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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urriak 19. Ostirala202. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Basauriko Udala

Gizarte-Langileen lan-poltsa eratzeko oinarriak deialdia

Basauriko Alkateak 3350/2018 Dekretua eman du, urriaren 3ko datarekin. Dekretu 
horrek zera dio: 

Kontuan izanda euskal herri-administrazioetako funtzionarioen lanpostuak betetzeko 
araudia onetsi zuen urriaren 13ko 190/2004 Dekretuaren XII. Kapituluak xedatutakoa. 

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen II. Tituluaren IV. 
Kapituluak langileak hautatzeari buruz xedatutakoarekin bat etorrita. Eta Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 21.1 artikuluak —apirilaren 21eko 
11/1999 Legeak ezarritako aldaketen arabera— aitortutako eskumenetan oinarrituta, Al-
katetza honek zera

XEDATZEN DU:

Lehenengoa: Gizarte- langileen lan- poltsa eratzeko oinarriak deialdia onestea.
Bigarrena: Onestea, era berean, deialdi hori arautuko duten oinarriak. Dekretu honi 

erantsita doaz.
Hirugarrena: Oinarriok Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Udalaren iragarki-taulan eta 

webgunean, eta prentsan argitaratzeko agindua ematea.
Laugarrena: Dekretu honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko 

da Bilboko Administrazioarekiko Auzietako Epaitegiaren aurrean, berau argitaratzen den 
dataren biharamunetik bi hilabeteko epean. Bestela, hala nahi izanez gero, berraztertze-
ko errekurtsoa jarri ahal izango da, hilabeteko epean, ebazpena eman duen organoaren 
aurrean. Hala xedatzen du Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uz-
tailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluak, Administrazio Publikoen Administrazio 
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin bat.

Basaurin, 2018ko urriaren 3an.—Alkatea, Andoni Busquet Elorrieta



ee
k:

 B
AO

-2
01

8a
20

2-
(II

-4
28

6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2018, urriak 19. Ostirala202. zk. 2. orr.

GIZARTE-LANGILEEN LAN-POLTSA ERATZEKO OINARRIAK 

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Deialdi honen xedea da gizarte-langileen lan-poltsa eratzea, sarrera libreko sistema-

tik eta oposizio bidez. Lanpostuaren ezaugarriak: A Taldekoa da, A-2 titulazio-azpital-
dekoa; 21 lanpostu-mailako osagarria dagokio, eta, horrez gain, aparteko ordainsariak, 
hirurtekoak eta indarreko legeriaren, eta Basauriko Udalak hartu dituen edo hartuko di-
tuen erabakien araberako gainerako ordainsari edo zerbitzu-sariak ere bai. Nahitaezkoa 
da 2. HE.

Lanpostuaren eginkizunak izango dira unean-unean Udalaren organigrama funtzio-
nalean zehaztutakoak. Gaur egun, hauexek dira:

—  Ataleko prozesuak edo espedienteak diseinatzea, kontrolatzea eta horien norma-
lizazioa ebaluatzea.

—  Atalean kalitatea ezartzeko eta kontrolatzeko prozesuak kudeatzea. 
—  Arloko proiektuak, programak eta zerbitzuak kontrolatzea eta ebaluatzea. 
—  Udalaren proiektu transbertsaletan parte hartzea —Udalbatzak horrelako lanak 

esleitzen baditu—. Lanpostuaren ardurapeko prozesuen adierazleak definitu eta 
kontrolatzea. 

—  Atalean definitutako hobekuntza-planak aurrera eramatea. 
—  Lanpostuaren ardurapeko prozesu eta jardueren adierazleak kontrolatzea; eta pro-

zesu eta jarduera horiek hobetzeko aukerak identifikatzea. 
—  Prozesuetan esku hartzen dutenak koordinatzea; eta haien arteko lankidetza ego-

kia izan dadila bermatzea. 
—  Lanpostuari lotutako txostenak eta memoria teknikoak egitea; eta hirugarrenekin 

kudeatzea lanpostuaren berezko gaiak. 
—  Administrazio Orokorreko teknikarien errekurtsoak eta erreklamazioak ebaztea. 

Prozesuen eta dokumentuen ziurtapena egitea, beharrezkoa denean; eta  Ataleko 
prozesuetan esku hartzea, atalburuek definitutako neurrian. 

—  Atalburuak esleitutako programen ekonomia- eta finantza-kudeaketa egitea. Uda-
lak bere ardurapeko gaietan eskatu eta/edo emandako balizko diru-laguntzak ku-
deatzea. 

—  Gizarte-ongizate arloko udal espedienteak gestionatzea. Gizarte izaerako beste 
administrazioetako laguntzak eta/edo programak kudeatu eta izapidetzea.

Bigarrena.—Izangaiek bete beharreko baldintzak
Hautapen-prozesuan parte hartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar 

dituzte izangaiek:
—  Europar Batasuneko estaturen bateko herritartasuna izatea; edo, bestela, Europar 

Batasunak egin, eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko itunen aplika-
zioari jarraiki, langileen zirkulazio askea aplikatzen den estaturen bateko herritarta-
suna izatea. Halaber, parte hartu ahal izango dute Europar Batasuneko estatueta-
ko herritartasuna dutenen ezkontideek, betiere, zuzenbidearen arabera bananduta 
ez badaude; herritartasuna duenaren ondorengoek eta haren ezkontidearen on-
dorengoek ere —zuzenbidearen arabera bananduta ez badaude— aukera izango 
dute parte hartzeko, baldin eta 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik 
gorakoak izanda, gurasoen kontura bizi badira.

—  16 urte beteta izatea eta erretiro-adinera iritsi gabe egotea.
—  Gizarte-langile diplomaturaren, edota gizarte-langile graduaren titulua izatea, edota 

eskabidea aurkezteko epe barruan titulu horiek eskuratzeko tasak ordaindu izana. 
—  Lanak behar bezala egitea ekiditen duen gaixotasun edo traba fisikorik ez izatea. 

Baldintza honek ez du eragotziko minusbaliatuak gizarteratzeari buruzko apirilaren 
7ko 13/1982 Legea aplikatzea.
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—  Diziplina-espedientearen bidez Estatuko, Erkidegoko, tokiko edo erakundeko ad-
ministraziotik baztertuta ez egotea; eta funtzio publikoak egikaritzeko desgaituta 
ez egotea.

—  Herri-administrazioen zerbitzura diharduten langileen bateraezintasunaren arloan 
indarreko legeriak aurreikusitako desgaitasunaren edo bateraezintasunaren legez-
ko kausan sartua ez egotea.

—  2. hizkuntza-eskakizuna edo horren baliokidea egiaztatzea.
Oinarri honetan zehaztutako baldintzak, eskabideak aurkezteko epearen amaieran 

bete beharko dira, eta indarrean egon beharko dira lanpostua hartzeko unean. 2. hiz-
kuntza-eskakizuna egiaztatu ahal izango da azken emaitzak argitaratzen diren dataren 
aurreko egunera arte.

Hautapen-prozesuan onartuak izateko eta bertan parte hartzeko, nahikoa izango da 
izangaiek beren eskabideetan adieraztea bete egiten dituztela eskatutako baldintzak. 
Aurrerago, baldintza horiek egiaztatu beharko dituzte.

Hirugarrena.—Eskabideak
Onartuak izateko eta, kasua denean, dagozkion hautaprobetan parte hartu ahal 

izateko, eskabidea aurkeztu beharko dute izangaiek, eta adierazi hautapen-prozesuan 
parte hartu nahi dutela. Era berean, jaso beharko dute Bigarren Oinarrian adierazita-
ko baldintza guztiak eta horietako bakoitza betetzen dituztela —eskabideak aurkezteko 
amaierako data aintzat hartuta—.

Beraz, izangaiek honako hauek adierazi beharko dituzte:
a) Eskatutako datu pertsonalak.
b)  Oposizio faseko hautaprobak zein hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten: eus-

karaz ala gaztelaniaz.
c)  Desgaitasunak dituztenek beren egoeraren berri eman beharko dute eskabi-

dean, eta, hala badagokio, adierazi beharko dute hautaprobak egiteko zein arra-
zoizko denbora eta baliabide-egokitzapen eta -doikuntza behar dituzten.

Eskabideari honako hauek erantsiko dizkiete, bakar-bakarrik:
a) Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia; atzerritarrek, horren baliokidearena.
b)  Hala badagokio, 2. hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiriaren jatorrizkoa edo ko-

pia konpultsatua.
Eskabidea aurkeztuz gero, joko da interesdunak baimena ematen duela bere datuak 

(izen-abizenak eta telefono-zenbakia) beste herri-administrazio batzuei lagatzeko, pre-
sazko arrazoiak direla-eta datuok eskatzen badituzte lanpostu bat betetzeko.

Eskabideak udalburuari zuzenduko zaizkio, eta Udal Erregistro Orokorrean aurkez-
tuko dira 10 laneguneko epean zehar, deialdiaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
agertzen den dataren biharamunetik zenbatzen hasita.

Halaber, eskabideak aurkeztu ahalko dira Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16. eta 66. artikuluetan xedatutako 
moduan.

Dagokion ziurtagiriaren bidez %33ko edo hortik gorako ezintasuna dutela egiaztatzen 
duten izangaiek aukera izango dute eskatzeko ariketak egiteko denbora eta bitartekoak 
moldatzea, hala behar izanez gero. Xede horretarako, minusbaliotasunaren ehunekoa 
eta ezaugarriak adierazi beharko dituzte.

Eskabideetan adierazitako datuetara lotuta geratuko dira izangaiak. Datuok aldatze-
ko, beraz, idatzi arrazoitua egin beharko dute, eskabideak aurkezteko arestian aipatuta-
ko epearen barruan. Epe hori igarota, ez da halako eskaerarik onartuko.

Basauriko Udalaren iragarki-taulan eta webgunean jarriko da hautapen-prozesuari 
eta bertatik ondorioztatutako egintzei buruzko informazioa. Jakinarazpen eta komunika-
zio ofizialen balioa izango du horrek.
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Laugarrena.—Izangaiak onartzea
Eskabideak aurkezteko epea amaituta, udalburuak ebazpena emango du, adiera-

ziz onetsia izan dela onartutako eta kanpo utzitako izangaien behin-behineko zerrenda; 
gero, zerrenda hori jendaurreko jarriko da Udalaren iragarki-taulan eta webgunean, eta 
bost laneguneko epea egongo da bazter utzitakoek horren aurkako erreklamazioak aur-
kezteko eta baztertzea eragin duten hutsegiteak zein dokumentuak zuzentzeko.

Ezingo da zuzendu eskabidea epez kanpo aurkeztu izana, edota merezimenduak 
egiaztatzeko agirietan akats edo hutsuneak egon izana.

Erreklamazioak aurkezteko epea igarota, udalburuak ebazpen berria emango du, 
onartuen eta bazter utzitakoen behin betiko zerrenda onetsiz.

Bigarren ebazpen horretan, Epaimahai Kalifikatzailearen osaeraren berri ere emango 
da, eta adieraziko da oposizio ariketa zein datatan izango den.

Lehenago aipatutakoa horrela izanda ere, bigarren ebazpen horren ostean, edozein 
unetan —baita probak egiten ari direnean ere—, Epaimahaiak edozein izangai hautapro-
betatik baztertzeko proposamena egin ahal izango dio Alkatetzari, hautematen badu es-
kabideak edo horri erantsitako dokumentazioak zehaztasunik eza edo faltsukeria duela, 
eta hori izangaia baztertzeko arrazoia dela. Hala egingo da, hain zuzen ere, akats hori 
konponezina dela joko delako.

Bosgarrena.—Epaimahai Kalifikatzailea
1. Epaimahai Kalifikatzailearen osaerak bat egingo du Enplegatu Publikoaren Es-

tatutuari buruzko Legearen Testu Bategina onesteko urriaren 30eko 5/2015 Errege De-
kretu Legegilearen 60. artikuluak xedatutakoarekin. Horrenbestez, epaimahaiburu bat, 
idazkari bat eta hiru epaimahaikide izango ditu Epaimahai Kalifikatzaileak, eta onartuen 
behin betiko zerrendari buruzko ebazpenean jakinaraziko zaie horren osaera izangaiei.

2. Edozelan ere, Epaimahai Kalifikatzaileak aholkulari adituen laguntza jaso ahal 
izango du, beren espezialitate teknikoak egikaritzera mugatuko direnak, hain zuzen ere. 
Hala xedatzen du Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 31.3 artikuluak.

3. Epaimahai Kalifikatzaileko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta 
udalburuari horren berri eman, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 
40/2015 Legearen 23. artikuluak jasotako egoeraren bat ematen bada. Beste alde bate-
tik, hautagaiek Epaimahahiko kideak errekusatu ahalko dituzte, aipatutako Legearen 24. 
artikuluari jarraituta, baldin eta aurreko artikuluan jasotako arrazoiren bat ematen bada.

4. Epaimahai Kalifikatzaileko kide guztiek izango dute hitza eta botoa.
Era berean, bertaratuen gehiengoaren aldeko botoekin hartuko ditu erabakiak Epai-

mahai Kalifikatzaileak.
5. Epaimahai Kalifikatzailea osatuko dute titularrek eta horien ordezkoek. Titularre-

kin batera izendatuko dira epaimahaiburuaren, idazkariaren eta epaimahikideen ordez-
koak ere.

6. Epaimahaia ez da eratuko, eta ezingo du jardun, kideen erdiak (titularrak zein 
ordezkoak) bertan ez badaude.

7. Hautapen-prozesuaren edozein unetan Epaimahai Kalifikatzaileak jakingo balu 
hautagairen batek ez dituela betetzen deialdiko baldintza guztiak, pertsona hori proze-
sutik baztertua izango da, aurretiaz entzunaldia emanda; eta, egun berean, horren guz-
tiaren berri emango zaio hautapen-prozesua deitu duenari. Hauteman litezkeen izatezko 
akatsak edozein unetan konpondu ahal izango dira, ofizioz edo interesatuak hala eska-
tuta.

Seigarrena.—Hautapen-prozesua
Oposizio libre bidez hautatuko dira lanpostuak beteko dituztenak.
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OpOsiziO aldia

Ezagutzei buruzko ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea
Bi zati izango ditu, eta biak gainditu beharko dira:
—  A) atala: Epaimahaiak ezarritako gehienezko denboran, oinarri hauetako gai-ze-

rrendaren I. eta II. zatietako (I. eranskina) edukiei buruzko erantzun anitzeko gal-
derei erantzutea. Galdera bakoitzeko 4 erantzun egongo dira aukeran, eta txarto 
erantzundako galderek puntuak kenduko dituzte.
 Puntuazio zuzena honako formula honekin lortuko da: 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 Kalifi-
katzaileak erabakiko du zein izango den proba hori gainditzeko gutxienez lortu 
beharreko puntuazioa, izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta aurkeztu direnen 
ezagutza-maila aintzat hartuta.

—  B) atala: ariketa teoriko praktiko bati/batzuei buruzko  erantzun anitzeko galderei 
erantzutea. Deialdiaren gai-zerrendaren III. zatiari (I. eranskina) buruzkoa(k) izan-
go d(ir)a ariketa(k).
 Gehienez 20 puntu lortu ahal izango dira proba horretan. Epaimahaiak erabakiko 
du zein izango den proba hori gainditzeko gutxienez lortu beharreko puntuazioa, 
izangaien nortasuna ezagutu aurretik eta aurkeztu direnen ezagutza-maila aintzat 
hartuta.
 Epaimahaiak B) atala zuzendu gabe utzi ahal izango die A) atala gainditu ez duten 
izangaiei.
 B) atalean jasotzen bada segidako kasu praktikoak ebaztea, Epaimahaiak xeda-
tu ahal izango du egindako probetan gutxieneko puntuazioa lortu dutenek proba 
gehiago ez egitea.

Zazpigarrena.—Hautapen-prozesuaren emaitza
Hautapen-prozesuko ariketa bakoitzean lortutako puntu-kopuruen arteko batuketak 

finkatuko du sailkapenaren hurrenkera. Berdinketa egonez gero, honako irizpide hauei 
jarraituko zaie:

a) Oposizio aldiaren B atalean puntuaziorik handiena lortu duenaren alde.

Zortzigarrena.—Onartutakoen zerrenda. Dokumentuak aurkeztea
Hautapen-prozesua amaituta, oposizioa gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du 

Epaimahai Kalifikatzaileak, lortutako puntuen hurrenkerari jarraituta. Zerrenda hori udal-
buruari bidaliko dio, eta berariaz jasoko du lan-poltsa eratzeko proposamena. Propo-
samen horrek izaera loteslea izango du, baina berrikusi ahal izango da, Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko indarreko 
Legeak aurreikusitako baldintzetan.

Lan-poltsako kide izateko proposatutako oposiziogileek, beren aldetik, deialdian par-
te hartzeko oinarrietan adierazitako baldintzak betetzen dituztela egiaztatzen duten agi-
riak aurkeztu beharko dituzte Udal Erregistroan, 10 egun balioduneko epean —proba 
gainditu dutenen zerrenda argitaratzen denetik zenbatzen hasita—. Hauexek dira aur-
keztu beharreko agiriak:

1. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, behar bezala konpultsatua.
2. Zinpeko aitorpena, non izangaiak adieraziko duen ez dela desgaitua izan kargu 

publikoak betetzeko, eta ez dela baztertua izan Administrazio Publikoko zerbitzutik, dizi-
plinazko espedientea dela-eta.

3. Zinpeko aitorpena, non izangaiak adieraziko duen ez daukala Administrazio Pu-
blikoen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/84 
Legean ezarritako bateraezintasunik.
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4. Lanpostuari dagozkion zereginak normaltasunez gauzatzea galaraziko dion gai-
xotasun edo traba fisikorik ez duela egiaztatzeko osasun-agiria.

Izangai minusbaliatuek, bestalde, dagokion plazaren funtzioak betetzeko gaita-
sun-agiria ere aurkeztu beharko dute. Dagokion administrazio-organoak emango du 
egiaztagiri hori.

5. Deialdiaren baldintza espezifikoei dagozkien egiaztagiriak (Gizarte-langile diplo-
maturaren edo gizarte-langile graduaren tituluren fotokopia konpultsatua).

Aipatu epe barruan, eta ezinbesteko kasuetan izan ezik, proposatutako oposiziogi-
leek ez badituzte agiriak aurkeztu edo ez badituzte eskatutako baldintzak betetzen, ez 
dira lan-poltsan sartuko, eta haien jarduketa guztiak baliogabetu egingo dira, betiere, 
hautapen-prozesuan parte hartzeko eskabidean gezurra esateagatik sor daitekeen eran-
tzukizunaren kalterik gabe.

Bederatzigarrena.—Izendapena
Dokumentazioa aurkezteko epea igarota, izangaiak bitarteko funtzionario izendatuko 

dira, Basauriko Udalak gizarte-langileen lanpostuak betetzeko beharra duen neurrian.
Hautatutakoari zuzenean emango diote izendapenaren berri. 
Bidezko arrazoirik tarteko ez bada, joko da interesdunak karguari uko egiten diola, 

baldin eta adierazitako epe edo baldintzetan lanpostua jabetzan hartzen ez badu. Kasu 
horretan, hautapen-prozesuko hurrenkerari jarraituta zerrendan hurrengo dagoenari 
egokituko zaio lanpostua, baldin eta aurreko atalean aipatutako egiaztagiriak aurkezten 
baditu.

Hamargarrena.—Lan-harremana etetea, baliogabetzea edota iraungitzea
Bitarteko funtzionarioaren lan-harremana etengo da Enplegatu Publikoaren Estatutu 

Publikoaren Legearen Testu Bategina onesteko urriaren 30eko 5/2015 Legearen 63. ar-
tikuluan aurreikusitako arrazoiak ematen direnean, edota hura izendatzea beharrezkoa 
egin zuten arrazoiak desagertzen direnean.

Izendapena ezeztatua geratuko da honako arrazoi hauetako bat tarteko denean:
—  Bitarteko funtzionarioaren lanpostua karrerako funtzionario batek betetzen due-

nean, araudiak aurreikusitako sistemetako baten bidez.
—  Plaza bat-batean amortizatzen denean.
—  Udalak jotzen duenean dagoeneko desagertu egin direla bitarteko funtzionarioa-

ren beharrizana eragin zuten premiatasun arrazoiak.

Hamaikagarrena.—Gorabeherak
Epaimahai Kalifikatzaileak sortutako zalantzak ebatzi ahalko ditu, eta hautapen-pro-

zesuaren martxa egokirako beharrezkoak diren erabakiak hartu ahal izango ditu —oina-
rri hauetan ezarrita ez dagoen guztiari dagokionez—.

Interesdunek deialdiaren, oinarrien eta horietatik zein Epaimahai Kalifikatzailearen 
jardueratik erator daitezkeen administrazio-egintza guztien kontra egin dezakete, Admi-
nistrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean 
zehaztutako kasuetan eta bertan ezarritako moduan.

Oinarrietan aurreikusi ez diren kasuetarako, honako hauei erreparatuko zaie: Estatu-
ko Administrazioen zerbitzura diharduten langileak sartzeko araudi orokorrari (364/1995 
Errege Dekretuaren bidez onetsitakoa); Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzko apirilaren 
2ko 7/1985 Legeari; Euskal Funtzio Publikoa arautzen duen 6/1989 Legeari eta horren 
eta ondorengo aldaketari; eta aplikagarriak diren gainerako xedapenei.

Hamabigarrena.—Aldi baterako lan-poltsak
Hautapen-prozesuaren emaitzekin lan-poltsa eratuko da, oposizio faseko ariketa 

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

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

i. zatia

OrOkOrra

1. gaia: Espainiako 1978ko Konstituzioa: oinarrizko eskubideak eta askatasun pu-
blikoak. Eskubideak eta betebeharrak (10-52 artikulua).Estatuaren lurralde-antolamen-
dua. Autonomia erkidegoak: ezaugarriak, eraketa eta antolakuntza. VIII. titulua (137-158 
artículo).

2. gaia: Euskal Herriaren Autonomia Estatutua: I. titulua. Euskal Herriaren eskume-
nak (10-23 artikulua). II. titulua. Euskal Herriaren aginteak (24-34 artikulua).

3. gaia: 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: udale-
rriko auzotarren eskubideak, betebeharrak eta erantzukizunak (43-45. artikulua).

4. gaia: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 
Udal errolda; biztanleen eskubide eta betebeharrak (15-18 artikulua). Toki-erakundeeta-
ko langileak (89-104 artikulua).

5. gaia: Enplegatu publikoa: 5/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 30ekoa, En-
plegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Testu Bategina onartzen duena: Langile 
motak eta enplegatu publikoen eskubideak (8-20 artikulua). Enplegatu publikoen bete-
beharrak eta jokabide-kodea (52-54 artikulua).

6. gaia: 31/1995 Legea, lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa.  III. kapitulua: eskubi-
deak eta betebeharrak (14.29 artikulua). V. kapitulua: langileak kontsultatzea eta langi-
leen parte-hartzea (33-40 artikulua).

7. gaia: 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunera-
koa (otsailaren 16ko 3/2012 Legeak aldatua): zioen adierazpena, atariko titulua eta I. 
tituluko I. kapitulua.

8. gaia: Datuen Babeserako Araudi Orokorra, 2016/679 Erregelamendua (EB), 
2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena: I. kapitulua- 
Xedapen orokorrak. II. kapitulua- Printzipioak. III. kapitulua- Interesdunaren eskubideak. 

9. gaia: Gardentasuna. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, infor-
mazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa. Atariko titulua, aplika-
zio-eremu subjektiboa (1-4 artikulua); informazio publikoa eskuratzeko eskubidea (12-22 
artikulua). 2/2016 Legea, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. VI. titulua- I. kapitulua 
(47-61 artikulua).

II. Zatia
Gizarte-Lana (zati OrOkOrra)

10. gaia: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte-zerbitzuei buruzkoa (1) (EHAA, 
246. zenbakia, 2008ko abenduaren 24koa). Xedapen orokorrak.

11. gaia: Zerbitzuak eta esku hartzeko oinarrizko prozedura. Prestazio eta zerbitzuen 
katalogoa eta zorroa.

12. gaia: 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, gizarte-zerbitzuei buruzkoa (2). Ekimen 
pribatuaren esku-hartzea. 

13. gaia: 353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema-
ren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte-diagnostikoa egite-
ko tresnari buruzkoa (EHAA, 121. zenbakia, 2018ko ekainaren 26koa). 

14. gaia: 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema-
ren prestazio- eta zerbitzu-zorroari buruzkoa (EHAA, 206. zenbakia, 2015eko urriaren 
21ekoa). Xedapen orokorrak: zebitzuak eta prestazio ekonomikoak eskuratzeko baldin-
tzak eta irizpideak. Prozedurari buruzko xedapenak. Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistema-
ren zerbitzu eta prestazio ekonomikoen araudia. Prestazio teknikoen definizioa.
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III. Zatia
Gizarte-Lana (zati Berezia)

I) Mendekotasuna
15. gaia: 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, autonomia pertsonala sustatzeari eta 

mendekotasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa (1) (EHAA, 299. zenba-
kia, 2006ko abenduaren 15ekoa). Xedea; printzipioak eta eskubideen titularrak; sistema-
ren antolakuntza; prestazioak eta zerbitzu-katalogoa; mendekotasunaren balorazioa eta 
eskubidea aitortzea.

16. gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2009 Foru Dekretua, abenduaren 1ekoa, 
mendekotasun-egoera aitortzeko prozedura arautzen duena (BAO, 242. zenbakia, 
2009ko abenduaren 18koa).

II) Desgaitasunak dituzten pertsonak
17. gaia: Desgaitasunak dituztenentzako banakako laguntza ekonomikoak eta pen-

tsio espezifikoak. Gizatek programa. Kotizazio gabeko pentsioak eta semea/alaba zain-
tzeagatiko familia-prestazioa. Baliaezintasuneko pentsioa: kontzeptua eta motak.

III) Adinekoak
18. gaia: Udal eta foru eskumeneko zerbitzu eta prestazioak mendekotasun egoeran 

dauden adinekoentzat, Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio-zorro eta zerbi-
tzuei buruzko 185/2015 Dekretuaren arabera.

IV) Gizarte-bazterkeria
19. gaia: 385/2013 Dekretua, Gizarte Bazterkeria Balioesteko Tresna onartzen duena 

(EHAA, 149. zenbakia, 2013ko abuztuaren 7koa). Balioesteko tresna aplikatzearen on-
doriozko egoerak, gizarte-inklusioa, gizarte-bazterkeria arriskua eta gizarte-bazterkeria. 
Kontzeptuak. Gizarte-bazterkeria mailak. Gizarte-bazterkeria balioesteko tresnaren kal-
kulu-sistema. Adierazle zerrenda: eremuak eta dimentsioak. 

20. gaia: Gizarte-inklusiorako programak, baliabideak eta zerbitzuak.
21. gaia: Diru-sarreren bermerako errenta eta etxebizitzarako prestazio osagarria. 

18/2008 Legea, abenduaren 23koa (EHAA 250/2008). Kontzeptua eta esparru-legea. 
Titularrak: bizikidetza-unitate independentearen kontzeptua eta baldintzak.

22. gaia: Gizarte-inklusiorako laguntza berezia: xedapen orokorrak. Titularrak: baldin-
tzak eta betebeharrak. Laguntza aitortzea. Berrikustea, aldatzea, etetea eta azkentzea. 
Gizarte-ongizate funtsaren pentsioak.

V) Emakumea
23. gaia: Etxeko tratu txarrak: erakundeen esku-hartzea. Erakundearteko koordina-

zioa eta jarduteko protokoloak. Esku-hartze profesionala gizarte-lanetik.
24. gaia: Emakumeen aurkako indarkeriaren lege-esparrua. 1/2004 Lege Organikoa, 

genero indarkeriaren aurka babes oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa (EAO, 
313. zenbakia, 2004ko abenduaren 29koa). 27/2003 Legea, etxeko indarkeriaren bikti-
mak babesteko agindua arautu duena (EAO, 183. zenbakia, 2003ko abuztuaren 1ekoa). 

25. gaia: Genero-indarkeriaren biktima izandako haurrak. Lege-esparrua: kontzep-
tuak. Ezaugarriak: genero-indarkeria pairatzeko moduak. Haurrengan duten eragina. 
Profesionalen esku-hartzea. 

26. gaia: Semeen/alaben eta gurasoen arteko indarkeria. Oinarriak. Kontzeptuak. 
Semeen/alaben eta gurasoen arteko indarkerian esku hartzeko foru programa. 

27. gaia: Haurrak babesteko EAEko sistemaren lege-esparrua eta eskumenak. Ba-
bes arloko administrazio-ekintzaren printzipio gidariak. Adin txikikoen interes gorena; en-
tzuna eta aditua izateko eskubidea. Guraso-ahala, tutela eta zaintza. 
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28. gaia: Arrisku- eta babesgabezia-egoerak. Definizioa, larritasun-mailak eta aurrera 
eraman beharreko esku-hartzeak. Erakundearteko koordinazioa (udal mailakoa; lurralde 
mailakoa; beste administrazio eta erakunde batzuekin). Bereziki, «Balora» Euskal Au-
tonomia Erkidegoan haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko udal eta lurraldeko 
gizarte-zerbitzuetan arrisku-egoeren larritasuna baloratzeko tresna.

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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