
Administrazio Orokorreko Eskalako, Administrari Klaseko eta C1 
Taldeko zortzi (8) plaza txanda librean eta oposizio-sistemaren bitartez 
betetzeko deialdia 

 

Alkateak 2075/2019 Dekretua eman du, maiatzaren 20an. Honelaxe dio 
bertako testuak:  

 

«Basauriko Udalaren 2016rako lan-eskaintza publikoa onetsi zuen abenduaren 
2ko 3879/2016 Dekretuak (2016ko abenduaren 15eko BAOn, 237. zk., argitaratu zen 
eskaintza osoa). Dekretu horrek dagozkion hautapen-prozesu bitartez bete beharreko 
plazak jaso zituen, eta, besteak beste, txanda libretik betetzeko teknikari administrari-
lanpostu 2 eta desgaitasunak dituztenentzako txandatik betetzeko teknikari 
administrari-lanpostu 1 onetsi zituen. 

 
Azaroaren 7ko 3550/2017 Dekretuak, bere aldetik, Basauriko Udalaren 

2017rako lan-eskaintza publikoa onetsi zuen (2016ko azaroaren 23ko BAOn, 224. zk., 
argitaratu zen eskaintza osoa). Dekretu horrek dagozkion hautapen-prozesu bitartez 
bete beharreko plazak jaso zituen, eta, besteak beste, txanda libretik betetzeko 
teknikari administrari-lanpostu 1 onetsi zituen. 

 
Eta abenduaren 17ko 4445/2018 Dekretuak, bestalde, maiatzaren 17ko 

1720/2018 Dekretuak 2018ko lan-eskaintzari buruz xedatutakoa aldatu zuen (2018ko 
abenduaren 28ko BAOn, 249. zk., argitaratu zen eskaintza osoa), eta, besteak beste, 
txanda libretik betetzeko teknikari administrarien 3 lanpostu, eta desgaitasunak 
dituztenentzako txandatik betetzeko teknikari administrari-lanpostu 1 onetsi zituen.  

 

Esandakoaz gain, maiatzaren 20ko 2070/2019 Dekretu bidez onetsi ziren 
Basauriko Udalean karrerako funtzionario sartzeko hautapen-prozesuen oinarri 
orokorrak.  

 
Dena dela, hautapen-prozesu bakoitza gauzatzeko, eskala, azpieskala eta mota 

bakoitzeko plazen deialdiak arautu behar dituzten oinarri espezifikoak argitaratu behar 
dira, horiek finkatuko baitituzte deialdi bakoitzaren ezaugarri bereziak. 

 

Esandako guztia aintzat hartuta, eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen 7/1985 Legearen 21 g) artikuluak esleitutako eskumenetan oinarrituta, Alkatetza 
honek zera XEDATZEN DU: 
 
LEHENENGOA.- Oinarri hauen xede diren hautapen-probetarako deialdia egitea. 
 
BIGARRENA.- Administrazio Orokorreko Eskalako, Administrari Klaseko eta C1 
Taldeko zortzi (8) plaza txanda librean eta oposizio-sistemaren bitartez betetzeko 
deialdia arautuko duten oinarri espezifikoak onestea. 

 

 Txanda librea: 6 lanpostu, derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizunarekin. 
 Desgaitasunak dituzten pertsonen txanda librea: 2 lanpostu, derrigorrezko 2. 

hizkuntza-eskakizunarekin.  
 



HIRUGARRENA.- Oinarriok BAOn argitaratzeko agindua ematea. 
 

LAUGARRENA.- Dekretu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri 
ahalko da Bilboko Administrazioarekiko Auzietako dagokion epaitegian, berau 
argitaratzen den dataren biharamunetik bi hilabeteko epean. Bestela, hala nahi 
izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, 
ebazpena eman duen organoan. Hala xedatzen du Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluak, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 123. artikuluarekin bat. 

 
Basauri, 2019ko ekainaren 4a. JARDUNEKO ALKATEA (2019ko maiatzaren 31ko 2283/2019 

Alkatetza bidezko eskuordetzea), Sin.: Nerea Renteria Lasanta 

 



ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALA, ADMINISTRAZIO-AZPI-
ESKALA: OINARRI ESPEZIFIKOAK  

 
1. DEITUTAKO PLAZAK 

Administrazio Orokorreko Eskalako, Administrari Klaseko, C1 Taldeko zortzi (8) 
plazarako deialdia egiten da, horiek sarrera libreko txandan eta oposizio-
sistemaren bidez betetzeko, honako banaketa honen arabera: 

 Txanda librea: 6 lanpostu, derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizunarekin.  

 Desgaitasunak dituzten pertsonen txanda librea: 2 lanpostu, 
derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizunarekin.  

Deitutako zortzi lanpostuak 2016, 2017 eta 2018ko lan-eskaintza 
publikoei dagozkie.  

Karguaz jabetzeko unean hutsik dauden lanpostuetara joango dira 
karrerako funtzionario berriak.  

Deitutako lanpostu-kopurua handitu ahalko da hutsik geratzen diren 
lanpostu berriekin: horiek deialdi honetara batu ahalko dira Alkatetza 
Udalburutzaren ebazpen bitartez. Lanpostu berriak lan-eskaintzara 
batzeko izapide hori, edozelan ere, proba gainditu duten izangaien 
zerrenda argitaratu aurretik egin beharko da (beraz, ez da aplikatuko 
Oinarri Orokorren 6. atalaren 1. puntuan jasotakoa). 

 
2. BALDINTZAK 

Maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako oinarri 
orokorretan xedatutakoez gain, honako baldintza hauek bete beharko dira: 

1).-. Batxilergo, 2. mailako lanbide-heziketa edo horren baliokide den titulua 
izatea, edo hura eskuratzeko tasak ordaindu izana. Horri dagokionez, ekainaren 
10eko EDU/1603/2009 Aginduan xedatutakoa aplikatuko da —Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko graduatu-tituluen baliokideak ezartzen 
ditu agindu horrek; hain zuzen ere, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 
Legeak araututakoak (martxoaren 7ko EDU/520/2011 Aginduak aldatu egin 
zuen azken lege hori)—. Atzerrian eskuratutako tituluak dituztenek egiaztatu 
beharko dute badutela dagokion baliozkotzea edo tituluon homologazioa 
jasotzen duen egiaztagiria.  

b) 2. hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiria edukitzea, edo, bestela, hura lortu 
ahal izatea 8.3 oinarrian xedatutakoaren arabera. 

 
2.- Hautapen-prozesuaren barruan, honako modulu hauen IT txartelak 
egiaztatzea: 
 

 Microsoft Word Aurreratua, edozein bertsio. 

 Microsoft Excel Aurreratua, edozein bertsio. 

 Microsoft Outlook, edozein bertsio. 



 
 Beranduenez ere, oposizio-faseko azken ariketaren behin-behineko 

emaitzak argitaratzen diren dataren biharamunetik hamar egun 
balioduneko epearen azken egunean eduki eta egiaztatu beharko dira IT 
txartel horiek, eskabideak aurkezteko epe barruan aurkeztu ez baziren. Data 
hori baino lehen IT Txartelak lortu eta egiaztatzen ez dituzten izangaiak «ez 
gai» izango dira, eta prozesutik kanpo geratuko dira. 
 

IT txartelaren egiaztapena lortzea: 

Egiaztapen-proban parte hartu ahal izateko, akreditutako zentro batean eman 
beharko da izena. Honako helbide honetan kontsultatu ahal da zentroen 
zerrenda osoa: www.it-txartela.net. 

Izena ere, helbide horretan bertan eman daiteke. 

Halaber, informazioa eska daiteke, bai aipatutako helbide elektronikoan, bai: 

a) Akreditatutako edozein zentrora joanda. 

b) Telefonoz, 902.702.142 zenbakira deituta. 

Probak egiteari eta kalifikatzeari dagokionean, akreditazioa ematen duen 
organoak ezarritako arau orokorrak aplikatuko dira. 

3.- Desgaitasunak dituztenentzako plazetara aurkezten direnek % 33ko edo 
goragoko desgaitasun-gradua izan beharko dute aitortua. Edozelan ere, joko da 
baldintza hori betetzen dutela Gizarte Segurantzaren ezintasun iraunkor 
osoagatiko pentsioa jasotzen dutenek eta klase pasiboetan zerbitzurako 
ezintasun osoagatiko edo ezintasunagatiko erretiro-pentsioa jasotzen dutenek. 

 

3. ESKABIDEAK AURKEZTEA 

 

3.1 EPEA 

 

Hautapen-prozesuan izena emateko eskabide normalizatuak hogei (20) egun 
balioduneko epean aurkeztu beharko dira, deialdiaren laburpena Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den dataren biharamunetik aurrera. 

 

 

 

3.2 ESKABIDEAK BETE BEHARREKO BALDINTZAK 

 

Hautapen-prozesuan parte hartu nahi dutenek eskabidea egin behar dute 
Internetetik, Basauriko Udalaren Egoitza Elektronikoan dagoen inprimakia 
beteta (https://sedeelectronica.basauri.eus). 



Berezko baliabiderik eduki ezean, Udalak arreta emateko gune bat egokituko 
du Herritarrentzako Arreta Zerbitzuan, eta eskabidea aurkezteko beharrezko 
baliabide informatikoak jarriko ditu interesdunen esku. 

Halaber, eskabideak aurkeztu ahalko dira Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015. Legearen 16. 
artikuluak xedatutako moduan.  

 

Eskabidearen atal guztiak bete beharko dituzte izangaiek. Eta adierazi beharko 
dute eskatutako baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela, 2. oinarrian xedatu 
bezalaxe. 

Horretarako, eskabidean honako hauek jaso behar dituzte: 

 Datu pertsonalak. 

 Oposizio-faseko hautaprobak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi 
dituzten: euskaraz ala gaztelaniaz. 

 Ikasketa-titulu ofiziala, parte hartzen den deialdian betekizun gisa eskatu 
eta aurkezten dena.  

 Egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna, baldin badaukate. Bestela, 8.3 
oinarrian aurreikusitako modu eta epean egiaztatuko da hizkuntza-
eskakizuna (hirugarren ariketari buruzko atala da 8.3). 

 2.2 oinarrian aipatutako IT Txartelaren egiaztapenak, baldin badituzte. 
Bestela, 2.2 oinarrian adierazitako epean egiaztatu beharko dituzte. 

 Desgaitasunak dituztenen txandara aurkezten direnek, eskabidean hala 
adierazi beharko dute. 

Hautapen-prozesuaren gaineko argibideak edota informazio-eskaerak posta 
elektronikoz egingo dira, eskabide-inprimakiarekin batera emango den 
helbidean. 

 

4.- DOKUKMENTUAK AURKEZTEA 

 

4.1 Parte hartzeko baldintzak betetzeari buruzko egiaztagiriak. 

 

Parte hartzeko baldintzei buruzko dokumentazioa (2. oinarria) entregatuko da 8. 
oinarriaren arabera hautapen-prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda 
argitaratu eta gero. 

Ezinbesteko arrazoirik tartean egon gabe agiriak adierazitako epe barruan 
aurkezten ez dituzten izangaiak, edo aurkeztutako agiriak aztertuta 
ondorioztatzen bada izangai horiek ez dutela betetzen 2. oinarrian ezarritako 
betekizunen bat, ezingo dira karrerako edo praktikaldietako funtzionario 
izendatuak izan. Horrek, gainera, ez du eragotziko eskabidean datuak faltsutu 
izanagatik izangai izan dezaketen erantzukizuna. 



Ez da beharrezkoa izango Basauriko Udalak langilearen espedientean jada 
badituen dokumentuak, edota Udalak telematikoki kontsulta ditzakeenak 
aurkeztea. Kasua hori denean, nahikoa izango da agiriok epe barruan 
alegatzea.  

 

4.2 Dokumentuak itzultzea eta konpultsatzea 

Espainiako nazionalitatea ez dutenek adierazitako dokumentuak eta horien 
euskarazko edo gaztelaniazko itzulpena aurkeztu beharko dituzte. Itzulpen hori 
zinpeko itzultzaile batek eginda egon beharko da, edo kontsulatuak zein 
dagokion bulego diplomatikoak baliozkotua. 

Deialdian parte hartzeko baldintzak egiaztatzeko, berriz, jatorrizko 
dokumentuak edo horien kopia konpultsatuak aurkeztu beharko dira. 

 

5.- IZANGAIAK ONARTZEA 

Eskabideak aurkezteko epea agortuta, onartuen eta baztertuen zerrenda 
onetsiko da, alkatetza dekretu bitartez. Kanporatuen kasuan, haiek bazter 
uzteko arrazoiak adieraziko dira; eta akatsak edo ez-egiteak zuzendu behar 
dituzten kasuak ere zehaztuko dira. Ebazpen hori BIZKAIKO ALDIZKARI 
OFIZIALEAN argitaratuko da. 

10 egun balioduneko epea egongo da akatsak edo ez-egiteak zuzen daitezela 
eskatzeko. Epe hori zenbatzen hasiko da lehen aipatutako ebazpena BIZKAIKO 
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den dataren biharamunean. Gero, 
Alkatetzak ebazpen berria emango du, onartuen eta baztertuen behin betiko 
zerrenda onesteko. Hura ere BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratuko 
da.  

Erreklamaziorik aurkezten ez bada, behin-behineko zerrenda behin betikotzat 
joko da, besterik gabe. 

Hautagaiak onartzeak ez du esan nahi prozesua izapidetu bitartean ezin 
daitezkeenik baztertuak izan: proba guztiak egin nahiz ez egin, aurkeztutako 
datuak edo agiriak egiaztatu ondoren ikusten bada onartuak izateko eta 
hautapen-prozesuan parte hartzeko eskatutako betekizun guztiak betetzen ez 
dituztela, baztertu ahalko dituzte. Kasu horretan, Epaimahaiak dena delako 
izangaia baztertzeko proposamena egingo du, eta, interesdunari entzunaldia 
eman eta gero, Alkatetza Udalburutzak dagokion ebazpena emango du. 

Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onartzen duen Dekretuan 
baztertu gisa agertu diren izangaiek errekurtsoak jartzen badituzte eta, 
hautaprobak egiteko egunean, errekurtso horiek oraindik ebatzi gabe badaude, 
eragindako izangaiek hautaprobak egin ahal izango dituzte. Gero, aipatutako 
errekurtsoak ezetsiz gero, probek ez dute baliorik izango. 

 

6.- EPAIMAHAI KALIFIKATZAILEA 



6.1 Alkatetza dekretu bitartez izendatuko dira epaimahaikideak, bai eta 
lehenengo ariketa egiteko lekua, data eta ordua ere. 

6.2 Epaimahaia eratuko da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege 
Dekretuaren 60. artikuluak xedatutakoaren arabera, eta honako hauek osatuko 
dute: epaimahaiburua, idazkaria eta lau epaimahaikide. Deialdian 
eskatutakoaren pareko edo goragoko titulazioa eduki behar dute denek. 
Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta botoa; idazkariak, berriz, ez du 
botorik izango. Kideen inpartzialtasun eta profesionaltasun printzipioen 
araberakoa izango da Epaimahai Kalifikatzailearen osaera. Era berean, 
emakumeen eta gizonen parekidetasunerantz joko da, Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20. artikuluak 
xedatu bezalaxe. 

IVAP-HAEEk izendatuko du epaimahaikideetako bat. 

6.3 Epaimahaiak aholkulariak ere deitu ahalko ditu. Aholkulari horiek beren 
espezialitate teknikoetara mugatuko dira, hautapen-prozesuaren proba 
batzuetan edo guztietan. Hala jasota dago Euskal Funtzio Publikoaren 
uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 31.3 artikuluan. 

6.4 Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 
23. artikuluko inguruabarren bat ematen bada, epaimahaikideek ezingo dute 
parte hartu, eta alkate udalburuari horren berri eman beharko diote. Bestalde, 
Lege horren 24. artikuluak dio izangaiek epaimahaikideak errekusatu ahalko 
dituztela, aurreko artikuluko inguruabarren bat egonez gero. 
6.5 Oinarri hauetan aurreikusi gabeko kontuetarako, honako hauetara joko du 
Epaimahaiak: maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako 
Oinarri Orokorrak; eta Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 15-19. artikuluak. 

 

 

7. DEIALDIAK ETA JAKINARAZPENAK 

Interneten argitaratuko dira Alkatetzak eta Epaimahaiak deialdiaren gainean 
hartutako erabakiak, emaitzak, kalifikazioak eta bestelako jakinarazpen eta 
ebazpenak, Basauriko Udalaren helbide elektronikoan. Horrek ez du eragotziko 
egoki iritzitako beste publizitate-bide batzuk ere erabili ahal izatea. (Informazioa 
eskuratzeko, NAN zenbakia eta izena ematean jasotako gakoa sartu beharko 
dira) 

 
8. HAUTAPEN-PROZESUA 
 
8.1. Lehenengo ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea) 

Gehienez ere, hamar (10) puntu lor daitezke ariketa honetan. Derrigorrezko 
proba izango da. 

 



Honako honetan datza: Epaimahaiak ezarritako gehienezko denboran, oinarri 
hauetako gai-zerrendaren zati orokorreko eta espezifikoko edukiei buruzko 
galderak idatziz erantzutea; galdera horiek lau erantzun izango dituzte aukeran. 
 
Probaren emaitza kalkulatuko da honako formula honen arabera: ondo 
erantzundakoak ken txarto erantzundakoen herena (P = O – T/3). Erantzun 
gabe utzitakoak ez dira kontuan hartuko. 
 
Ariketaren amaierako puntuazioa 0-10 bitartekoa izango da. Epaimahai 
Kalifikatzaileak erabakiko du zein izango den proba gainditzeko gutxienez lortu 
beharreko puntuazioa, izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta aurkeztu 
direnen ezagutza-maila aintzat hartuta.  
 
Baztertuta geratuko dira Epaimahaiak proba gainditzeko finkatutako gutxieneko 
puntuazioa lortzen ez dutenak.   
 
8.2 Bigarren ariketa (nahitaezkoa eta baztertzailea) 
 
Epaimahaiak kasu praktiko eta teoriko-praktiko bat ala batzuk planteatuko ditu, 
erantsitako gai-zerrendaren II. zatiari buruz (zati espezifikoa). Izangaiek horiek 
egin beharko dituzte, Epaimahaiak finkatutako gehienezko denboran. 
Erantzunak aukeran dituzten galderen sorta bati erantzunez egingo d(ir)a 
ariketa(k).  
 
Puntuazio zuzena honako formula honen arabera kalkulatuko da: erantzun 
zuzenak (O) ken erantzun okerren (T) herena (P = O – T/3). Erantzun gabekoak 
ez dira okertzat hartuko. 
 
Ariketaren amaierako puntuazioa 0-10 bitartekoa izango da. Epaimahai 
Kalifikatzaileak erabakiko du zein izango den proba gainditzeko gutxienez lortu 
beharreko puntuazioa, izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta aurkeztu 
direnen ezagutza-maila aintzat hartuta.  
 
Baztertuta geratuko dira Epaimahaiak proba gainditzeko finkatutako gutxieneko 
puntuazioa lortzen ez dutenak.  
 
8.3 Hirugarren ariketa. (nahitaezkoa eta baztertzailea). Hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzeko proba. 
 
2. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu behar da. Izan ere, deitutako lanpostuek 
derrigorrezko hizkuntza-eskakizun hori dute, eta, beraz, plaza horiek lortzeko 
ezinbestekoa da berau egiaztatzea. Ariketan «GAI» ala «EZ GAI» kalifikazioa 
lortu ahalko da. Gainditzen ez dutenak hautapen-prozesutik kanporatuak izango 
dira. 
Ez dute ariketa egin behar hura egiteko data baino lehen Epaimahaiari zera 
egiaztatu diotenek: 
 



1. 2. hizkuntza-eskakizuna, goragokoa edota horien baliokidea den titulu 
edo egiaztagiria badutela (azaroaren 9ko 297/2010 Dekretua, 
euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko 
baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko 
Bateratura egokitzen dituena). 

2. Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren arabera salbuetsita daudela 
(euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeari eta euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteari 
buruzkoa da Dekretu hori). 
 

Honelaxe egiaztatuko da hizkuntza-eskakizuna: 
 

a) IVAP-HAEEk, HABEk, Osakidatzak edota Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Sailak emandako egiaztagiri edo tituluak dituztenek, 
horiek egiaztatzeko baimena eman ahalko diote Basauriko Udalari, 
eskabidean bertan.  

 
Aurreko paragrafoko egiaztagiri edo tituluak ez diren beste batzuk 
dituztenek, Udalari baimena ematen ez diotenek edota titulua 
geroago lortzen dutenek, euskara proba egin aurretik aurkeztu 
beharko dute alegatutako titulu edo egiaztagiri horren kopia. 

 
b) Ikasketa guztiak edo zati bat euskaraz egin izanagatik hizkuntza-

eskakizunaren azterketa egitetik salbuetsita daudenak (47/2012 
Dekretua). Egoera horretan daudenek halaxe adierazi beharko dute 
eskabidean, eta ikasketak amaitu zituzten zentro edo unibertsitateak 
emandako egiaztagiriaren kopia aurkeztu beharko dute euskara 
probaren data baino lehen. 

 
9. PROZESUAREN EMAITZAK ETA DOKUMENTUAK AURKEZTEA 

Ariketa guztietan lortutako puntuen batura izango da azken emaitza 
(baldin eta ariketa guztiak gainditu badira, noski). Berdinketa egonez gero, 
oposizio-faseko bigarren ariketan puntu gehien lortu duenak izango du 
lehentasuna. 

Desgaitasunak dituztenentzako txandan parte hartu duten izangaiak ezin 
badira txanda horretan hautatuak izan, automatikoki kontuan hartuak izango 
dira desgaitasunik ez dutenen txandaren hautapen-prozesuan: gorde egingo 
dizkiete oposizio-faseko ariketa guztietan eskuratutako puntuak. 

Hautapen-prozesua amaituta, Epaimahaiak Udalaren helbide 
elektronikoan (7. OINARRIA) argitaratuko ditu gainditu duten izangaien behin-
behineko kalifikazioak, guztira lortutako puntuazio handienetik txikienera, eta 
berariaz adierazita hautatutako pertsonak nortzuk diren. Hautatuen kopurua 
ezingo da izan deitutako lanpostuena baino handiagoa. 



Behin-behineko emaitzen zerrenda hori argitaratu eta hurrengo egunetik 
hasita, interesdunek hamar (10) laneguneko epea izango dute egoki iritzitako 
erreklamazioak aurkezteko. 

Aurkeztutako erreklamazioak ebatzi eta gero, Epaimahaiak hautapen-
prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratuko du. 

Gero, praktiketako funtzionario izateko proposatutako izangaien zerrenda 
argitaratuko du, eta hamabost (15) laneguneko epea irekiko da, izangai horiek 
dokumentu konpultsatu bidez egiaztatzeko bete egiten dituztela 2. oinarrian 
zehaztutako baldintzak. Honako dokumentu hauek ere entregatu beharko 
dituzte:  

a) NANaren fotokopia konpultsatua. 

b) Izangai atzerritarrek Basauriko Udalaren jakinarazpen bat jasoko dute. 
Bertan azalduko diete zein den beren egoeraren arabera nahitaez 
aurkeztu beharreko dokumentazioa. 

c) Zinpeko adierazpena, non jasoko den izangaia ez dagoela eginkizun 
publikoak betetzeko desgaitua, inongo herri-administraziotan ez 
daukala zabalik zerbitzutik kentzeko diziplina-espedienterik, eta ez 
daukala Herri Administrazioetan diharduten langileen 
bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean 
aurreikusitako desgaitasun- eta bateraezintasun-arrazoirik.  

d) Espainiako nazionalitaterik ez duten izangaiek zinpeko aitorpena 
aurkeztu beharko dute, adieraziz ez dutela beren estatuan funtzio 
publikora sartzea galarazten dien diziplina-zehapenik edo zigor 
penalik. 

e) Desgaituentzako erreserbatutako plazetara aurkezten direnek % 33ko 
edo hortik gorako desgaitasun-gradua egiaztatu beharko dute, organo 
eskudunak emandako ziurtagiriaren bitartez. 

f) Era berean, hautatuek egiaztatu beharko dute ez dutela, oinarri hauen 
arabera, beren eginkizunak betetzea galarazten dien gaixotasun, 
akats fisiko edo akats psikikorik. Horretarako, dagozkien proba eta 
osasun-azterketak egin beharko dituzte, Basauriko Udalaren laneko 
osasun zerbitzuetan. Horrez gain, desgaitasunak dituztenentzako 
lanpostuetara aurkezten direnek lanpostuen berezko eginkizunak 
betetzeko gaitasunaren ziurtagiria lortu beharko dute. Basauriko 
Udaleko Lan-arriskuen Prebentzio Zerbitzuak emango du ziurtagiri 
hori. Izangaiei banan-banan egingo dizkiete lanpostuaren eginkizunak 
betetzeko gaitasun funtzionala egiaztatzeko probak eta osasun-
azterketa. 

 

Aipatutako epean, eta ezinbesteko inguruabarrak ematen direnean 
salbu, proposatutako izangaiek ez badute dokumentazioa aurkezten, 
edo ez badute egiaztatzen eskatutako baldintza guztiak betetzen 
dituztela, ezingo dira izendatuak izan, eta beren jarduketa guztiak 



baliogabetu egingo dira, eskabidean faltsukeria erabili izanagatik. 
Horrek, gainera, ez du eragotziko sor daitekeen erantzukizuna 
egoztea. Kasua hori denean, hautapen-prozesuaren emaitzen 
hurrenkerari jarraitu, eta hurrengoa den izangaiari egokituko zaio 
lanpostua, adierazitako agiriak aurkezten baditu.  

 

10.- PRAKTIKALDIA ETA PRESTAKUNTZA 
 

Sei hilabeteko praktikaldi eta prestakuntza egingo da. Hala 
aurreikusten du maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako 
oinarri orokorretako HAMAIKAGARRENAK. 

11.- IZENDAPENA ETA KARGUAZ JABETZEA 

Maiatzaren 20ko 2070/2019 Alkatetza Dekretu bidez onetsitako 
oinarri orokorren HAMABIGARRENAK xedatutakoari jarraituta izendatuko dira 
Basauriko Udaleko karrerako funtzionarioak. 

 

12.- LAN-POLTSAK 

 
Hautapen-prozesuaren emaitzekin lan-poltsa eratuko da, oposizio-

faseko ariketak gainditu dituzten izangaiekin. Hasieran, 3 urteko iraupena 
izango du lan-poltsa horrek, eta aldi baterako langile-beharrizanak betetzeko 
baliatuko da. Basauriko Udaleko lan-poltsei buruzko araudian ezarritakoaren 
arabera kudeatuko da, jarraian datorren paragrafoan adierazitakoaren kalterik 
gabe. 
 

Aurreko paragrafoan ezarritakoarekin bat etorrita eratutako lan-poltsa 
agortzen bada, beste lan-poltsa batzuen aurrean lehentasuna izango dute 
derrigorrezkoak eta baztertzaileak diren probarik gehien gainditu dituztenekin 
osatutako zerrendek, gainditutako proba horietan guztira lortutako puntuen 
hurrenkeran.  
 

Berdinketarik egonez gero, oposizio-fasearen bigarren ariketan puntu 
gehien lortutakoaren alde egingo da. 
 
13.- IZAERA PERTSONALEKO DATUAK BABESTEA 
 

Hautapen-prozesuan zehar jasotako edo sortutako izaera 
pertsonaleko datuak kudeatuko dira datuen babeserako indarreko araudian 
aurreikusitakoaren arabera.  

 
Eskabideetan emandako informazio guztia fitxategi batean sartuko da. 

Fitxategi hori bakar-bakarrik erabiliko da hautapen-prozesua eta aldi baterako 
kontrataziorako zein bitarteko funtzionarioak izendatzeko lan-poltsa 
kudeatzeko. 



 
Deitutako lanpostuak lortzen dituztenek baimen espresua emango 

dute segurtasun-neurriak behar dituzten, eta hautapen-prozesurako 
beharrezkoak diren beren datu pertsonalak tratatzeko. 

 
Hautapen-prozesuan zehar emandako datuak laga ahal izango zaizkie 

horiek eskatzen dituzten administrazioei. Izangaiek nahi badute titularrak diren 
izaera pertsonaleko datuak lagatzea, horretarako baimen espresua eman 
beharko dute. 

 
Hautapen-prozesuan parte hartzen dutenei informazio-eskubidea 

bermatzeko, Internet bidez kontsultatu ahalko dira prozesuaren zerrendak, 
Basauriko Udalaren helbide elektronikoan (lehenago aipatu dugu). 

 
Eskabideetako helbidea, telefono-zenbakiak eta helbide elektronikoa 

baliozkotzat joko dira. Eskabidea egiten duenari dagokio datuetan egon 
daitezkeen akatsez ohartaraztea edo eman daitezkeen aldaketen berri ematea. 

 
Eskabidean jasotakoa izango da jakinarazpenetarako helbidea, ez 

bada ostean, espresuki eta sinesgarriro, beste bat adierazi zaiola deialdia egin 
duenari. 
 
14- GORABEHERAK 
 

Epaimahaiari dagokio oinarri hauetan zehaztu gabe dagoen guztiari 
buruz sor daitezkeen zalantzak ebaztea eta hautapen-prozesua behar bezala 
garatzeko beharrezko erabakiak hartzea. 

Interesdunek deialdia, haren oinarriak eta oinarriotatik zein 
Epaimahaiaren jarduketatik eratorritako administrazio-egintza guztiak aurkaratu 
ahalko dituzte, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 39/2015 1 Legean jasotako modu eta epeetan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. eranskina 
 



GAI-ZERRENDA 
 

1. GAI OROKORRAK 
 

1. gaia.- ESPAINIAKO KONSTITUZIOA. Atariko Titulua. Oinarrizko eskubideak 
eta betebeharrak (atariko titulua eta I. titulua).  
 
2. gaia.- EUROPAR BATASUNA. Europako erakundeak: Parlamentua, 
Batzordea, Europar Batasuneko Kontseilua eta Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegia. Legegintza-jarduera. Zuzenbide-iturriak. Kontzeptua: Araudiak, 
direktibak eta erabakiak.  
 
3. gaia.- Estatuaren lurralde-antolaketa. Autonomia-estatutuak: horien 
esanahia. Eskumenak Estatuaren eta autonomia-erkidegoen artean banatzeko 
sistema. Espainiako 1978ko Konstituzioa, VIII. TITULUA (137-158 artikuluak). 
 
4. gaia. EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ESTATUTUA (I). 
Atariko titulua (1-9 artikuluak). I. titulua: Euskadiren eskumenak: esklusiboak, 
lege-garapenekoak eta exekutiboak (10-23. art.). 
 
5. gaia. EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA ESTATUTUA (II). Euskadiko 
botereak (II. titulua). Ogasuna eta ondarea: kontzertu ekonomikoa (III. titulua). 
 
6. gaia.- ADMINISTRAZIO-ZUZENBIDEAREN ITURRIAK. Legea: kontzeptua 
eta motak. Erregelamendua: erregelamendu-ahalaren titulartasuna eta haren 
mugak. Arauen arteko hierarkia. Administrazio Publikoaren legezkotasun-
printzipioa.  
 
7. gaia.- ENPLEGU PUBLIKOA (I). 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, 
urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina 
onesten duena; administrazio publikoetako langileak (8-13 artikuluak). 
Enplegatu publikoen eskubideak: eskubide indibidualak eta modu kolektiboan 
egikaritutako eskubide indibidualak (14-15 artikuluak). Karrera profesionalerako 
eta barne-sustapenerako eskubideak. Egindako lanaren ebaluazioa (16-20 
artikuluak). Ordainketa-eskubideak (21-30 artikuluak). Betebeharrak (52-54 
artikuluak).  
 
8. gaia.- ENPLEGU PUBLIKOA (II). Egoera administratiboak (Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina onesten duen urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren VI. titulua). Hizkuntza-
normalizazioa (Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legea, 97-99 artikuluak). 
 
9. gaia.- 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerakoa: printzipio orokorrak (3. artikulua). Genero-ikuspegia 
Euskadiko botereen eta administrazio publikoen jarduketan txertatzeko 
neurriak. (II. titulua). 

 



2. GAI ESPEZIFIKOAK 
 

10. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Prozedurako interesdunak; I. titulua, I. 
kapitulua:  jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua (3-8 artikuluak); II. 
kapitulua: interesdunen identifikazioa eta sinadura administrazio-prozeduran (9-
12 artikuluak) 

11. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Herri-administrazioen jarduera. II. titulua. 
I. kapitulua: Jarduteko Arau Orokorrak (13-28 artikuluak). II. kapitulua: 
epemugak eta epeak. 29-33 artikuluak)  

12. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-egintzak. III. titulua. I. 
kapitulua: administrazio-egintzen baldintzak (34-36 artikuluak). II. kapitulua: 
administrazio-egintzen eraginkortasuna (37-46 artikuluak). III. kapitulua: 
Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna. (47-52 artikuluak) 

13. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-prozedura erkideari 
buruzko xedapenak (IV. titulua); prozeduraren bermeak (I. kapitulua). 
Prozedura hastea (II. kapitulua). Prozedura hastea (II. kapitulua). Prozeduraren 
instrukzioa (IV. kapitulua). Prozedura amaitzea (V. kapitulua). Administrazio-
prozedura erkidearen prozedura sinplifikatua (VI. kapitulua). Exekuzioa (VII. 
kapitulua). 

14. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Administrazio-egintzak administrazio-
bidean berrikustea. V. titulua, I. kapitulua: ofiziozko berrikuspena (106-111 
artikuluak). II. kapitulua: administrazio-errekurtsoak (112-126 artikuluak). 

15. gaia.- 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearena. Legegintza-ekimena eta araudiak eta 
bestelako xedapenak emateko eskumena. (VI. titulua: 127-133 artikuluak) 

16. gaia.- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide 
Juridikoarena. Herri-administrazioetako organoak. (Atariko Titulua. II. kapitulua. 
5-24. artikuluak). 

17. gaia.- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide 
Juridikoarena. Herri administrazioen ondare-erantzukizuna. Herri-
administrazioetako agintari eta langileen erantzukizuna. (Atariko Titulua. IV. 
kapitulua. 32-37. artikuluak). 

18. gaia.- 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoko Araubide 
Juridikoarena. Herri-administrazioetako organoak. Sektore publikoko 
funtzionamendu elektronikoa. (Atariko Titulua. V. kapitulua. 38-46. artikuluak). 



19. gaia.- 10/82 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko 
oinarrizkoa: Atariko titulua (1-4 artikuluak). I. titulua: herritarren eskubideak eta 
herri-aginteen betebeharrak hizkuntzaren alorrean. (5 artikulua). 

20. gaia- 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzkoa, zeinaren ondorioz espainiar ordenamendu juridikoan txertatu diren 
Europako Parlamentuaren eta Europako Kontseiluaren otsailaren 26ko 
2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauak. Legearen atariko tituluaren I. 
kapituluaren 1. atala (1-3 artikuluak), eta 2. atala: bazter utzitako negozio eta 
kontratuak. Bazter utzitako negozioei aplikatu beharreko araudia. (4 artikulua) 

21. gaia.- Administrazio publikoen kontratuak. 9/2017 Legea, Sektore Publikoko 
Kontratuei buruzkoa. Kontratuak prestatzea: kontratazio-espedientea (116-120 
artikuluak); administrazio-baldintza partikularren agiriak eta baldintza teknikoen 
agiria. (121-130 artikuluak).  

22. gaia.- Enplegu publikoa (I). 5/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 
30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bategina 
onartzen duena: Lan-eskaintza publikoa eta langileak hautatzea, V. titulua, I. 
kapitulua (69-71 artikuluak). 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio 
Publikoarena, II. titulua. III. eta IV. kapituluak (22-33 artikuluak). Funtzionario 
bihurtzea eta funtzionario izaera galtzea; 5/2015 Legegintzako Errege 
Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
testu bategina onesten duena. IV. titulua. I. eta II. kapituluak (55.68 artikuluak). 
6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena. III. titulua. I. eta II. 
kapituluak (35-38 artikuluak).  

23. gaia.- Enplegu publikoa (II): Lanpostuak betetzea: lehiaketa, izendapen 
askea, behin-behineko atxikipena, zerbitzu-eginkizunak; 5/2015 LEDa, urriaren 
30ekoa, Funtzionario Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bategina 
onesten duena; V. titulua, III. kapitulua. (78-84 artikuluak). 6/1989 Legea, 
uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoarena. III. titulua. IV. kapitulua. 3. atala. 
(46-54 bis artikuluak). 

24. gaia.- Enplegu publikoa (III). Funtzionarioen diziplina-araubidea; faltak, 
zehapenak, prozedura eta azkentzea. 5/2015 LEDa, urriaren 30ekoa, 
Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutoaren testu bategina onesten duena; 
VII. titulua (93-98 artikuluak). Eta 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio 
Publikoari buruzkoa; III. titulua. VIII. kapitulua (82-90 artikuluak) 

25. gaia.- 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, izaera pertsonaleko 
datuak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. xedapen 
orokorrak. I. titulua (1-3 artikuluak). Datuen babesari buruzko printzipioak. II. 
titulua. (4-10 artikuluak). Pertsonen eskubideak. III. titulua. (11-18 artikuluak).  
26. gaia.- 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio 
publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa. Administrazio 
elektronikoaren kodea (horren azken bertsioa PDFn eta ePUBen doan 
deskargatu ahal da hemendik: www.boe.es/legislacion/codigos). Administrazio 
elektronikoa, identifikazioa, sinadura elektronikoa eta ordezkaritza, erregistro 



elektronikoak, jakinarazpen elektronikoa eta elkarreragingarritasunari buruzko 
arau teknikoak. 

27. gaia.- 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa; definizioa, indarraldia eta aurrekontu-
printzipioak. I. kapitulua (3-5 artikuluak). Aurrekontu Orokorren edukia. II. 
kapitulua (6-9 artikuluak). Aurrekontu Orokorren egitura. III. kapitulua. (10-13 
artikuluak). Aurrekontu Orokorrak egitea eta onestea. (14-18 artikuluak). 
Aurrekontuak luzatzea. VIII. kapitulua. (50 artikulua). 

28. gaia.- 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa; aurrekontu-kredituen araubide 
orokorra eta aldatzeko araubidea. V. kapitulua (19-36 artikuluak). 

29. gaia.- 10/2003 Foru Araua, abenduaren 2koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko 
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzkoa; aurrekontuak betearaztea. VI. 
kapitulua (37-45 artikuluak).  

30. gaia.- Toki ogasunak.  Toki ogasunen zerga-printzipioak (Espainiako 
1978ko Konstituzioaren 133. eta 142. artikuluak). Toki erakundeen baliabideak 
(2/2004 LEDa, martxoaren 5eko, Toki Ogasunak arautzeko Legearen Testu 
Bategina onesten duena, 2. artikulua; eta 9/2005 Foru Araua, abenduaren 
16koa, Toki Ogasunei buruzkoa).  

31. gaia.- 9/2005 Foru Araua, abenduaren 16koa, Toki Ogasunei buruzkoa: 
udal zergak; II. titulua. III. kapitulua. 2. atala (20. artikulua). Tasak; II. titulua. III. 
kapitulua. 3. atala. (21-28 artikuluak). Zerga bereziak; II. titulua. III. kapitulua. 4. 
atala. (29-39. artikuluak). Diru-laguntzak. II. titulua. V. kapitulua (43. Artikulua). 
Prezio publikoak; VI. Titulua (44-50 artikuluak). Kreditu-eragiketak. VII. 
kapitulua (51-56 artikuluak). 

32. gaia.- Udal izapideen gida (www.basauri.eus). Udal Araudia eta Udal 
Ordenantzak (www.basauri.eus): 04 zenbakidun Ordenantza (trakzio 
mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga); 20 zenbakidun Ordenantza 
(jakinarazitako jarduerak). Basauriko kaleko salmentari buruzko Ordenantza eta 
Udal Hilerriari buruzko Ordenantza. 

33. gaia- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena. Gai orokorrak (1-10 artikuluak). 2/2006 Legea, apirilaren 7koa, 
Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. Udalerria eta Euskadiko gainerako toki 
erakundeak (8-13 artikuluak) 

34. gaia- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena. (15-17 artikuluak). 1690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, 
Tokiko Erakundeen Biztanleriaren eta Mugapenaren Araudia onesten duena. 
(53-59 artikuluak).  

35. gaia.- Herritarren parte-hartzea Toki Administrazioan; 7/1985 Legea, 
apirilaren 2koa, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. (69-72 
artikuluak), eta 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa. (67-82 artikuluak). Herritarren eskubide eta betebeharrak; Toki 



Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985eko Legea. (18. 
artikulua), eta 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa (43. eta 44. artikuluak).  

36. gaia.- Udal antolakuntza: oinarrizko printzipioak. Oinarrizko organoak: 
alkatea, alkateordeak, Udalbatza eta Tokiko Gobernu Batzarra. 7/1985 Legea, 
apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. (19-24 bis 
artikuluak), eta 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa (43. eta 44. artikuluak). 

37. gaia.- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituena; alkatearen eskumenak (21. artikulua); Udalbatzaren eskumenak (22. 
artikulua); Tokiko Gobernu Batzarra (23. artikulua); informazio-batzordeak 
(20.1. artikulua). Eta 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa (29. artikulua).  

38. gaia.– Basauriko Udalaren Araudi Organikoa (www.basauri.eus): I. titulua: 
Udalaren beharrezko antolaketa. III. titulua: Udalaren beharrezko organoen 
funtzionamendua. IV. titulua: Udalaren antolaketa osagarria. VII. titulua: 
Hizkuntza ez-diskriminatzailea erabiltzea. 

39. gaia.- Basauriko herritarrek osoko bilkuretara joateko eskubidea: mozioak 
eta proposamenak aurkezteko, eta eskaerak eta galderak egiteko eskubidea. 
Gardentasunari, Gobernu Irekiari eta Herritarren Parte-hartzeari buruzko Araudi 
Organikoa. (34-36 artikuluak). 2014ko ekainaren 26ko osoko bilkuran onetsia 
eta 2014ko irailaren 22ko BAOn argitaratua.  

40. gaia.- Toki erakundeen erregelamenduak egiteko ahala. 7/1985 Legea, 
apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena (49. artikulua), 
eta 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa (1. 
xedapen gehigarria). 


