LUZEKO BEHIN-
BEHINEKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO PROZESU BEREZIAREN 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 TIK ERATORRITAKOA eta 
ADMINISTRAZIO BEREZIA ESKALAKO AZPIESKALA TEKNIKOARI ETA 
DAGOKIONA 

 
1. – Deitutako plazak. 

Administrazio Bereziko eskalako azpieskala teknikoari dagokion plaza baterako deialdia 
egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera: 
 

PLAZA 
KOPURUA 

LOTUTAKO LANPOSTU 
KOPURUA 

EZAUGARRIAK (hizkuntza-eskakizuna, 
derrigortasun-data, Destino Osagarria, 
Berariazko 
Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.) 

 
1 

1 Berdintasun teknikaria 
(A2) - Funtzionaria 
 

3. Hizkuntza eskakizuna, iraungitako derrigortasun-
datarekin. 
DO. 26 BO. 8.755,46 €. Udalhitzen 14. Maila. 
B motako gidabaimena (Betekizun espezifikoa) 
 

 
2– Parte hartzeko baldintzak. 

2.1. – Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera 
orokorrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 
2.2. – A2 azpitaldeko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 
zenbatekoa, lehiaketa-oposizio bidez hornitu behar direnean, honako hau da: 
58,37 € 
2.3. – Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Unibertsitate-
gradua edo diplomatura titulazioa edo baliokidea eskatzen da baita 
berdintasunaren arloan 150 ordu edo gehiagoko ikastaroak izatea ere. 

 
3. – Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak. 

3.1. – Deialdi honen xede den plazari lotutako lanpostuan, 3. hizkuntza-
eskakizunak bete beharko dira. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek 
euskara jakitea eskatzen dute. 
– Era berean, deialdi honen xede diren lanpostuei lotutako zenbait lanpostuk 
betekizun espezifiko hauek izan ditzakete: B motako gidabaimena. 
Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 7. oinarrietan ezarritakoaren arabera 
egiaztatu beharko dira. 

 
4. – Hautaketa-prozesua. 
 

Hautaketa-sistema lehiaketa-oposizioa izango da: 
 
4.1. Oposizio fasea  
Oposizio fasean bi proba egingo dira, eta nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira.  

Oposizio fasean gehienez ere 60 puntu eskuratu ahalko dira. 
 
4.1.1.– Lehen proba:  

Teoriko-paraktikoa izango da eta bi zati izango ditu: 

A zatia: 40 galderako galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango 
ditu. Galderak oinarri espezifiko hauen I. eranskineko gaitegi orokorraren ingurukoak 
izango dira; zehazki, HAEEk egindako 702 galderen galdetegitik hautatuko dira. 
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B zatia: 80 galderako galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango 
ditu. Kasu teoriko-praktikoak izango dira eta oinarri espezifiko hauen I. eranskineko 
gaitegi espezifikoaren ingurukoak izango dira. 

Probaren gehienezko balioa 60 puntukoa izango da (A zatiak 0-20 puntu artean eta 
B zatiak 0-40 puntu artean). Kanporatuak izango dira proba osoan 24 puntu edo gehiago 
eskuratzen ez dituztenak. 

Epaimahaiak, proba egin eta gero eta dagokion erabakia hartuta, erantzun zuzenak 
argitaratuko ditu oinarri orokorren 5. apartatuan aipatutako lekuetan. 

4.1.2. Bigarren proba, euskara proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da 
nahitaezko 3 hizkuntza-eskakizuna duten lotutako lanpostuak dituzten plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta 
egiaztatu beharko da.  
 
Proba hau Gaitzat edo Ez gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten 
plazak lortu nahi dituztenentzat. Hizkuntza-eskakizunik bete behar ez denean, euskara 
jakitea merezimendutzat hartuko da. 
 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta badago, ez da 
egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio, berariaz, 
Arabako Mendialdeko Kuadrillak erregistro horretan egiazta dezan. 
 
Hala ere, erregistro horretan ez dagoen beste edozein euskarako titulu edo ziurtagiri 
aurkeztu beharko da, baina baliozkotuta, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 
Bateratuaren mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera. 
 
Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko 
eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 
denak, xedatutakoaren babesean 3. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek 
ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, ETZEBn baliozkotu 
diren salbuespenak baino ez dira aitortuko.  
 
4.1.3.– Proben garapena.  

Eskala, azpieskala edo kategoria bakoitzeko hautagaiak deituak izango dira probak 
egiteko deialdi bakarrean. Epaimahaiak hautapen probetan aukera eta tratu 
berdintasuna bermatzeko, proben deialdiko baldintzak aldatu ahal izango ditu 
haurdunaldi, erditze edo ezinbesteko bestelako arrazoiak direla-eta proba egitera joan 
ezin diren pertsonentzat. Inguruabar horiek, ahal den heinean, epaimahaiari jakinarazi 
beharko zaizkio proba egin aurretik, eta justifikazio agiriak atxiki beharko dira.  

Epaimahaiak proba egiteko denbora eta bitartekoak egokituko dizkie egokitzapenak 
behar dituzten eta parte-hartze eskarian hala adierazi duten hautagaiei, eta horrela, 
gainerako parte-hartzaileekiko aukera berdintasuna izango dute, baldin eta horrekin 
probaren edukia hutsaltzen ez bada eta beharrezko gaitasun maila gutxitzen edo urritzen 
ez bada. 
 
Hautaketa probak egitera joan ahal izango dira prozesuan onartuak izan diren pertsonak 
eta baztertuak izanda ere, egiaztatzen dutenak ebazteke dagoen gora jotzeko 
errekurtsoa jarri dutela. Identifikazio ondorioetarako probak egitera joango dira Nortasun 
Agiri Nazionalarekin, pasaportearekin edo gidabaimenarekin.  
Oposizio faseko proba bukatuta, epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu 
eta 10 egun balioduneko epea ezarriko du erreklamazioak jartzeko. Epe hori bukatuta 
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eta hala badagokio aurkeztu diren erreklamazioak ebatzita, epaimahaiak jendaurrean 
erakutsiko ditu behin betiko emaitzak.  

Emaitzen argitaratzeak jakitera emango dira oinarri orokorren 5. oinarrian aipatutako 
lekuetan.  

4.1.4.– Oposizio faseko puntuazioen zerrenda.  

Oposizio faseko probak bukatuta eta hala badagokio, aurkeztu diren erreklamazioak 
ebatzita, epaimahaiak aginduko du gainditu dutenen puntuazioen behin betiko zerrenda 
argitaratzea, eta sarbide txandaren eta modalitatearen arabera argitaratuko dira. 

 
4.2. Lehiaketa fasea  
 
Lehiaketa fasean gehienez ere 40 puntu lortu ahal izango dira eta puntuen baturak 
zehaztuko du baremo honen arabera: 
 
A) Esperientzia: 30 puntu gehienez 
a.1. Esperientzia orokorra:  
Esperientzia orokortzat hartzen da edozein administrazio publikotan, deialdia egin duen 
administrazioan barne, dagokien hautaketa-prozesuaren muina diren arestikoekin 
parekatutako esperientzia, baldin eta zerbitzu horiek aurreko kidego, eskala, azpieskala, 
aukera, espezialitate edo lanbide-taldeetan emandako zerbitzuengatik izandako 
esperientzia, eragin duen harremanaren arabera langile hori funtzionarioa zein lan-
kontratuduna izan.  
Gehienez 10 puntu emango dira, baremo honen arabera:  

- Administrazio Bereziko eskalako azpieskala teknikoan edo Berdintasun 
teknikaria kategoriako A2 azpitaldean edozein administrazio publikotan, deialdia 
egin duen administrazioan barne, A taldeko A2 azpitaldeari dagokion titulazioa 
eskatzen dutenetan, edo lan-kontratuko langile gisa titulazio bera eskatzen duten 
postuetan egindako zerbitzuengatik 0,0046 puntu lan egindako egun bakoitzeko. 

a.2. Berariazko esperientzia:  
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen 
administrazioan emandako zerbitzuak berariaz, bereizita eta esperientzia orokorraren 
balorazioaren osagarri gisa baloratuko dira, gehienez ere 20 punturekin, baremo 
honen arabera: 

- Administrazio bereziko eskalako azpieskala teknikoan edo Berdintasun 
teknikaria kategoriako A2 azpitaldean administrazio deitzailean egindako 
zerbitzuengatik, A taldeko A2 azpitaldeari dagokion titulazioa eskatzen 
dutenetan, edo lan-kontratuko langile gisa titulazio bera eskatzen duten 
postuetan egindako zerbitzuengatik 0,0092 puntu lan egindako egun bakoitzeko.  

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldien batura egingo da. Nolanahi ere, 
lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan 
egindakotzat hartuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino 
gehiago zenbatu. 
 
 
b) Merezimendu akademikoak. Gehienez 10 puntu emango dira merezimendu 
hauengatik: 
 
b.3.– Deitutako plazei lotutako lanpostuen eremu funtzionalei lotutako eta erakunde 
ofizialek (administrazio publikoko eskolak edo institutuak, administrazio publikoak, 
unibertsitateak, lanbide-elkargoak, mutualitateak, fundazioak, elkarteak, federazioak) 
emandako edo homologatutako prestakuntza-ikastaroak jasotzeko orduengatik, 10 
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puntu jasotako ordu bakoitzeko, gehienez ere 0,034 puntu.  
 
 
5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa 
Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen baturak 
zehaztuko du. 
 
6. Lan-poltsa 
Deialdi honek lan poltsa bat sortuko du eta plazarik eskuratu ez duten, baina lehiaketa 
fasea gainditu duten pertsonak egongo dira bertan.  
 
 
7. Lehentasun-klausula aplikatzea.  
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 
aplikatzeko artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da 
aplikatuko, azpieskala teknikoan emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako 
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I. ERANSKINA. GAITEGIA 
 
 
ATAL OROKORREKO GAITEGIA 
 
A2 taldeko lanpostua izanik, gaitegia IVAP-HAEEk argitaraturiko Eusko Jaurlaritzako 
Gaitegi Orokorra izango da gaitegia (Lan-kategorien eta A eta B taldeetako 
funtzionarien eskalen Gai-zerrendaren zati orokorreko galderak). ISBN/ISSN: 978-84-
7777-622-2.  
 
Gaitegi hori eskuragarri dago ondorengo esteka honetan: 
https://apps.euskadi.eus/z16-
a2app/es/s20auUdaWar/s20aupublicaciones/enlaceDescarga/740_0/1?R01HNoPort
al=true 
 
Hori dela eta, ondorengo hau da gaitegia:  
 
A. GAI OROKORRAK  
 
 1. GAIA. Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak  
 
2. GAIA. Estatuaren Lurralde-Antolamendua.  Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak; 
horien antolaketa eta eskumena. Autonomia-estatutuak 
 
3. GAIA. Europar Batasuneko Zuzenbidea. Instituzioen gaineko ikuspegi laburra: 
Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta 
Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta  
 
4. GAIA. Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa: Euskal 
Herriaren Autonomia Estatutuaren printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko 
Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria  
 
5. GAIA. EAE-ko erakunde erkideen eta Lurralde Historikoen arteko eskumen-
banaketarekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia-Ituna. Toki-erakundeen eskumenak 
 
6. GAIA. BERDINTASUNA: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio 
orokorrak: tratu-berdintasuna, aukera-berdintasuna, aniztasuna eta diferentzia 
errespetatzea, genero-ikuspegiaren integrazioa, ekintza positiboa, sexuaren araberako 
rolak eta estereotipoak desagerraraztea, ordezkaritza orekatua, eta koordinazioa eta 
elkarlana. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak  
 
7. GAIA. Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide 
elektronikoa izateko modua. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza 
elektronikoa eta interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. 
artxibo elektronikoa. Administrazio- 
 
 8. GAIA. Euskararen erabileraren normalizazioa herri-administrazioan. Printzipio 
orokorrak. Hizkuntza-eskakizunak. Hizkuntza-eskakizunen derrigortasuna. Hizkuntza-
normalizazioko planak  
 
9. GAIA. EAE-ko Administrazio Publikoetako langileak. Enplegatu publiko motak. EAE-
ko Administrazio Publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. 
Ordainsariak. Diziplina-araubidea  
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10. GAIA. Datu pertsonalen babesa. Oinarrizko alderdi batzuk: kontzeptuak, 
printzi- pioak eta eskubideak  
 
11. GAIA. 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa: xedea, 
aplikazio-eremua, eskubideak eta betebeharrak .  
Prebentzio-jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta 
prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza 
 
12. GAIA. Lan-arriskuen prebentzioa. Bistaratze-pantailak  
 
13. GAIA. Lehen sorospenak. 
 
14. GAIA. Gobernu irekia. Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Informazio 
publi- korako irispidea eta gobernu ona  
 
B. ADMINISTRAZIOAREN ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA  
 
15. GAIA. Administrazio-espedientea. Administrazio-dokumentuak. Kopiak egitea eta 
dokumentuen ziurtagiriak  
 
16. GAIA. Sinadurak legeztatzea. Balidatzea administrazio elektronikoan: identifikazio 
eta sinadura elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa  
 
17. GAIA. Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren eredua: 
AURRERABIDE 335  
 
C.HERRITARRENTZAKO ARRETA 
 
18. GAIA. Herritarren eskubideak administrazio publikoekiko harremanetan. Artxiboetara 
eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea  
 
19. GAIA. Komunikazioa administrazioan. Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. 
Idatzizko komunikazioa. Administrazio-hizkera ez-sexista. Dokumentu ida- tzien edukia 
eta aurkezpena: posta, komunikazioak, baimenak, jakinarazpe- nak, eskabide-orriak, 
ziurtapenak, konpultsatzeak, etab 
 
20. GAIA. Ahozko komunikazioa. Komunikazioa eta arreta aurrez aurre eta telefonoz: 
abisuak, informazioa, eskariak, pertsonei laguntzea, deiak desbideratzea, eta abar. 
Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa  
 
D.PROZEDURA ADMINISTRATIBOA 
 
21. GAIA. Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arauen 
arteko hierarkia. Administrazio publikoaren legezkotasun-printzipioa  
 
22. GAIA. Administrazio-antolaketa.   
administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak 
 
23. GAIA. Administrazio-egintza.   
kontzeptua, ekoizpena, edukia, motibazioa eta forma. Administrazio-egintzaren 
eraginkortasuna. Administrazio-isiltasuna. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna 
 
24. GAIA. Administrazio-prozedura. Printzipio orokorrak. Interesdunak. Abstenitzea eta 
errekusatzea 
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 25. GAIA. Administrazio-prozeduraren faseak: hasiera, antolamendua, instrukzioa eta 
amaiera .  
 
26. GAIA. Egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofizioz berrikustea eta erre 
bokatzea 
 27. GAIA. Administrazio publikoen eta administrazio publikoetako agintari eta langileen 
erantzukizuna: erantzukizun motak, administrazio publikoaren ondare- erantzukizunaren 
kontzeptua eta printzipio orokorrak . 
 
Horren harira, lagungarriak izan daitezke HAEEk prestatu dituen prozesu honi begirako 
galdetegi sorta, zeinetik aterako diren atal orokorrari dagozkion galderak. Ondorengo 
esteka honetan eskuragarri dago dokumentua:  
https://www.ivap.euskadi.eus/albistea/2022/aldi-baterako-enplegua-finkatzeko-
hautaketa-prozesuetako-probak-prestatzeko-galdera-sortak-argitaratu-ditu-ivapek/z16-
a2enpleg/eu/  
 
ATAL ESPEZIFIKOA 
 
1. 63/1989 Foru Araua, azaroaren 20koa, Kuadrillei buruzkoa 
 
2. 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei 
buruz 
 
3. Arabako Mendialdeko Kuadrillako I. Berdintasun Plana 
 
4: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa eta 
emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzena  
(1/2011 Legea indarrean jarri ondoren finkatutako testua). 3/2012 Legea, otsailaren 
16koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea eta Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundea sortzeko Legea aldatzen dituena, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako Legea bigarrenez aldatzen duen martxoaren 3ko 1/2022 
Legearen ondoren. 
 
5: 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun 
Eragingarrirako. 
 
6. Berdinsarea. Emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko eta indarkeria 
matxistaren aurkako euskal udalerrien sarea 
 
7. Indarkeria matxista: jatorria, kontzeptua. Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko 
babesa emateko neurriei buruzko abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoaren atariko 
titulua. 
 
8. Berdintasun-printzipioa eta sexuagatiko bereizkeriarik ez jasateko oinarrizko 
eskubidea. Diskriminazio motak: zuzenekoa eta zeharkakoa. Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren I. titulua. 
 
9. Diskriminazio anizkoitzaren eta intersekzionalitatearen integrazioa garatzea genero-
berdintasunerako politika publikoetan. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 3. artikuluaren eta hurrengoen idazketa berria, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketaren martxoaren 
3ko 1/2022 Legeak egindako aldaketaren ondoren. 
 
10. Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea. Xedeak, helburuak, funtzioak eta 
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egitura, eta funtsezko jarduerak. (2/1988 Legea, otsailaren 5ekoa, otsailaren 18ko 
4/2005 Legeak eta otsailaren 16ko 3/2012 Legeak aldatua; eta 214/2006 Dekretua, 
urriaren 31koa, otsailaren 4ko 6/2014 Dekretuak aldatua). 
 
11. Genero-ikuspegia kontratu eta dirulaguntza publikoetan, hitzarmenetan eta itun 
sozialetan txertatzeko gida. Emakunde (9-55. orr). Ondorengo esteka honetan 
eskuragarri: 
https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/politicas_clau_intro_00/es_
def/adjuntos/A1_IncorporacionPerspectivaGenero_eu.pdf  
 
12. Generoaren araberako eraginaren txostenak egiteko gidaliburua. Emakunde. 5. 
Atala: “Generoaren araberako eraginaren txostena” (51.-64. Orr.). Ondorengo estekan 
eskuragarri dago: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/eu_emakunde/a
djuntos/26.generoaren.araberako.eraginaren.txostenak.egiteko.gidaliburua.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20/2021 LEGEAREN 2.1 ARTIKULUTIK ERATORRITAKO EPE LUZEKO BEHIN-
BEHINEKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO PROZESU BEREZIAREN 
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, 20/2021 TIK ERATORRITAKOA eta 
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ADMINISTRAZIO BEREZIA ESKALAKO AZPIESKALA TEKNIKOARI ETA 
DAGOKIONA 

 
1. – Deitutako plazak. 

Administrazio Bereziko eskalako azpieskala teknikoari dagokion plaza baterako deialdia 
egiten da, txanda irekiz, honako banaketa honen arabera: 
 

PLAZA 
KOPUR
UA 

LOTUTAKO 
LANPOSTU 
KOPURUA 

EZAUGARRIAK (hizkuntza-
eskakizuna, derrigortasun-data, Destino 
Osagarria, Berariazko 

Osagarria, betekizun espezifikoak, etab.) 
 
 
1 

1 Ingurumen teknikaria 
(A2) - Funtzionaria 
 
 

4. Hizkuntza eskakizuna, iraungitako 
derrigortasun-datarekin. 
DO. 26 BO. 8.755,46 € Udalhitzen 14. maila. 
B motako gidabaimena (Betekizun espezifikoa)  

 
2– Parte hartzeko baldintzak. 

2.4. – Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan izaera 
orokorrarekin ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 
2.5. – A2 azpitaldeko plazak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren 
zenbatekoa, lehiaketa-oposizio bidez hornitu behar direnean, honako hau da: 
58,37 € 
2.6. – Oinarri orokorretako 2. h) atalean xedatutakoari dagokionez, Ingurumen 
zientzietako unibertsitate-gradua edo lizentziatura titulazioa eskatzen da edota 
arlo zientifiko-teknikoarekin harremanduriko goi-mailako unibertsitate-titulazio 
baliokidea. 

 
 

4. – Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak. 
4.1. – Deialdi honen xede den plazari lotutako lanpostuan, 4. hizkuntza-
eskakizunak bete beharko dira. Derrigortasun-data igarota duten lanpostuek 
euskara jakitea eskatzen dute. 
– Era berean, deialdi honen xede diren lanpostuei lotutako zenbait lanpostuk 
betekizun espezifiko hauek izan ditzakete: B motako gidabaimena. 
Betekizun horiek oinarri orokorren 2. eta 7. oinarrietan ezarritakoaren arabera 
egiaztatu beharko dira. 

 
4. – Hautaketa-prozesua. 

Hautaketa-sistema lehiaketa-oposizioa izango da: 
 
4.1. Oposizio fasea  
Oposizio fasean bi proba egingo dira, eta nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira.  

Oposizio fasean gehienez ere 60 puntu eskuratu ahalko dira. 
 
4.1.1.– Lehen proba:  

Teoriko-paraktikoa izango da eta bi zati izango ditu: 

A zatia: 40 galderako galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango 
ditu. Galderak oinarri espezifiko hauen I. eranskineko gaitegi orokorraren ingurukoak 
izango dira; zehazki, HAEEk egindako 702 galderen galdetegirik hautatuko dira. 

B zatia: 80 galderako galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango 
ditu. Kasu teoriko-praktikoak izango dira eta oinarri espezifiko hauen I. eranskineko 
gaitegi espezifikoaren ingurukoak izango dira. 
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Probaren gehienezko balioa 60 puntukoa izango da (A zatiak 0-20 puntu artean eta 
B zatiak 0-40 puntu artean). Kanporatuak izango dira proba osoan 24 puntu edo gehiago 
eskuratzen ez dituztenak. 

 

Epaimahaiak, proba egin eta gero eta dagokion erabakia hartuta, erantzun zuzenak 
argitaratuko ditu oinarri orokorren 5. apartatuan aipatutako lekuetan. 

 
4.1.2. Bigarren proba, euskara proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da 
nahitaezko 4 hizkuntza-eskakizuna duten lotutako lanpostuak dituzten plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta 
egiaztatu beharko da.  
Proba hau Gaitzat edo Ez gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten 
plazak lortu nahi dituztenentzat. Hizkuntza-eskakizunik bete behar ez denean, euskara 
jakitea merezimendutzat hartuko da. 
 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta badago, ez da 
egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio, berariaz, 
Arabako Mendialdeko Kuadrillak erregistro horretan egiazta dezan. 
 
Hala ere, erregistro horretan ez dagoen beste edozein euskarako titulu edo ziurtagiri 
aurkeztu beharko da, baina baliozkotuta, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 
tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 
Bateratuaren mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera. 
 
Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko 
eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko 
denak, xedatutakoaren babesean 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek 
ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, ETZEBn baliozkotu 
diren salbuespenak baino ez dira aitortuko.  
 
4.1.3.– Proben garapena.  
Eskala, azpieskala edo kategoria bakoitzeko hautagaiak deituak izango dira probak 
egiteko deialdi bakarrean. Epaimahaiak hautapen probetan aukera eta tratu 
berdintasuna bermatzeko, proben deialdiko baldintzak aldatu ahal izango ditu 
haurdunaldi, erditze edo ezinbesteko bestelako arrazoiak direla-eta proba egitera joan 
ezin diren pertsonentzat. Inguruabar horiek, ahal den heinean, epaimahaiari jakinarazi 
beharko zaizkio proba egin aurretik, eta justifikazio agiriak atxiki beharko dira.  
 
Epaimahaiak proba egiteko denbora eta bitartekoak egokituko dizkie egokitzapenak 
behar dituzten eta parte-hartze eskarian hala adierazi duten hautagaiei, eta horrela, 
gainerako parte-hartzaileekiko aukera berdintasuna izango dute, baldin eta horrekin 
probaren edukia hutsaltzen ez bada eta beharrezko gaitasun maila gutxitzen edo urritzen 
ez bada. 
 
Hautaketa probak egitera joan ahal izango dira prozesuan onartuak izan diren pertsonak 
eta 
baztertuak izanda ere, egiaztatzen dutenak ebazteke dagoen gora jotzeko errekurtsoa 
jarri dutela. Identifikazio ondorioetarako probak egitera joango dira Nortasun Agiri 
Nazionalarekin, pasaportearekin edo gidabaimenarekin.  

Oposizio faseko proba bukatuta, epaimahaiak behin-behineko emaitzak argitaratuko ditu 
eta 10 egun balioduneko epea ezarriko du erreklamazioak jartzeko. Epe hori bukatuta 
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eta hala badagokio aurkeztu diren erreklamazioak ebatzita, epaimahaiak jendaurrean 
erakutsiko ditu behin betiko emaitzak.  

Emaitzen argitaratzeak jakitera emango dira oinarri orokorren 5. oinarrian aipatutako 
lekuetan.  

4.1.4.– Oposizio faseko puntuazioen zerrenda.  

Oposizio faseko probak bukatuta eta hala badagokio, aurkeztu diren erreklamazioak 
ebatzita, epaimahaiak aginduko du gainditu dutenen puntuazioen behin betiko zerrenda 
argitaratzea, eta sarbide txandaren eta modalitatearen arabera argitaratuko dira. 

 
4.2. Lehiaketa fasea  
 
Lehiaketa fasean gehienez ere 40 puntu lortu ahal izango dira eta puntuen baturak 
zehaztuko du baremo honen arabera: 
 
A) Esperientzia: 30 puntu gehienez 
a.1. Esperientzia orokorra:  
Esperientzia orokortzat hartzen da edozein administrazio publikotan, deialdia egin duen 
administrazioan barne, dagokien hautaketa-prozesuaren muina diren arestikoekin 
parekatutako esperientzia, baldin eta zerbitzu horiek aurreko kidego, eskala, azpieskala, 
aukera, espezialitate edo lanbide-taldeetan emandako zerbitzuengatik izandako 
esperientzia, eragin duen harremanaren arabera langile hori funtzionarioa zein lan-
kontratuduna izan.  
 
Gehienez 10 puntu emango dira, baremo honen arabera:  

- Administrazio Bereziko eskalako azpieskala teknikoan edo Berdintasun 
teknikaria kategoriako A2 azpitaldean edozein administrazio publikotan, deialdia 
egin duen administrazioan barne, A taldeko A2 azpitaldeari dagokion titulazioa 
eskatzen dutenetan, edo lan-kontratuko langile gisa titulazio bera eskatzen duten 
postuetan egindako zerbitzuengatik 0,00457 puntu lan egindako egun 
bakoitzeko. 

a.2. Berariazko esperientzia:  
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen 
administrazioan emandako zerbitzuak berariaz, bereizita eta esperientzia orokorraren 
balorazioaren osagarri gisa baloratuko dira, gehienez ere 20 punturekin, baremo 
honen arabera: 

- Administrazio bereziko eskalako azpieskala teknikoan edo Berdintasun 
teknikaria kategoriako A2 azpitaldean administrazio deitzailean egindako 
zerbitzuengatik, A taldeko A2 azpitaldeari dagokion titulazioa eskatzen 
dutenetan, edo lan-kontratuko langile gisa titulazio bera eskatzen duten 
postuetan egindako zerbitzuengatik 0,0092 puntu lan egindako egun bakoitzeko.  

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldien batura egingo da. Nolanahi ere, 
lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan 
egindakotzat hartuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino 
gehiago zenbatu. 
 
b) Merezimendu akademikoak. Gehienez 10 puntu emango dira merezimendu 
hauengatik: 
 
b.3.– Deitutako plazei lotutako lanpostuen eremu funtzionalei lotutako eta erakunde 
ofizialek (administrazio publikoko eskolak edo institutuak, administrazio publikoak, 
unibertsitateak, lanbide-elkargoak, mutualitateak, fundazioak, elkarteak, federazioak) 
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emandako edo homologatutako prestakuntza-ikastaroak jasotzeko orduengatik, 0,034 
puntu jasotako ordu bakoitzeko, gehienez ere 10 puntu.  
 
 
5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa 
Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen baturak 
zehaztuko du. 
 
6. Lan-poltsa 
Deialdi honek lan poltsa bat sortuko du eta plazarik eskuratu ez duten, baina lehiaketa 
fasea gainditu duten pertsonak egongo dira bertan.  
 
 
7. Lehentasun-klausula aplikatzea.  
 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 
aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da 
aplikatuko, azpieskala teknikoan emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. ERANSKINA. GAITEGIA 
 
ATAL OROKORREKO GAITEGIA 
 
A2 taldeko lanpostua izanik, gaitegia IVAP-HAEEk argitaraturiko Eusko Jaurlaritzako 
Gaitegi Orokorra izango da gaitegia (Lan-kategorien eta A eta B taldeetako funtzionarien 
eskalen Gai-zerrendaren zati orokorreko galderak). ISBN/ISSN: 978-84-7777-622-2.  
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Gaitegi hori eskuragarri dago ondorengo esteka honetan: https://apps.euskadi.eus/z16-
a2app/es/s20auUdaWar/s20aupublicaciones/enlaceDescarga/740_0/1?R01HNoPortal
=true 
 
Hori dela eta, ondorengo hau da gaitegia:  
 
1. Zati orokorra 
 
1. GAIA. Konstituzioa. Egitura eta edukia. Oinarrizko eskubide eta eginbeharrak  
 
2. GAIA. Estatuaren Lurralde-Antolamendua.  Alderdi orokorrak. Autonomia-erkidegoak; 
horien antolaketa eta eskumena. Autonomia-estatutuak 
 
3. GAIA. Europar Batasuneko Zuzenbidea. Instituzioen gaineko ikuspegi laburra: 
Kontseilu Europarra, Europar Batasuneko Kontseilua, Batzordea, Parlamentua eta 
Auzitegia. Egintza juridikoak: erregelamenduak eta  
 
4. GAIA. Euskal Autonomia Erkidegoko antolaketa politiko eta administratiboa: Euskal 
Herriaren Autonomia Estatutuaren printzipio orokorrak. Estatuaren eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren arteko eskumen-banaketaren alderdi orokorrak. Eusko 
Legebiltzarra. Eusko Jaurlaritza eta lehendakaria  
 
5. GAIA. EAE-ko erakunde erkideen eta Lurralde Historikoen arteko eskumen-
banaketarekin loturiko alderdi orokorrak. Ekonomia-Ituna. Toki-erakundeen eskumenak 
 
6. GAIA. BERDINTASUNA: Testuingurua eta aurrekariak. Xedea eta helburua. Printzipio 
orokorrak: tratu-berdintasuna, aukera-berdintasuna, aniztasuna eta diferentzia 
errespetatzea, genero-ikuspegiaren integrazioa, ekintza positiboa, sexuaren araberako 
rolak eta estereotipoak desagerraraztea, ordezkaritza orekatua, eta koordinazioa eta 
elkarlana. Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak  
 
7. GAIA. Administrazio elektronikoa. Herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide 
elektronikoa izateko modua. Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa: egoitza 
elektronikoa eta interneteko ataria, identifikazio-sistemak eta sinadura elektronikoa. 
artxibo elektronikoa. Administrazio- 
 
 8. GAIA. Euskararen erabileraren normalizazioa herri-administrazioan. Printzipio 
orokorrak. Hizkuntza-eskakizunak. Hizkuntza-eskakizunen derrigortasuna. Hizkuntza-
normalizazioko planak  
 
9. GAIA. EAE-ko Administrazio Publikoetako langileak. Enplegatu publiko motak. EAE-
ko Administrazio Publikoetako enplegatu publikoen eskubideak eta eginbeharrak. 
Ordainsariak. Diziplina-araubidea  
 
10. GAIA. Datu pertsonalen babesa. Oinarrizko alderdi batzuk: kontzeptuak, printzipioak 
eta eskubideak   
 
11. GAIA. 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa: xedea, 
aplikazio-eremua, eskubideak eta betebeharrak .  
Prebentzio-jardueraren printzipioak. Prebentzio-plana, arriskuen ebaluazioa eta 
prebentzio-jardueraren plangintza. Langileen prestakuntza 
 
12. GAIA. Lan-arriskuen prebentzioa. Bistaratze-pantailak  
 
13. GAIA. Lehen sorospenak. 
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14. GAIA. Gobernu irekia. Kontzeptua eta printzipio informatzaileak. Informazio 
publi- korako irispidea eta gobernu ona  
 
15. GAIA. Administrazio-espedientea. Administrazio-dokumentuak. Kopiak egitea eta 
dokumentuen ziurtagiriak  
 
16. GAIA. Sinadurak legeztatzea. Balidatzea administrazio elektronikoan: identifikazio 
eta sinadura elektronikoa, ziurtagiri elektronikoa  
 
17. GAIA. Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Publiko Aurreratuaren eredua: 
AURRERABIDE 335  
 
18. GAIA. Herritarren eskubideak administrazio publikoekiko harremanetan. Artxiboetara 
eta erregistro publikoetara irispidea izateko eskubidea  
 
19. GAIA. Komunikazioa administrazioan. Administrazio-hizkeraren erabilera zuzena. 
Idatzizko komunikazioa. Administrazio-hizkera ez-sexista. Dokumentu ida- tzien edukia 
eta aurkezpena: posta, komunikazioak, baimenak, jakinarazpe- nak, eskabide-orriak, 
ziurtapenak, konpultsatzeak, etab 
 
20. GAIA. Ahozko komunikazioa. Komunikazioa eta arreta aurrez aurre eta telefonoz: 
abisuak, informazioa, eskariak, pertsonei laguntzea, deiak desbideratzea, eta abar. 
Irizpide orokorrak. Hitzik gabeko komunikazioa  
 
21. GAIA. Administrazio-zuzenbidearen iturriak: legea eta erregelamendua. Arauen 
arteko hierarkia. Administrazio publikoaren legezkotasun-printzipioa  
 
22. GAIA. Administrazio-antolaketa.   
administrazio-organoak. Kide anitzeko organoak 
 
23. GAIA. Administrazio-egintza. Kontzeptua, ekoizpena, edukia, motibazioa eta forma. 
Administrazio-egintzaren eraginkortasuna. Administrazio-isiltasuna. Deuseztasuna eta 
deuseztagarritasuna 
 
24. GAIA. Administrazio-prozedura. Printzipio orokorrak. Interesdunak. Abstenitzea eta 
errekusatzea 
 
25. GAIA. Administrazio-prozeduraren faseak: hasiera, antolamendua, instrukzioa eta 
amaiera .  
 
26. GAIA. Egintzak berrikustea: administrazio-errekurtsoak, ofizioz berrikustea eta 
errebokatzea 
 
27. GAIA. Administrazio publikoen eta administrazio publikoetako agintari eta langileen 
erantzukizuna: erantzukizun motak, administrazio publikoaren ondare- erantzukizunaren 
kontzeptua eta printzipio orokorrak . 
 
Horren harira, lagungarriak izan daitezke HAEEk prestatu dituen prozesu honi begirako 
galdetegi sortak, zeinetik aterako diren atal orokorrari dagozkion galderak. Ondorengo 
esteka honetan eskuragarri dago dokumentua:  
https://www.ivap.euskadi.eus/albistea/2022/aldi-baterako-enplegua-finkatzeko-
hautaketa-prozesuetako-probak-prestatzeko-galdera-sortak-argitaratu-ditu-ivapek/z16-
a2enpleg/eu/  
 



2022ko abenduaren 26a, astelehena  •  148 zk. 

35/35

2022-03483

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

ATAL ESPEZIFIKOA 
 
1. 63/1989 Foru Araua, azaroaren 20koa, Kuadrillei buruzkoa 
 
2. 11/2016 Foru Araua, urriaren 19koa, Arabako Lurralde Historikoaren Dirulaguntzei 
buruzkoa. Atariko Titulua eta Lehen Titulua. 
 
3. Xedapen orokorrak, pertsonen eskubideak eta betebeharrak, onura Publikoa, interes 
soziala, bai eta printzipioak, definizioak eta xedea Euskadiko Ingurumen 
Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legean (Lehen titulua). 
 
4. EAEko ingurumen-politikaren eskumenak eta koordinazioa, Euskadiko Ingurumen 
Administrazioaren abenduaren 9ko 10/2021 Legearen bigarren tituluan. 
 
5. Hondakin-politikaren printzipioak eta administrazio-eskumenak, eta arau-esparru 
berriaren xedea eta helburua. Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei 
buruzko apirilaren 8ko 7/2022 Legearen lehenengo artikulua eta atariko tituluaren II. 
kapitulua. 
 
6. Hondakinak kudeatzeko neurriak eta helburuak, eta hondakin espezifikoak 
kudeatzeko neurriak. Ekonomia zirkularrerako hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko 
apirilaren 8ko 7/2022 Legearen III. tituluko II. kapituluaren 2. eta 3. atalak. 
 
7. Arauaren printzipioak, natura-ondarearen eta biodibertsitatearen funtzio soziala eta 
publikoa, botere publikoen betebeharrak. Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 
buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 2., 4. eta 5. artikuluak (Atariko titulua). 
 
8. EAEko uren eta arro hidrografikoen arloko printzipio orokorrak. 1/2006 Legea, 
ekainaren 23koa, Urarena. I. kapitulua, 3. eta 4. artikuluak. 
 
9.  Arraia-Maeztuko, Bernedoko, Kanpezuko, Lagrango, Urizaharreko eta Haraneko 
udalerrietan hiriko hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren ordenantza fiskal eta 
arautzailea . 
 
10. Garapen Jasangarrirako Nazio Batuen 2030 Agenda. Garapen jasangarriaren 
helburuak. 
 
11. Arabako Lurralde Historikoko Garapen Iraunkorrerako II. Plan Estrategikoa. 2018-
2030. Ildo estrategikoak,, helburu zehatzak eta jarduketak. Ondorengo estekan dago 
eskuragarri:  
https://irekia.araba.eus/documents/2908004/2954812/Garapen+iraukorreko+plan+estr
ategikoa+ALH+2018-2030.pdf/2c4d49b1-38c4-c73f-781b-
fb868949c8ad?t=1627301133443  
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