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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ahaldun Nagusia

Diputatu Nagusiaren 168/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 17koa. Honen bi-
dez, onesten dira administrazio orokorreko eta bereziko eskaletan kontsoli-
dazio-prozesu bereziaren bidez sartzeko deialdiak, abenduaren 28ko 20/2021 
Legean ezarritakoaren babesean.

I

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 22tik 24ra bitar-
teko artikuluetan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen Testu 
Bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 70. 
artikuluan eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren 2022. urteko aurrekontu orokorrei buruz-
ko abenduaren 30eko 8/2021 Foru Arauaren 14. artikuluan xedatzen dena betetzeko, 
Bizkaiko Foru Aldundiak 2022ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onetsi du, 
ezohiko eta salbuespeneko egonkortze-prozesuari dagokiona, zeina araututa baitago 
abenduaren 28ko 20/2021 Legean (Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizte-
ko premiazko neurriei buruzkoa), erabakian ezarritako moduan.

2022ko maiatzaren 17ko Erabaki hori maiatzaren 19ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen (95. zenbakia), eta aurrekontuetan diruz hornitutako plaza hutsak jaso-
tzen ditu, zeinen kuantifikazioa —eskala, azpieskala, mota eta espezialitatetan sailka-
tua— erabakiaren 2. eta 3. eranskinetan jasotzen baita. Eskaintza hori 2022ko urriaren 
4ko Erabakiaren bidez zuzenda da (urriaren 5eko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean), akats 
aritmetiko bat baitago Zerbitzuetako Langileen kategoriako plazen kopuruan. Bertan 11 
plaza agertzen ziren eta 12 izan behar da.

Hirugarrena abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 6. eta 8. xedapenei buruzkoa da  
—xedapenok «finkatzekoak» izena dute—, eta, guztira, 20 kategoria eta 107 plaza jaso-
tzen ditu. Kategoriako zenbat plaza diren zehaztuta, honako hauek dira:

—  1211169 Administrazio orokorreko teknikaria: 2 plaza.
—  1231301 Administraria: 59 plaza.
— 1241415 Ikuskatzailetzako laguntzailea: 1 plaza.
—  1260591 Zerbitzuetako langilea: 12 plaza.
—  1260592 Behargina: 4 plaza.
—  1260593 Hainbat zerbitzutarako langilea: 3 plaza.
—  1311116 Ekonomialaria: 3 plaza.
—  1311122 Bideetako ingeniaria: 1 plaza.
—  1311150 Psikologoa: 1 plaza.
—  1311160 Antolaketako teknikaria: 1 plaza.
—  1311173 Albaitaria: 1 plaza.
—  1312208 Arkitekto teknikoa: 1 plaza.
—  1312223 Topografiako ingeniari teknikoa: 3 plaza.
—  1312246 Zergen ikuskatzaileordea: 1 plaza.
—  1313304 Zentsu-agente fiskala: 2 plaza.
—  1313346 Baso-agentea: 1 plaza.
—  1321172 Euskara itzultzailea: 1 plaza.
—  1321269 Herr.eskubide eta lank.sust.tek.ertaina: 2 plaza.
—  1321347 Zelataria: 7 plaza.
—  1323439 Gidaria: 1 plaza.
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Bestalde, Erabakiaren 8. artikuluak honako hau ezartzen du: «Salbuespen gisa, en-
plegu publikoaren eskaintza honetan sartutako plazei aplikatuko zaie euskal funtzio pu-
blikoan sartzeko aldi baterako enplegua finkatzeko prozesu bereziei buruzko Estatuko 
edo/eta autonomia-erkidegoko oinarrizko araudia, deialdiak onartzen diren unean inda-
rrean dagoena». Enplegua finkatzeko prozesu berezi hori lehiaketa-sistema da.

Haren zuzkidura ekonomikoa, berriz, Kontrol Ekonomikoko Unitatearen maiatzaren 
9ko 2022/0066 eta maiatzaren 10eko 2022/0070 txostenetan jasota dago.

II

Bestalde, maiatzaren 17ko Erabakiaren laugarren artikuluan, desgaitasuna duten 
pertsonentzako lanpostuen erreserba jasotzen da, zeina deialdien bidez gauzatuko bai-
ta. Garatu beharreko eginkizunak eta deialdiko lanpostu-kopurua kontuan hartuta es-
kainiko dira lanpostuak, deialdi horien bidez. Hain zuzen, plazen erreserba %7 da, En-
plegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren apirilaren 12ko 7/2007 Legearen aldaketa 
dela bide, eta, ehuneko horretatik, %2 desgaitasun intelektuala duten pertsonei aplikatu 
behar zaie.

Aurreko deialdietan, ekonomilariaren (2 plaza), medikuaren (1), arkitekto teknikoa-
ren (1) eta ingeniari tekniko industrialaren (1) kategorietan egin da desgaitasuna duten 
pertsonentzako txandarako erreserba. Administrazio Orokorreko Azpieskala Teknikoko 
AOTen kategorian, 2 plaza; plaza 1, berdintasunerako goi-teknikariaren kategorian; 6, 
kudeaketa administratibo-finantzarioko erdi-mailako teknikariarenean; 1, gizarte-langi-
learenean; guztira, 15 dira desgaitasun arrunta duten pertsonentzat erreserbatutako lan-
postuak, eta beste bi ezarri gabe daude; horiek eta eskaintza honek sortzen dituenak 
—5—, guztira, 7 dira. Proposamena da 3 administrarien azpieskalan ezartzea eta beste 
3, zerbitzuetako langilearen kategorian. Bat hurrengo deialdietarako utziko da.

Nabarmendu behar da maiatzaren 27ko 78/2021 Foru Dekretuaren bidez 5 plazako 
deialdi espezifiko bat egin zela desgaitasun intelektuala duten pertsonentzat; halako bi-
garrena izan zen, eta, guztira 10 plaza erreserbatu dira txanda espezifiko horretarako.

III

Prozesua izapidetzeko, arrazoitze-txostena eta genero-inpaktuaren aurretiazko txos-
tena sartu dira —azken hori bakarra da prozesu osorako, jarduketa-unitate berezi gisa 
eratu baita—, bai eta Aurrekontu eta Kontabilitate Zerbitzuak urriaren 5an 07/2022/0036 
txostena ere.

Oinarri berezien kasuan egindako proposamena, APOOLen eta EPOEn ezarritakoa 
betez, Bizkaiko Foru Aldundiko Negoziazio-mahaiak ekainaren 2an eta 16an eta uztaila-
ren 14an egindako bileretako aztergai-zerrendan sartu da (mahaia Aldundian diharduten 
sindikatuek osatzen dute, hau da, ELA-STV, LAB, CCOO eta UGTek), eta onetsi egin da 
C (C1 eta C2 azpitaldeak) eta E taldeen oinarri berezien kasuan, ELA eta UGT sindika-
tuen aldeko botoarekin; hala jasotzen da Negoziazio-mahaiko idazkariak 2022ko uztai-
laren 21ean emandako ziurtagirian. A1 eta A2 azpitaldeen kasuan, ziurtagiria irailaren 
22koa da eta Ugtk emandako baiezko botoa dauka.

Oinarri orokorrak, berriz, 2012ko urtarrilean negoziatu, eta 2012ko urtarrilaren 31n 
onetsi ziren behin betiko, Negoziazio-mahaiko idazkariak 2012ko otsailaren 3an eman-
dako egiaztagirian eta azken aldaketetan jasotzen denez. Aldaketok azaroaren 20an 
eta otsailaren 12an onetsi ziren (aldatutakoak: seigarren oinarria, eta hirugarrena eta 
bederatzigarrena, hurrenez hurren). Agiri-aurkezpenaren sinplifikazioa, berriz, aurtengo 
otsail, martxo eta maiatzean onetsi zen.

Oinarri orokor hauetan lehen aldiz ezarri dira nork bere burua ebaluatzeko sistema 
eta adierazpenaren araberako onarpena, eta 2022ko urriaren 3ko 190 jaso dituzte.

Azkenik, proposamen osoak betetzen du, bai, arlo honetan aplikatu beharreko inda-
rreko araudian xedatutakoa, bereziki manu hauetan ezarritakoa: Euskal Funtzio Publi-
koari buruzko Legean, abuztuaren 2ko 30/1984 Legean, ekainaren 7ko 896/1991 Errege 
Dekretuan, Eusko Jaurlaritzaren apirilaren 15eko 86/97 Dekretuan, eta aplikatu behar 
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eta indarrean den gainerako legerian. Hala dago jasota administrazio orokorreko oposi-
zio-sistemarako oinarri orokorrei buruzko txostenean (271. zenbakia, 2007ko apirilaren 
3koa), iruzurrezko jokabideei eta lehia desleiala sortzen dutenei buruzko oinarriari dago-
kionez egindako txostenean (2014ko apirilaren 16koa) eta administrazio-sinplifikazioari 
buruzkoan (47. zenbakia, 2015ko urtarrilaren 23koa). Deialdi honetakoen legalitate txos-
tena 190/2022 urriaren 3 koa da.Oinarri bereziak direla eta, berriz, nahitaezko txostena 
lortu da, urriaren 11ko txostena, 192 zbkoa.

Jarraibide gisa harturik Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen 1985eko apirila-
ren 2ko 7/1985 Legearen 34.1.g eta 39. artikuluetan Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru 
Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 1987ko 
otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauko 27.3.a) artikuluari dagokionez xedatzen dena, Ahal-
dun Nagusiari dagokio karrerako funtzionarioak hautatzeko deialdia eta oinarriak ones-
tea.

Hori dela-eta, aipatutako arau horietan jasotako ahalmenak aplikatuz eta Herri Admi-
nistraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru diputatuak proposatuta,

XEDATZEN DUT:

Lehenengoa: Karrerako funtzionario bidez beherago adierazten diren plazak lehiake-
ta-sistema erabiliz betetzeko hautaproben deialdia onestea, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2022ko maiatzaren 17ko Erabakiarekin bat (maiatzaren 19ko Bizkaiko Aldizkari Ofizia-
lean, 95. zk.), zeinaren bidez onartzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko ekitaldiko 
lan-eskaintza publikoa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko 
neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean araututako egonkortze-prozesuari 
dagokiona (ezohiko eta salbuespenezkoa) eta urriaren 4an egindako akatsen zuzenketa 
( urriaren 5teko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean) hona hemen plaza horiek:

—  1211169 Administrazio orokorreko teknikaria: 2 plaza.
—  1231301 Administraria: 59 plaza.
—  1241415 Ikuskatzailetzako laguntzailea: 1 plaza.
—  1260591 Zerbitzuetako langilea: 12 plaza.
—  1260592 Behargina: 4 plaza.
—  1260593 Hainbat zerbitzutarako langilea: 3 plaza.
—  1311116 Ekonomialaria: 3 plaza.
—  1311122 Bideetako ingeniaria: 1 plaza.
—  1311150 Psikologoa: 1 plaza.
—  1311160 Antolaketako teknikaria: 1 plaza.
—  1311173 Albaitaria: 1 plaza.
—  1312208 Arkitekto teknikoa: 1 plaza.
—  1312223 Topografiako ingeniari teknikoa: 3 plaza.
—  1312246 Zergen ikuskatzaileordea: 1 plaza.
—  1313304 Zentsu-agente fiskala: 2 plaza.
—  1313346 Baso-agentea: 1 plaza.
—  1321172 Euskara itzultzailea: 1 plaza.
—  1321269 Herr. eskubide eta lank. sust. tek. ertaina: 2 plaza.
—  1321347 Zelataria: 7 plaza.
—  1323439 Gidaria: 1 plaza.
Bigarrena: Deialdiak arautuko dituzten oinarri orokorrak eta bereziak onestea. Jasota 

gera daitezen, dekretu honi batu zaizkio eranskin legez.
Hirugarrena: Oinarriak argitara daitezela agintzea: oso-osorik Bizkaiko Aldizkari Ofi-

zialean (www.bizkaia.eus); laburpena, berriz, Estatuko Aldizkari Ofizialean.
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Laugarrena: 1987ko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 61.2.a) artikuluaren ara-
bera, Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak emango 
ditu deialdia tramitatzeko beharrezkoak diren ebazpenak, karrerako funtzionario-izenda-
pena izan ezik, izendapena egitea Foru Aldundiari dagokio-eta, aipaturiko foru-arauaren 
17. artikuluaren 1. zenbakiko 33. zenbakian ezartzen denaren arabera.

Bilbon, 2022ko urriaren 17an.
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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LEHIAKETA
HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA, LEHIAKETA BIDEZ KARRERAKO  

FUNTZIONARIO SARTZEKO HONAKO ESKALA HONETAN  
ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA BEREZIA

OINARRI OROKORRAK
FINKATZEA

Lehenengoa.—Xedea
1. Oinarri hauen xedea da hautaketa-prozesu baten deialdia arautzea, enplegu pu-

blikoa finkatzeko prozesu baten bitartez betetzeko, karrerako funtzionario legez, Admi-
nistrazio Orokorreko eta Bereziko zenbait plaza, oinarri espezifikoetan zehazten direnak 
—kasuan-kasuan gordetako plazak ere adierazita—. Prozesu horrek babes hartzen du 
azaroaren 11ko 7/2021 Legearen bigarren xedapen gehigarriak (Euskal Autonomia Erki-
degoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko Legea) abenduaren 28ko 20/2021 
Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriekin lotuta (Enplegu publikoan 
dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien Legea) jasotzen dituen 
xedapenenetan.

2. Desgaitasuna duten pertsonen txandan aurkezten den izangai batek prozesua 
gainditu bai baina plazarik lortzen ez badu, eta txanda irekiko beste izangai batzuek 
baino puntuazio hobea lortzen badu, puntuazio horrekin sartuko da txanda irekian.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordeta dauden plazen artean betetzen direnak 
ez badira deialdiko plaza guztien ehuneko hirura heltzen, bete ez diren plazak hurrengo 
lan-eskaintza publikoaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko 
gehieneko mugarekin.

3. Derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarrita duten lanpostuei lotutako 
plazak bete ahal izateko, nahitaezkoa izango da izangaiek hizkuntza-eskakizun hori 
egiaztatuta izatea deialdiaren oinarrietan ezartzen den eran.

4. Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina (au-
rrerantzean, EPOE) onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekre-
tuaren 61.8 artikuluaren arabera, epaimahaiak ezin izango ditu hautatutzat jo deialdiko 
plazen kopurua baino izangai gehiago, hamabigarren oinarrian zehaztutako kasuetan 
izan ezik.

5. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioarekiko konpromisoa 
deklaratzen da, printzipio horrek gidatzen baitu Aldundiaren zerbitzura dauden langileen 
lanpostuak betetzeko prozedura.

Bigarrena.—Izangaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a) Egoera hauetako bat gertatzea:
  —  Europar Batasuneko herritarra izatea, edo haren ezkontidea (betiere, zuzen-

bidez banatuta ez badaude); lehenaren ondorengoa izatea, edo ezkontideare-
na (betiere, zuzenbidez banatuta ez badaude), hogeita bat urtetik beherakoa, 
edo, adin horretatik gorakoa izanda ere, gurasoen kontura bizi dena.

  —  Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko tratatuen 
aplikazio-eremuaren barruan egotea, baldin eta tratatu horietan langileen zir-
kulazio-askatasuna ezar badaiteke.

b)  Hamasei (16) urte beteta izatea, baina nahitaezko erretirorako adinik oraindik ez 
izatea.

c) Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
d)  Diziplinazko espediente bidez bereizita ez egotea ezein administrazio publikoren 

zerbitzutik edo ezein autonomia-erkidegotako konstituzio- edo estatutu-organoe-
tako zerbitzutik. Halaber, ebazpen judizial bidez, erabateko desgaikuntza edo 
desgaikuntza berezia adierazita ez izatea enplegu edo kargu publikoak bete-
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tzeko edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estatu bateko 
nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo pareko egoera batean, eta 
ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enplegu publikoa betetzea era-
gozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko egoera baten mende.

e)  Deialdian eskatzen den titulazioa izatea edo eskabideak aurkezteko epea amaitu 
aurretik titulazio hori eskuratzeko modua izatea. Tituluak atzerrian lortu dituzten 
izangaiek egiaztatu beharko dute badutela dagokion baliozkotzea edo badutela, 
behintzat, homologazioaren ziurtagiria.

f)  Oinarri espezifikoetan ezarritako gainerako baldintzak betetzea.
g)  Ezingo dira aurkeztu administrazio honetako kategoria bereko karrerako funtzio-

narioak.
2. Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetara aurkezten direnek %33ko 

edo gehiagoko desgaitasun-gradua izan behar dute aitortua, eta eskabidea aurkezteko 
unean egiaztatu beharko dute hori Bizkaian bizi ez diren pertsonek.

Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dela: ezintasun 
iraunkor osoagatik pentsioa aitortuta duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen kasuan, 
eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo desgaitasunagatik erretiro-pentsioa aitor-
tuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.

3. Hautaketa-prozesuan desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetan 
lehiatzeko parte hartzea eskatu dutenek aurkeztutako eskabideak aztertuta ondoriozta-
tzen bada ez dituztela betetzen horretarako baldintzak, ofizioz onartuko dira txanda ireki 
arruntean, betiere txanda horretan onartuak izateko baldintzak betetzen badituzte.

4. Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean bete beharko dira baldintza 
horiek guztiak, bai eta hautaketa-prozesuan zehar ere, harik eta izendapena egin arte. 
Hala ere, oinarri espezifikoek geroratu egin dezakete baldintza espezifikoren bat bete 
behar izateko unea.

Hirugarrena.—Eskabideak
1. Forma

Deialdi honetan parte hartu nahi duten izangaiek konpromisoa hartzen dute eska-
bidea aurkezteko egoitza elektronikoan deialdiaren fitxan argitaratutako inprimakiaren 
arabera, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan ezarritakoarekin bat, eta tasa ordaintzeko, 
salbuespen-kasuetan izan ezik, 1/2021 Foru Arauaren arabera.

Aurrekoaz gain, eredu ofizial eta normalizatu bat ere egongo da eskuragarri; eredu 
hori I. eranskinean dago jasota, eta www.bizkaia.eus webgunean (Lan Publikoaren Es-
kaintza) eta Bizkaiko Foru Aldundiko edozein erregistrotan eskura daiteke, bai eta La-
guntza – Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan (Diputazio 
kalea 7, 48008-Bilbo) eta Durango, Bermeo, Gernika eta Balmasedako eskualde-bule-
goetan ere (https://web.bizkaia.eus/eu/eskualde-bulegoak).

Onartuak izateko eta dagokion hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko, izan-
gaiek eskabidean adierazi beharko dute, euren erantzukizupean, eskatzen diren bal-
dintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean; 
horretarako, erantzukizunpeko adierazpena erabiliko da.

Eskabidearekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira:
a)  Aldundiko bitarteko funtzionarioek Langileak Kudeatzeko Zerbitzuak emandako 

«Finkatzerako datu-ziurtagiria» baino ez dute aurkeztu beharko. Izangai bakoi-
tzak bere erregistro pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori (051 eredua).

    Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren baldintzak eskabidean agerrarazi 
beharko dira, eta harekin batera aurkeztu, hala egiten ez bada eta haietako-
ren bat falta bada, ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea. 
Berdin jokatuko da merezimenduak zenbatzeko; hau da, eskabidean alegatu 
beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, eta harekin batera 
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aurkeztu, bestela ezin izango baitira baloratu seigarren oinarrian xedatutakoaren 
arabera.

b)  Dagokion deialdian eskatzen den titulua (edo, bestela, eskabideak aurkezteko 
epea amaitzerako titulua eskuratzeko modua badela egiaztatzen duen agiri bat), 
bai eta deialdiko oinarri espezifikoetan eskatzen diren gainerakoak ere.

c)  Nork bere balorazioa egiteko formularioa, behar bezala beteta eta sinatuta, eta 
deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehazten diren eta nork bere balora-
zioa egiteko formularioan jaso diren merezimenduen justifikazio-agirien kopiak.

    «Finkatzerako datu-ziurtagiria» (051 eredua) aurkezten duten izangaiek ez diz-
kiote 051 ereduan agertzen diren datuei lotutako agiriak erantsi beharko formu-
larioari, bai ordea haiei dagozkien eremuak bete.

d)  Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten izangaiek desgaita-
sunaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute eskabideak aurkezteko epea amaitu 
baino lehen. Hala ere, desgaitasuna Bizkaiko Foru Aldundiak aitortu badie, ez 
dute inolako ziurtagiririk aurkeztu beharko; zer txandatan parte hartzen duten 
besterik ez dute adierazi beharko, eta baimen espresua eman Bizkaiko Foru 
Aldundiari egoera hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan.

    Eskabidean, dagokion laukian, adierazi beharko da zein txandatan parte hartu 
nahi den: a) txanda irekia; b) desgaitasuna duten pertsonen txanda. Bi txanda 
horietatik batean baino ezin izango da parte hartu.

    Euskarari buruzko informazioaren atalean bakoitzak egiaztatutako hizkuntza-es-
kakizuna jaso beharko da; horrez gain, euskara-azterketarik egin nahi den ere 
adierazi beharko da, eta egitekotan, zer hizkuntza-eskakizunekoa egin nahi den. 
Ariketa hori egiteko, desgaitasuna duten pertsonen txandan lehiatzen direnek 
denbora edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi beharko 
dute, eta horretarako arrazoia azaldu beharko dute.

2. Eskabideak aurkezteko tokia.
2.1. Eskabideak eta haiekin batera aurkeztu beharreko agiriak toki hauetan aurkez-

tu ahal izango dira, agerraldia eginez:
a) Eskabide elektronikoa, egoitza elektronikoan:
  www.ebizkaia.eus
   Eskabide elektronikoa egin nahi izanez gero, egoitza elektronikoan onartutako 

identifikazio eta sinadura elektronikorako bitarteko bat beharko da (https://www.
ebizkaia.eus/eu/sinadura-sistemak).

b) Aurrez aurreko eskabidea:
   Laguntza – Erregistroa eta Herritarrenganako Laguntza Bideratzeko Bulegoan 

(Diputazio kalea 7, 48008 Bilbo) eta Durango, Bermeo, Gernika eta Balmaseda-
ko eskualde-bulegoetan (https://web.bizkaia.eus/eu/eskualde-bulegoak).

   Eskabidea herritarrei laguntzeko gure bulegoetako batean aurkeztu nahi izanez 
gero, hitzordua eskatu behar da aldez aurretik https://web.bizkaia.eus/eu/aurreti-
ko-hitzordua atalean edo 94 406 8000 telefonoan.

2.2. Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Pro-
zedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekue-
tan.

2.3. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du hautaketa-pro-
zesu bakoitzeko. Eskatzaileak eskabide gehiago aurkezten baditu gehienez aurkez dai-
tezkeenak baino, organo instrukzio-egileak jasotako azken eskabidea baino ez du eba-
luatuko, eta gainerako eskabideak automatikoki baztertuko dira.

3. Tasa ordaintzea.
3.1. Tasaren ordainketa nominala eta indibidualizatua izango da hautaketa-prozesu 

bakoitzerako eta kuota 12 euro izango da.
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3.2. Tasa autolikidazio bidez eskatuko da eta zerga-bilketan laguntzaile diren era-
kundeetako edozeinetan ordaindu ahal izango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zerga 
Bilketaren Erregelamenduan ezarritakoa beteta.

3.3. Tasa ordaintzetik salbuetsita daude:
a)  %33ko edo gehiagoko desgaitasun-gradua egiaztatzen duten pertsonak. Horre-

tarako, eskabidearekin batera, hori egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu behar-
ko dute. Ez dute ziurtagiririk aurkeztu beharko Bizkaiko Elkarreragingarritasun 
Nodoan eskura dauden zerbitzuen bitartez datuak trukatzeko moduan dituzten 
pertsonek. Zerbitzu horiek Bizkaiko egoitza elektronikoan aurki daitezke (https://
www.ebizkaia.eus/eu/elkarreragingarritasuna#tabs-2).

b)  Familia ugariak, Familia Ugaria Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Le-
gearen 12.1.c) artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, eskabidearekin 
batera, familia ugariko kide direla egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko dute. Ez 
da familia ugariaren titulua aurkeztu beharko titulu hori Euskal Autonomia Erki-
degoan lortu bada; horren gaineko egiaztapena dauden datu-bitartekaritzarako 
sistemen bidez egingo da.

c)  Diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonak edo, hala badago-
kio, bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradunak —prestazio horiek aipatzen 
dira, hurrenez hurren, Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abendua-
ren 23ko 18/2008 Legearen 11. artikuluan eta Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarre-
ra ezartzen duen maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artiku-
luan—.

d)  Genero-indarkeriaren biktimak, arloan indarrean dagoen araudiaren arabera.
e)  Guraso bakarreko familiak.
3.4. Langileak hautatzeko eskumena duen Bizkaiko Foru Aldundiko organoak beha-

rrezkoak diren egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu administrazioak interesdunei bu-
ruz dituen datuen gainean. Horretarako, Bizkaia Nodoaren elkarreragingarritasun-zerbi-
tzuak erabiliko ditu, salbu eta egiaztapena datu-bitartekaritzako sistemen bidez egitea 
ezinezkoa bada edo interesdunak horren aurka dagoela espresuki adierazten badu; ha-
lakoetan, eskatutako salbuespena justifikatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen 
duten agiriak aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera.

3.5. Eskabideak aurkezteko epearen barruan tasa ez ordaintzeak edo osorik ez 
ordaintzeak hautaketa-prozesutik baztertuta geratzea ekarriko du.

4. Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko, hogei (20) egun balioduneko epea egongo da, deialdiaren 

laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Hala 
ere, eskabideak aurkezteko legez ezarritako epe hori gorabehera, deialdia Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera ere aurkeztu ahal izango dira.

5. Eskabideetako akatsak
Eskabidea garaiz eta forma egokian ez aurkezteak izangaia baztertuta geratzea eka-

rriko du.
Hala ere, 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, eskabideetan akatsik egonez 

gero, iragarkia jarriko da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Foru Aldundiaren iragarki-taulan 
eta www.bizkaia.eus webgunean (Lan Publikoaren Eskaintza), interesdunari eskatzeko 
falta den dokumentazioa aurkez dezala behar bezala sinatutako erantzukizunpeko adie-
razpenean jasotakoaren arabera hamar egun balioduneko epean. Halaber, ohartaraziko 
zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabidean atzera egindakotzat joko dela, horretarako 
ebazpena eman ondoren.

Tasa ez ordaintzeari edo osorik ez ordaintzeari dagokion akatsa kasu honetan bai-
no ezingo da zuzendu: eskatzaileak ordaintzetik salbuetsita dagoela alegatu duenean, 
baina okerra egin duenean salbuespen horretarako baldintzak betetzeari dagokionez. 
Zuzenketa egiteko, hamar eguneko epea emango zaio.
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Laugarrena.—Izangaien onarpena
1. Eskabideak aurkezteko epea amaitu ondoren, Herri Administraziorako eta Era-

kunde Harremanetarako foru-diputatuak onartuen, baztertuen eta atzera egin dutenen 
zerrendak onartuko ditu, foru-agindu baten bidez. Agindu hori toki hauetan argitaratuko 
da: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Bizkaiko Foru Aldundiaren iragarki-taulan (Kale Nagu-
sia 25, Bilbo) eta www.bizkaia.eus webgunean.

Zerrenda horiek egingo dira eskatzaile bakoitzak eskabidea egitean betetako eran-
tzukizunpeko adierazpenean emandako eta adierazpen horri lotutako datuen arabera.

Zerrenda horietan, izangaien izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenba-
kia agertuko dira (aintzat harturik zer ezartzen duen bere zazpigarren xedapen gehiga-
rrian 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babestekoak 
eta Eskubide Digitalak Bermatzekoak), baita nork bere balorazioa egiteko formularioan 
adierazitako guztizko puntuazioa ere. Horrez gain, prozesutik baztertuta geratzen diren 
pertsonak ez onartzeko arrazoiak ere jasoko dira.

Onartuen, baztertuen eta atzera egin dutenen zerrendak onartzeko foru-aginduan 
ezarriko da, oro har, zenbat eskabide zenbatetsiko dituen epaimahai kalifikatzaileak, 
deialdi bakoitzeko oinarri espezifikoekin bat —eskabide horiek puntuazioaren araberako 
hurrenkeran hartuko dira zerrendatik, eta hartu beharreko azkenarekin berdinduta dau-
den guztiak ere zenbatetsi beharrekoen artean sartuko dira—. Kopuru hori zehazteko, 
aintzat hartuko da kategoria bakoitzean deitutako plaza-kopurua, eta eskala hau aplika-
tuko zaio:

—  Deitutako plazak 5 edo gutxiago: deitutako plazak halako 5
—  Deitutako plazak 5 baino gehiago eta gehienez 10: deitutako plazak halako 4
—  Deitutako plazak 10 baino gehiago: deitutako plazak halako 3
Aurrekoari kalterik egin gabe, izangai bideragarririk ez dagoelako erabakitzen bada 

erabiltzea onartuen, baztertuen eta atzera egin dutenen zerrendak onartzeko foru-agin-
duko zerrenda, lehentasunaren arabera ordenatuta dagoena, zorrotz errespetatuko da 
bertan agertzen den puntuazio-hurrenkera.

2. Onartuen, baztertuen eta atzera egin dutenen zerrendak onartzeko foru-agin-
duaren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango da Herri Administra-
ziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, hilabeteko (1) epean, 
foru-agindu hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
kontatzen hasita.

Baztertuak izan diren pertsonak, baztertzearen aurkako errekurtsoa aurkezten ba-
dute eta errekurtso hori ez bada ebatzi euskara-proba egiten den egunerako, proba ho-
rretara aurkeztu ahal izango dira, kautelaz, baldin eta haien eskabidea, bertan adierazi 
duten puntuazioa aintzat hartuta, oinarri orokor honen lehenengo apartatuan xedatuta-
koaren arabera epaimahaiak zenbatetsiko dituen eskabideen artean badago.

Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
3. Onartuen zerrendan agertzeak ez du esan nahi interesdunei hautaketa-proze-

suan eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela aitortzen zaienik. Izendapena egin 
baino lehen aurkeztu behar diren agirietatik ondorioztatzen bada azkenean hautatua 
izan den pertsonaren batek ez duela baldintzetakoren bat betetzen, prozedura honetan 
parte hartzeak berekin dakartzan eskubide guztiak galduko ditu.

Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangairen batek 
deialdiko baldintzak ez dituela betetzen, proposamena egin beharko dio organo esku-
dunari izangai hori bazter dezan, betiere interesdunari entzunaldia eman ondoren, eta 
parte hartzeko eskabidean pertsona horrek zehaztasunik gabe eman dituen edo faltsutu 
dituen datuen berri eman beharko du.
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Bosgarrena.—Epaimahai kalifikatzailearen osaera, eraketa eta jarduna
1. Osaera

1.1. Izangaien hautaketa epaitu behar duten epaimahaiek kide titularrak eta ordez-
koak izango dituzte, era honetara:

—  Epaimahaiburua:
 •  Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
—  Epaimahaikideak:
 •  Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako hiru funtzionario.
 •  Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
—  Idazkaria:
 •  Bizkaiko Foru Aldundiko karrerako funtzionario bat.
1.2. Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 

6ko 6/1989 Legearen 31.2 artikuluan (aurrerantzean 6/1989 Legea) jasotako espezia-
litatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 20.4 artikuluan (aurrerantzean 4/2005 Legea) ezarrita-
ko ordezkaritza orekatuarena ere.

1.3. Ezin izango dute epaimahaian parte hartu deialdia argitaratu aurreko bost (5) 
urteetan hautaketa-prozesuetarako izangaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek.

1.4. Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak izen-
datuko ditu epaimahaia osatuko duten pertsonak, foru-agindu bidez, eta Bizkaiko Al-
dizkari Ofizialean argitaratuko da haien zerrenda, onartuen, baztertuen eta atzera egin 
dutenen zerrendak onartzeko foru-aginduarekin batera.

1.5. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak, epaimahai kalifikatzaileko kide 
izango den pertsona izendatzeaz gain, deialdian eskatzen diren hizkuntza-eskakizunak 
egiaztatzeko probetako epaimahaietan parte hartuko duten kideak ere izendatuko ditu.

1.6. Epaimahaiak, edonola ere, aholkulari espezialistak hartu ahal izango ditu. Hala 
ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.

2. Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaikideek uko egin beharko diote parte hartzeari baldin eta Sektore Publikoa-

ren araubide Juridikoari buruzko 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. 
artikuluetan aipatzen diren egoeretakoren bat gertatzen bada. Era berean, halako egoe-
raren bat gertatuz gero, izangaiek kide horien errekusazioa eskatu ahal izango dute Herri 
Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean.

3. Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahai-

burua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta kideen erdiak bertaratzen ez badira. 
Idazkaria ez da kontuan hartuko zenbaketa hori egiteko.

4. Jarduna
4.1. Epaimahaikide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango dute, 

idazkariak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa ematekoa.
4.2. Botoen gehiengoz hartuko dira epaimahaiaren erabakiak.
4.3. Komunikazioetarako eta gainerako gorabeheretarako, Foru Jauregian izango 

du epaimahaiak egoitza (Kale Nagusia 25, 48009 Bilbo).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan eta Epaimahaien Jardunbi-

deari buruzko Eskuliburuan aurrez ikusita ez dauden zalantzak ebazteko, bai eta deialdi 
hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko ere.

4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke izangaiei hautake-
ta-prozesuan zehar, edonoiz.
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4.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri iza-
teko eskubidea bermatuko die izangaiei.

4.7. Epaimahaiaren ebazpenen aurka, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango 
da Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuaren aurrean, 
hilabeteko epean, ebazpena iragarki-taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita.

4.8. Jarraibide harturik 39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoa, hautake-
ta-prozesutik eratorritako administrazio-egintzak Foru Jauregiko iragarki-taulan (Kale 
Nagusia 25) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean (www.bizkaia.eus) argitaratu 
beharko dira; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko izango dira eta haren ondorio 
berak izango dituzte.

5. Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte hartzea dela-eta egin beharreko egonaldiek eta lankidetzek zer-

bitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 
Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.

Seigarrena.—Hautaketa-prozedura
1. Finkatze-prozesurako erabiliko den hautaketa-prozedura lehiaketa izango da, 

txanda guztietan: txanda irekia eta desgaitasuna duten pertsonen txanda, deialdiaren 
oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera.

Lehiaketa horretan, izangaiek nork bere balorazioa egiteko formularioan alegatutako 
eta harekin batera aurkeztutako merezimenduak aztertu eta baloratuko ditu epaimahai 
kalifikatzaileak, baina bakarrik laugarren oinarri orokorraren eta deialdi bakoitzaren oina-
rri espezifikoen arabera zehaztutako eskabide-kopuruari dagozkionak.

2. Aztertuko diren eskabideen artean sartuko dira, halaber, derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna duten plazetan eskakizun hori egiaztatu gabe izan arren dagokion eus-
kara-azterketa egiteko izena eman duten pertsonak, eta azterketa gaindituz gero izango 
luketen puntuazioarekin agertuko dira. Derrigortasunik gabeko hizkuntza-eskakizuna 
duten plazetarako ere berdin jokatuko da; hau da, dagokion puntuazioa emango da.

Nolanahi ere, alegatu eta aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko mugako errefe-
rentzia-data beti izango da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
diren eguna.

Norberak egindako balorazioa loteslea da epaimahai kalifikatzailearentzat; hark, 
bada, ezin du puntu gehiagorik eman merezimenduen baremoaren atal bakoitzean inte-
resdunek bertan adierazitakoa baino, ez bada okerren bat dagoela, materiala, aritmeti-
koa edo egitezkoa.

Euskara-azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, berriz, gaine-
rako plazetan. Euskara-azterketa nahitaezko eta baztertzailea gainditzen edo egiten ez 
duten izangaiek hautaketa-prozesuan jarraituko dute, baina derrigorrezko eskakizun hori 
ezarrita duen lanposturik lotuta ez duten gainerako plazetarako; ariketa horretan lortuta-
ko kalifikazioa, hala badagokio, merezimendu gisa zenbatuko da.

Euskara-azterketa egin ahal izango dute laugarren oinarri orokorreko lehenengo 
apartatuaren arabera epaimahai kalifikatzaileak zenbatetsiko duen eskabide-kopurua-
ren barruan sartzeko besteko puntuazioa eskabidean adierazi duten parte-hartzaileek.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri di-
renek ere. Era berean, ez da ziurtagiri akademikorik aurkeztu beharko 2012ko apirilaren 
3ko 47/2012 Dekretuan jasotako egiaztatze-salbuespenen kasuan (47/2012 Dekretua, 
apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila 
hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena), baldin eta sal-
buespen hori Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan ageri bada.
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Hala ere, ezingo da aukera hori baliatu 47/2012 Dekretuan jasota egon arren Euska-
ra Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan ageri ez diren egiaztatze-salbuespene-
tan, eta kasuan-kasuan dagozkion ziurtagiri akademikoak aurkeztu beharko dira.

Behar diren egiaztapenak egin ahal izateko, interesdunak baimen espresua emango 
dio Bizkaiko Foru Aldundiari beraren ziurtagiriak edo salbuespenak erregistro horretan 
begira ditzan.

Nolanahi ere, interesdunak aukera du Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro 
Bateratuan bere datuak kontsultatzeko, honako esteka honetan: https://www.euskadi.
eus/euskara-tituluen-eta-ziurtagirien-erregistro-bateratua/web01-a2etzeb/eu/.

Hizkuntza-eskakizuna deialdiko euskara-azterketa egiten den egunera arte egiaztatu 
ahal izango da. Eta azterketa horretara eskabidean hala eskatu dutenak bakarrik aur-
keztu ahal izango dira.

Zazpigarrena.—Lehiaketaren hasiera eta garapena
1. Onartuen, baztertuen eta atzera egin dutenen zerrendak argitaratu ondoren ha-

siko da lehiaketa.
2. Lehiaketan ez da nahitaezkoa izango aurrerantzeko iragarkiak Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratzea. Foru Aldundiaren iragarki-taulan eta webgunean (www.bizkaia.
eus) argitaratuko ditu epaimahaiak iragarkiak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, akatsik egonez gero edo do-
kumentaziorik falta izanez gero, epaimahai kalifikatzaileak iragarkia jarriko du www.biz-
kaia.eus (Lan Publikoaren Eskaintza) webgunean, interesdunari hamar eguneko epean 
falta den dokumentazioa aurkez dezala eskatzeko.

3. Merezimenduen balorazioa amaitutakoan, epaimahaiak Bizkaiko Foru Aldun-
diaren iragarki-taulan eta webgunean (www.bizkaia.eus) argitaratuko ditu baloratu diren 
pertsonen zerrendak, bakoitzaren kalifikazioak eta guzti. Zerrenda horiek deialdiaren oi-
narri espezifikoetan zehaztutako txandetako bakoitza bereiziz osatuko dira.

a) Desgaitasuna dutenen txandan baloratu diren pertsonen zerrenda.
b) Txanda irekian baloratu diren pertsonen zerrenda bateratua.
Zerrenda horiek, euskara-azterketa egin ondoren, bereizita argitaratuko dira, plazek 

ezarrita duten hizkuntza-eskakizunaren arabera eta plaza bakoitzari ezarritako eskakizu-
na derrigorrezkoa den edo ez kontuan hartuta.

Zortzigarrena.—Lehiaketaren kalifikazioa
Deialdiaren merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu 

horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa.
Jarraibide gisa harturik Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 27.2 ar-

tikuluak ezartzen duena —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak 
emandako idazkeran—, izangaiek gaitasun berak izanez gero, emakumeei emango zaie 
lehentasuna emakumeak %40 baino gutxiago diren administrazioko kidego, eskala eta 
kategorietan. Salbuespena izango da beste izangaiak neurri hori ez aplikatzea justifika-
tzen duen arrazoiren bat izatea (sexu-diskriminaziorik eragiten ez duena), hala nola lana 
lortzeko zailtasunak dituen kolektibo bateko kidea izatea.

Horrez gainera, eta aurreko paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, berdinketarik 
badago, hauek izango dute lehentasuna hurrenkera ezartzerakoan: lehenik, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren zerbitzuan deitutako kategoria berean denborarik luzeena egina due-
nak; bigarrenik, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; 
hirugarrenik, beste administrazio publiko batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egina 
duenak, eta, azkenik, zaharrenak.

Bederatzigarrena.— Hautatutako pertsonen zerrenda eta pertsona horiek karrera-
ko funtzionario izendatzeko proposamena

1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak 
argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan, 
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lehiaketan eta euskara-proban guztira lortutako puntuen batura jasoko da. Horrez gai-
nera, hautatutako pertsonak karrerako funtzionario izendatzeko proposamena egingo du 
epaimahaiak.

Horren aurretik, alegatu eta aurkeztu dituzten merezimenduen jatorrizko agiriak aur-
kez ditzatela eskatuko die epaimahaiak proposatutako pertsonei.

2. Erabateko lehentasuna izango du derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita 
duten plazak betetzeak, eta, izangaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik altue-
na egiaztatuta izatea lehenetsiko da. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak hautatutakoen 
zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten plazen zerrendak 
erabiliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardungo du 
derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna duten plazen zerrendekin. Derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten izangaiek ezin 
izango dituzte inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.

3. Era berean, EPOEren 61.8 artikuluan ezarritakoa betetzeko, epaimahaiak ka-
rrerako funtzionarioak izendatzeko proposamen osagarri bat egingo du, honako kasu 
hauetan erabil dadin: izangairen batek agiriak aurkezten ez dituenean edo faltsutzen 
dituenean, bere plazaz jabetzen ez denean edo plazaz jabetu eta berehalako eszeden-
tzia eskatzen duenean, jabetzeari uko egiten dionean edo eskatutako baldintzak eta 
betekizunak egiaztatzen ez dituenean.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Eskatzen diren agiriak

1.1. Proposatzen diren izangaiek deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldin-
tzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituzte; zehazki, honako 
hauek:

a)  Bizkaiko Foru Aldundiko Lan Osasuneko Unitatearen ziurtagiria, non egiaztatzen 
den izangaiak baduela dagozkion eginkizunetarako lan-gaitasuna, oinarri hauen 
eta deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoen arabera. Horretarako, hautatutako 
pertsonek dagozkien probak eta azterketak egingo dituzte. Proba-azterketok egi-
teari uko eginez gero, prozesutik baztertuta geratuko dira.

b)  Izangaiak diziplinazko espediente baten bitartez ezein administrazio publikoren 
zerbitzutik bereiziak izan ez direlako adierazpena; bai eta Administrazio Pu-
blikoen Zerbitzupeko Langileen Bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 
53/1984 Legean ezarritako bateraezintasuneko kasuetako batean ere ez daude-
nekoa ere, eta, hala denean, bateragarritasun-eskabidea.

c)  Deialdiaren oinarri espezifikoetan eskatzen diren tituluen fotokopiak (edo tituluok 
eskuratzeko ordaindutako eskubideenak) eta gainerako baldintzak betetzen di-
rela egiaztatzeko agirien fotokopiak, denak behar bezala konpultsatuta.

1.2.  Izangairen batek ezin baditu aurkeztu aurreko paragrafoan zehaztutako agi-
riak, eta behar den moduan justifikatzen badu hori, zuzenbidean onargarria den edozein 
frogabide erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen di-
tuela.

2. Agiriak aurkezteko lekua
Aurreko agiriok Bizkaiko Foru Aldundiko Langileak Kudeatzeko Zerbitzuan aurkeztu-

ko dira (Kale Nagusia, 25, Bilbo-48009).

3. Agiriak aurkezteko epea
Hogei (20) egun balioduneko epea egongo da agiriak aurkezteko, hautatutakoen ze-

rrendak argitaratzen direnetik aurrera.

4. Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean egiaztatu 

behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organis-
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moaren ziurtagiri bat baino ez dute aurkeztu beharko, funtzionario-izaera eta espediente 
pertsonalean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatuko dituena.

5. Agiriak ez aurkeztea
Ezinbesteko kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan agiriak aurkez-

ten ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren oinarrian adierazitako 
baldintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira izendatuak izan, eta baliogabetuta 
geratuko dira haien jarduketa guztiak, hargatik eragotzi gabe eskabidea faltsutzeagatik 
izan dezaketen erantzukizuna. Hala gertatzen bada, bederatzigarren oinarriaren 3. apar-
tatuan aipatzen den izendapen-proposamen osagarrira joko da, baliogabetze horren 
ondorioz deialdiko plaza-kopuruan sar daitezkeen izangaien aldeko izendapen-proposa-
mena egiteko, puntuazio-hurrenkeraren arabera.

Hamaikagarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena
1. Organo eskuduna

Jarraibide gisa harturik Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, 
Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 3/1987 Foru Arauaren 17.1 ar-
tikuluaren 33. apartatua, Foru Aldundiak karrerako funtzionario izendatuko ditu epai-
mahaiak proposatutako izangaiak.

2. Izendapenak jakinaraztea eta argitaratzea
Izendapenak interesdunei jakinaraziko zaizkie, eta iragarki-taulan, Bizkaiko Aldizka-

ri Ofizialean eta Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunean argitaratuko dira (www.bizkaia.
eus).

Hamabigarrena.—Plazaz jabetzea
1. Baldintzak

EPOEren 62.1.c) artikuluan ezartzen den baldintza plazaz jabetzeko egintzan bertan 
beteko da.

2. Epea
Plazaz jabetzeko epea hilabete (1) izango da, izendapena jakinarazi eta hurrengo 

egunetik aurrera kontatzen hasita.

3. Epea luzatzea
Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru-diputatuak plazaz jabe-

tzeko epea luzatu ahal izango du, interesdunak hala eskatuta, baina inoiz ere ez adiera-
zitako epearen erdia baino gehiago.

4. Plazaz ez jabetzea
Izangai batek plazari uko egiten diola joko da baldin eta, arrazoi justifikaturik gabe, 

ez badu hura jabetzan hartzen oinarri honen 2. zenbakian adierazitako epearen barruan 
edo, hala badagokio, emandako luzapenaren barruan. Halakoetan ere, bederatziga-
rren oinarriaren 3. apartatuan aipatzen den izendapen-proposamen osagarrira joko da, 
uko-egite horren ondorioz deialdiko plaza-kopuruan sar daitezkeen izangaien aldeko 
izendapen-proposamena egiteko, puntuazio-hurrenkeraren arabera.

5. Plazaz jabetzea eta berehalako eszedentzia eskatzea
Baldin eta karrerako funtzionario izendatutako pertsonek lanpostua gordetzeko esku-

biderik gabe eszedentzia eskatzen badute plazaz jabetzean, haiek hutsik uzten dituzten 
plazak adjudikatu ahal izango dira. Ondore horretarako, epaimahai kalifikatzaileak karre-
rako funtzionarioak izendatzeko egindako proposamen osagarria erabiliko da.

Hamahirugarrena.—Destinoen aukeraketa
1. Hautatutako pertsonek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten 

hurrenkeraren arabera aukeratuko dute destinoa.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 15. orr.

2. Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautaketa-prozesua gainditu duten izangai 
guztiak zerrenda bakarrean argitaratuko dira, bakoitzak lortu duen puntuazio osoaren 
hurrenkeraren arabera antolatuta, zein txandatan parte hartu duten kontuan hartu gabe.

3. Zerrenda hori egoki antolatzeko, hala badagokio, derrigorrezko euskara-ariketak 
gainditu dituztenei, emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri espezifi-
koen arabera hizkuntza-eskakizun bakoitza egiaztatuta izateagatik ezarrita dagoen pun-
tuazioa emango zaie.

4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko izangaiak zer hizkun-
tza-eskakizunetako lanpostuetarako izan diren hautatuak, betiere derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna duten lanpostuak beterik geratzen badira. Izan ere, erabateko lehentasu-
na izango du derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuak betetzeak.

5. Hala eta guztiz ere, desgaitasuna duten pertsonen txandetan onartuak izan di-
renek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin diezaiokete 
Bizkaiko Foru Aldundiari, mendekotasun pertsonala, mugitzeko zailtasunak edo antzeko 
beste arrazoi batzuk direla eta (egoera horiek behar bezala egiaztatu beharko dira). Lan-
postuak adjudikatzeko eskumena duen organoak aldaketa hori egitea erabakiko du bal-
din eta behar bezala justifikatuta badago, eta aldaketak ahalik eta eragin txikiena sortu 
behar du lehentasun-hurrenkeran, desgaitasuna duen pertsonak lanpostua eskuratzeko 
bestekoa soilik.

Hamalaugarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

Hamabosgarrena.—Kexak eta iradokizunak
Izangaiek kexak eta iradokizunak aurkez ditzakete, edonoiz, www.bizkaia.eus (Lan 

Publikoaren Eskaintza) webguneko «Kexak eta iradokizunak» estekaren bidez; edo Biz-
kaiko Foru Aldundiko sailek Bilbon dituzten erregistro orokorretan zein 39/2015 Legea-
ren 16. artikuluan ezarrita dauden tokietan.

ISO 9001:2015 ziurtagiria dela bide, aurkeztutako kexa eta iradokizunak Langileen 
Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan dagoen kexa eta iradokizunen erregis-
troan sartuko dira, eta dagokien tratamendua emango zaie.

AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoen guztirako, honako arau hauek aplikatuko 
dira: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko kidegoei eta eskalei buruzko aza-
roaren 11ko 7/2021 Legea, Enplegu publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko 
premiazko neurrien abenduaren 28ko 20/2021 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legearen Testu Bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegin-
tzako Errege Dekretua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Le-
gea, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzko abuztuaren 2ko 30/1984 Legea, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea, lege horiek gara-
tzeko arautegia eta ezarri beharreko gainerako xedapenak, eta Bizkaiko Foru Aldundiko 
Epaimahaien Eskuliburua.

2. Deialdi honen aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daiteke Ahaldun Na-
gusiaren aurrean hilabeteko (1) epean, Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera, edo, bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke, 
bi (2) hilabeteko epean, txandaren arabera dagokion Administrazioarekiko Auzien Bilbo-
ko Epaitegian, baina ezin dira errekurtso biak aldi berean jarri.
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ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN

Garrantzitsua: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu atzeko orrialdeko azalpenak.
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso.

1. Deialdia / Convocatoria

Eskala / Escala Azpieskala, kategoria, mota / Subescala, categoría, clase

Txanda / Turno

 Askea  / Libre   Desgaitasuna duten pertsonak / Personas con discapacidad

2. Norberaren Datuak / Datos personales

Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo Apellido Izena / Nombre

NAN-ANZ / DNI-NIE Jaioteguna 
Fecha nacimiento

Sexua / Sexo

 Emakumea / Mujer

Zeure telefono mugikorrean/posta elektronikoan notak jaso nahi 
dituzu? 
¿Desea recibir en su teléfono móvil/correo electrónico las notas? 

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua 
Dirección: calle, plaza, n.º, piso

PK 
C P

Herria
Localidad

Lurraldea
Territorio

Mugikorra / Móvil Beste telefonoak / Otros teléfonos Posta elektronikoa / Correo electrónico

Egokitzapena
Adaptación

 Bai / Si
 Ez / No 

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita: 

Arrazoia / motivo:   Desgaitasuna / Discapacidad   Beste bat / Otro: …………………………………………

  Bizkaian onartu zuten desgaitasunagatik eskatzen dut egokitzapena eta baimena ematen diot Bizkaiko Foru Aldun-
diari nire desgaitasuna egiaztatzeko (ez da ziurtagiririk aurkeztu behar).    
Solicito la adaptación como consecuencia de una discapacidad que se reconoció en Bizkaia y autorizo a la Diputa-
ción Foral de Bizkaia a comprobar mi condición (no es necesario justificante) .

  Ziurtagiria aurkezten dut egokitzapena Bizkaia ez den beste toki batetan onartu zen desgaitasunagatik edo beste 
arrazoi bategatik eskatzen dudalako.       
Aporto justificante porque solicito la adaptación, o bien, como consecuencia de una discapacidad que se reconoció 
fuera de Bizkaia, o bien, por otro motivo diferente a la discapacidad. 

3. Aurkezten dudan dokumentazioa / Documentación que presento

Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa
Titulación exigida en las bases específicas  ………………………………………………………………………………………

Oinarri berezietan eskatzen diren beste dokumentu bat-
zuk (gidatzeko baimena edo bestelakoak) 
Otros documentos exigidos en las bases específicas 
(permiso de conducir y otros)

 ………………………………………………………………………………………

%33ko edo gehigogoko desgaitasuna duten pertsonen 
txandan parte hartzeko dokumentazioa
Documentación para participar en el turno de personas 
con grado de discapacidad igual o superior a 33%

  Bizkaian onartu zuten desgaitasuna eta baimena ematen diot Bizkaiko Foru 
Aldundiari nire desgaitasuna egiaztatzeko (Ez da ziurtagiririk aurkeztu behar)  
La discapacidad se reconoció en Bizkaia y autorizo a la Diputación Foral de 
Bizkaia a comprobar mi condición (No es necesario justificante).

  Beste toki batetan onartu zuten desgaitasuna eta ziurtagiria aurkezten dut  
La discapacidad se reconoció en otro lugar y aporto justificante.
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Merituak adieraztea, II. Eranskina
Alegación de méritos. Anexo II

  Merituen autobalorazio formularioa II. Eranskina. 
Formulario de autovaloración. Anexo II.

Erantzukizunpeko adierazpena III. Eranskina
Declaración responsable Anexo III

  Erantzukizunpeko adierazpen orria III. Eranskina    
Declaración responsable. Anexo III.

  Datuen ziurtagiria kontsolidaziorako (051 eredua) 
Certificado de datos para la consolidación (modelo 
051)

  Datuen ziurtagiria kontsolidaziorako (051 eredua)  
Certificado de datos para la consolidación (modelo 051)

Tengo acreditados los siguientes perfiles lingüísticos
 Sin perfil acreditado
 Perfil lingüístico 1
 Perfil lingüístico 2
 Perfil lingüístico 3
 Perfil lingüístico 4

Deseo realizar los exámenes de euskera de los siguien-
tes perfiles lingüísticos

 Perfil lingüístico 1
 Perfil lingüístico 2
 Perfil lingüístico 3
 Perfil lingüístico 4

Hizkuntz-eskakizun hauek ditut egiaztatuta:
 Egiaztatuko hizkuntza-eskakizunik gabe
 Hizkuntz-eskakizuna 1
 Hizkuntz-eskakizuna 2
 Hizkuntz-eskakizuna 3
 Hizkuntz-eskakizuna 4

Hizkuntza-eskakizun hauetako euskara-azterketak egin nahi ditut  

 Hizkuntz-eskakizuna 1
 Hizkuntz-eskakizuna 2
 Hizkuntz-eskakizuna 3
 Hizkuntz-eskakizuna 4

*   Eskabidedearekin batera ez da Hizkuntza Eskakizunari buruzko egiaztagirik aurkeztu behar, baina bai Euskara Tituluen eta 
Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatzeko baimena ematea BFAri eta HAEEri      
Junto a la instancia no se debe acreditar el Perfil Lingüístico, pero sí autorizar su comprobación en el Registro Unificado de Títulos y Certi-
ficaciones de Euskera a la DFB y al IVAP.

 Egiaztatzeko baimena ematen dut / Autorizo la comprobación

4.  1/2020 Foru Arauak ezarritako tasaren ordainketa   
Abono de la tasa establecida por la Norma Foral 1/2020

 Tasaren ordainketa egin dut / He realizado el pago de la tasa.

 Salbuetsita nago tasa ordaintzera / Estoy exento/a del pago de la pasa.

A) KONTSULTA DAITEZKEEN SALBUESPEN ARRAZOIAK / MOTIVOS DE EXENCION QUE SE PUEDEN CONSULTAR

Langileen Aukeraketarako eta Trebakuntzarako Zerbitzuan, eskura dauden datuen bitartekaritza-sistemen bidez, Administrazioaren esku dauden 
interesatuen datuei buzuko beharreko egiaztapenak egingo ditu, egiaztatzeko betetzen duzula honako baldintza hauetakoen bat eta salbuespena 
berresteko, salbu, eta zuk berariaz kontrakoa adierazten baduzu (kasu horretan dokumentazioa aurkeztu beharko duzu).
El Servicio de Selecciónb y Formación Profesional, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, va a realizar las consultas nece-
sarias de los datos de las personas interesadas que obren en poder de la Administración, para comprobar que cumple con alguno de los siguientes 
requisitos y confirmar la exención, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá aportar la documentación)

 %33ko desgaitasuna edo handiago / Discapacidad de grado igual o superior al 33%.
 Familia ugariko kidea nazi / Soy miembro de familia numerosa.
 Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dut / Percib la Renta de Garantía de Ingresos.
 Bizitzeko Gutxieneko Errenta jasotzen dut / Percibo el Ingreso Mínimo Vital.

  Nire datuak kontsultatzearen aurka nago, honako arrazoi honengatik, eta dokumentazioa aurkezten dut.     
Me opongo a la consulta de mis datos, alegando los siguientes motivos y aporto la documentación.    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B)  BESTE SALBUESPEN ARRAZOI BATZUK EZIN KONTSULTA DAITEKEENAK     
OTROS MOTIVOS DE EXENCION QUE NO SE PUEDEN CONSULTAR

  Genero indarkeriaren biktima naiz eta salbuetsita nago 
Soy víctima de violencia de género

  Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du. 
Es necesario presentar la documentación que acredita la exención.

  Guraso bakarreko familia bateko kodea nazi eta salbuetsita nago. 
Soy integrante de una familia monoparental/monomarental

  Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du. 
Es necesario presentar la documentación que acredita la exención.
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Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa 
saioetan eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak dire-
la berton adierazitako datuak eta badituela funtzio publikoan sartzeko 
eskatzen diren baldintzak, bereziki gorago ezarritako deialdiari dagoz-
kionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren datu guztiak agiri 
bidez egiaztatzeko hitza emanez.

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

(Tokia / Lugar)  (Urtea / Año)  (Hilabetea / Mes)  (Eguna / Día)
Sinadura / Firma

Ahaldun Nagusi jaun txit gorena / Excmo. Sr. Diputado General
Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 
Erregelamendua (EB) eta 3/2018 DPEDBLO.
Arduraduna: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 
25 (Bilbo)
Xedea: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta lan-
gile arlokoa.
Eskubideak: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia di-
tzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien 
tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen 
helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege Aholkulari-
tza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzen-
dua, toki hauetako batean: Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Erregistro Nagusian, sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko 
Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan. Era berean, erreklama-
zioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
Argibide gehiago:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idio-
ma=EU&Tem_Codigo=152&Dep=7

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 
2016/679 y LO 3/2018 PDPGDD.
Responsable: Dirección General Función Pública (DFB). Gran Vía 25-Bilbao.

Finalidad: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de 
personal.
Derechos: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección de Ase-
soramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en: 
Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y Regis-
tros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudada-
na y lugares previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar 
ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Para más información:
http: / /www.bizkaia.eus/herr i_administrazioa/ope/oferta_publ ica.
asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=152&Dep=7
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JARRAIBIDE OROKORRAK
a) Ale guztietan datuak argi irakur daitezkeela ziurtatu. 

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

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

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu.

INTERESATUARENTZAKO JARRAIBIDEAK
a)  Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera, 

dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua 
baduzula egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrie-
tan eskatutako gainerako agiriak aurkeztu beharko 
dituzu.

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

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

d)  Merezimenduak horretarako beren-beregi prestatu-
tako ereduan aurkeztu behar dira («Autobalorazio 
orria») II. eranskina.

Bitarteko funtzionarioek, Langileak Kudeatzeko Zerbi-
tzuak emandako «Hautapen-prozesurako datuen ziurtagi-
ria» baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai bakoitzak 
bere erregistro pertsonalean eskura dezake ziurtagiri hori. 

Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizu-
nak eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez 
bada ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte 
hartzea betekizun hori falta bada.
Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko 
dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bes-
tela ezin izango baitira baloratu.   

INSTRUCCIONES GENERALES
a)  Asegúrese de que los datos resultan claramente legi-

bles en todos los ejemplares.
b)  Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmien-

das o tachaduras.
c)  La admisión en el proceso selectivo de la persona 

interesada implica su participación en él para todas 
las plazas ofertadas, con independencia del perfil 
lingüístico asignado a las mismas y de su carácter 
preceptivo o no preceptivo, de conformidad con las 
bases rectoras.

d)  No olvide firmar el impreso.

INSTRUCCIONES PARA LA PERSONA INTERESADA
a)  Según las bases de la convocatoria deberá aportar 

junto con la instancia, el título académico correspon-
diente o documentación acreditativa de estar en con-
diciones de obtenerlo, así como aquellos otros que 
se exigieran en las mismas

b)  Se deberán aportar aquellos documentos que acredi-
ten los requisitos exigidos por las bases específicas 
(permiso de conducción, etc.).

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

d)  Los méritos se alegan en el modelo específico («For-
mulario de Autovaloración» Anexo II.  

Las personas que sean funcionarias interinas únicamente 
deberán aportar el «Certificado de datos para consolida-
ción» expedido por el Servicio de Gestión de Personal, y 
que cada aspirante podrá obtenerlo en su Registro Per-
sonal.
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho cer-
tificado deberá constar en la instancia, ya que de lo con-
trario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 
caso de falta del mismo.
En el supuesto de méritos, de igual modo deberán ale-
garse en la instancia aquellos que no aparezcan en dicho 
Certificado, ya que, en caso contrario, no podrán ser va-
lorados.
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II. ERANSKINA
NORK BERE BALORAZIOA EGITEKO FORMULARIOA

Norberaren datuak / Datos personales

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad

Alegatutako merezimenduak (izangaia aurkezten den deialdiaren oinarri espezifikoetan adiera-
zitakoak, besterik ez).
1. Gehienez, 60 puntu

Administrazio publikoa  
(adierazi administrazioa eta aldiak) Puntuazioa

Edozein administrazio publikotan kategorian egindako zerbitzuak, oinarri 
espezifikoetan adierazitako puntuazioaren arabera.

Bizkaiko Foru Aldundian kategorian egindako zerbitzuak, oinarri espezifi-
koetan adierazitako puntuazioaren arabera.

BALORAZIOA, GUZTIRA

2.  FPrestakuntza; karrerako funtzionario edo lan-kontratudun langile finko izateko prozesuak gaindi-
tzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea 40 puntu, gehienez.

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea edukitzea, izangaia 
aurkezten den deialdiko oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera: 10 puntu.

2.b)  Administrazio Publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administrazio-eskola 
batzuk) plazekin eta deialdiko lanpostu lotuekin zerikusia duten prestakuntza-ikastaroetan 
emandako/jasotako ordu-kopurua —ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta 
egiaztatuta egon behar dute—, izangaia aurkezten den kategoriako oinarri espezifikoetan 
adierazitako puntuazioaren arabera.

Zk. Izena Erakundea Ordu-kop. Puntuazioa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BALORAZIOA, GUZTIRA
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2.c)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat gainditzea, 
oinarri espezifikoen arabera: 10 puntu.

2.d)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egotea, oinarri espezifi-
koen arabera: 5 puntu.

Izena Puntuazioa

Zer prozesutan parte hartu duen

Zer lan-poltsatan dagoen

BALORAZIOA, GUZTIRA

2.d)   B gidabaimena edukitzea (lehengo B1 gidabaimena) (oinarri espezifikoetan hala eskatzen 
den kategorietarako bakarrik zenbatuko da): 5 puntu.

3.  Hizkuntza-eskakizuna (derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuetarako baka-
rrik zenbatuko da)

Hizkuntza-eskakizuna Puntuazioa

I

II

III

IZANGAIAREN PUNTUAZIOA, GUZTIRA

Atalen batean errenkada gehiago behar izanez gero, behar diren orriak gehitu ahal izango dira. 
Sinatzaileak bere erantzukizunpean adierazten du ezen egiazkoak direla nork bere burua baloratzeko 
formulario honetan jasotako datuak, alegatutako merezimenduak erantsitako dokumentazioan egiaz-
tatuta daudela, deialdiaren oinarrietan eskatutakoaren arabera, eta bere burua baloratzeko puntuazioa 
«Izangaiaren puntuazioa, guztira» laukian agertzen dela.

(Tokia / Lugar)  (Urtea / Año)  (Hilabetea / Mes)  (Eguna / Día)
Sinadura / Firma

Ahaldun Nagusi jaun txit gorena / Excmo. Sr. Diputado General
Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 
Erregelamendua (EB) eta 3/2018 DPEDBLO.
Arduraduna: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 
25 (Bilbo)
Xedea: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta lan-
gile arlokoa.
Eskubideak: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia di-
tzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien 
tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen 
helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege Aholkulari-
tza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzen-
dua, toki hauetako batean: Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Erregistro Nagusian, sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko 
Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan. Era berean, erreklama-
zioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
Argibide gehiago:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idio-
ma=EU&Tem_Codigo=152&Dep=7

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 
2016/679 y LO 3/2018 PDPGDD.
Responsable: Dirección General Función Pública (DFB). Gran Vía 25-Bilbao.

Finalidad: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de 
personal.
Derechos: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección de Ase-
soramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en: 
Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y Regis-
tros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudada-
na y lugares previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar 
ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Para más información:
http: / /www.bizkaia.eus/herr i_administrazioa/ope/oferta_publ ica.
asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=152&Dep=7
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III. ERANSKINA
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA

Norberaren datuak / Datos personales

NAN / DNI Lehen deitura / Primer apellido Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre

Eskala / Escala Espezialitatea / Especialidad

HAU ADIERAZTEN DUT:

1. Egiazkoak direla eskabidean adierazitako datuak.
2. Hautaketa-prozesuaren oinarrietan eskatutako betekizunak eta baldintzak betetzen ditudala.
3. Egiazkoak direla auto-balorazioaren datuak.
4. Alegatu ditudan merezimenduak erantsitako dokumentazioaren bidez egiaztatuta daudela.

(Tokia / Lugar)  (Urtea / Año)  (Hilabetea / Mes)  (Eguna / Día)
Sinadura / Firma

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa: 2016/679 
Erregelamendua (EB) eta 3/2018 DPEDBLO.
Arduraduna: Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia (BFA). Kale Nagusia, 
25 (Bilbo)
Xedea: Hautaketa-prozesuaren eta haren lan-poltsaren kudeaketa, eta lan-
gile arlokoa.
Eskubideak: Interesdunak tratamenduaren arduradunaren aurrean balia di-
tzake bere datuetan sartu, datuok zuzendu, aurkaratu, ezabatu edo haien 
tratamendua mugatzeko eskubidea, eta erabaki indibidual automatizatuen 
helburu ez izan; horretarako, idazki bat aurkeztu behar du, Lege Aholkulari-
tza, Informazioaren Segurtasuna eta Datu Babesa Bideratzeko Atalari zuzen-
dua, toki hauetako batean: Egoitza elektronikoan, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Erregistro Nagusian, sailetako erregistro orokorretan, Herritarrei Laguntzeko 
Bulegoetan edo 39/2015 Legean ezarritako lekuetan. Era berean, erreklama-
zioa aurkeztu ahal izango du Datuak Babesteko Euskal Bulegoan.
Argibide gehiago:
http://www.bizkaia.eus/herri_administrazioa/ope/oferta_publica.asp?Idio-
ma=EU&Tem_Codigo=152&Dep=7

Información básica tratamiento de datos personales: Reglamento (UE) 
2016/679 y LO 3/2018 PDPGDD.
Responsable: Dirección General Función Pública (DFB). Gran Vía 25-Bilbao.

Finalidad: Gestión del proceso selectivo, su Bolsa de Trabajo y materia de 
personal.
Derechos: Ejercer ante el responsable los derechos de acceso, rectificación, 
oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de decisiones 
individuales automatizadas, mediante escrito dirigido a la Sección de Ase-
soramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en: 
Sede Electrónica, Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia y Regis-
tros Generales Departamentales, Oficinas Comarcales de Atención Ciudada-
na y lugares previstos en la Ley 39/2015. También tiene derecho a reclamar 
ante la Agencia Vasca de Protección de Datos.

Para más información:
http: / /www.bizkaia.eus/herr i_administrazioa/ope/oferta_publ ica.
asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=152&Dep=7
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO 
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN 

(MOTA: GOI-MAILAKO TEKNIKARIAK; ESPEZIALITATEA: EKONOMIALARIA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Ekonomialarien hiru (3) plaza III. hizkuntza-eskakizunarekin (horietako 2tan derrigo-

rrezkoa eta 1ean ez).

2. Titulazioa
Ekonomiako edo Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentziatura, Ekono-

miako Gradua, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua, edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1. Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagoz-
kion puntuak emango zaizkio.

4.1.2. Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derri-
gorrezko III. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotutako plazetara aurkezten 
diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea derrigorrezkoa ez den III. 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duen lanpostuari lotutako plazara aurkezten direnentzat; 
betiere, euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko da dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
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direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: Ekonomialaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Ekonomialari kategorian (A titulazio-taldea, 

A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Ekonomialari kategorian (A titulazio-tal-
dea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki 
bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN MOTA:  

GOI-MAILAKO TEKNIKARIAK; ESPEZIALITATEA: BIDEETAKO INGENIARIA

1. Deialdian eskainitako plazak
Bideetako ingeniarien plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Bide, Ubide eta Portuetako Ingeniaritza edo baliokidea

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: BidEEtako ingEniaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Bideetako ingeniaria kategorian (A titula-

zio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Bideetako ingeniaria kategorian (A titu-
lazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO OROKORRERAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN  

ADMINISTRAZIO OROKORREKO TEKNIKARIA

1. Deialdian eskainitako plazak 
Administrazio Orokorreko Teknikarien bi plaza (2) derrigorrezko III. hizkuntza-eska-

kizunarekin.

2. Titulazioa
Gradua edo lizentziatura izatea hauetan: Zuzenbidea, Politika Zientziak, Ekonomia 

Zientziak, Enpresa Zientziak, Merkataritzako Intendentea edo Aktuarioa; edo, bestela, 
Ahaldun Nagusiaren 244/2020 Foru Dekretuaren bidez onartutako deialdian (2022ko 
urtarrilaren 8ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratutakoan) jasotako titulazioetako bat 
izatea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

 Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
 Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
 a) Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
 b) Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
 Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau BAOn argitaratu eta hu-

rrengo egunetik aurrera. 
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten. 
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
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direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: administrazio orokorrEko tEknikaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Adminsitrazio orokorreko teknikaria katego-

rian (A titulazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu 
hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)   Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Adminstrazio orokorreko teknikaria kate-
gorian (A titulazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu 
hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira. 

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)   Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALAN,  

MOTA: ZEREGIN BEREZIAK, EUSKERA ITZULTZAILEA

1. Deialdian eskainitako plazak
Euskera itzultzaile plaza bat (1) derrigorrezko IV. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Gradua, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da IV. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 33. orr.

duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: EuskEra itzultzailEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat.

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Euskara-gaztelania itzultzailea, euskara-in-

gelesa-gaztelania itzultzailea edo Euskara-frantsesa-gaztelania itzultzailea 
kategorian (A titulazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 
puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte):  20 
puntu

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Euskara-gaztelania itzultzailea, euska-
ra-ingelesa-gaztelania itzultzailea edo Euskara-frantsesa-gaztelania itzultzai-
lea itzultzailea kategorian (A titulazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbi-
tzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar 
urte (10 urte ).40 puntu

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan jasotako 
erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 artikulue-
tan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan egindako 
zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egindakoak, 
baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte nahiz korporazio publikoen forma 
juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN (ESPEZIALITATEA: ANTOLAKETAKO TEKNIKARIA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Antolaketako teknikari plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Antolakuntzaren Ingeniaritza, Industria Ingeniaritza, edo Ingeniaritzako Gradua in-

dustria-antolakuntzako unibertsitate-masterrarekin.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: antolakEtako tEknikaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat.

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Antolaketako teknikaria kategorian (A titu-

lazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Antolaketako teknikaria kategorian (A titu-
lazio-taldea, A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik. 10 puntu

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN (ESPEZIALITATEA: PSIKOLOGOA

1. Deialdian eskainitako plazak
Psikologo plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Psikologiako lizentziatura edo Gradua.
Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Lanpostuak baldintza hau du:
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldin-

tza espezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarriz-
koa (baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurrera-
tuaren IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, 
hurrenez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
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Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: psikologoa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1a)  Edozein administrazio publikotan Psikologoa kategorian (A titulazio-taldea, A1 

azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, 
eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu

1b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Psikologoa kategorian (A titulazio-taldea, 
A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2d)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2e)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN,  
MOTA GOI MAILAKO TEKNIKARIAK: ESPEZIALITATEA: ALBAITARIA

1. Deialdian eskainitako plazak
Albaitari plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Psikologiako Gradua edo Lizentziatura

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundianhizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 42. orr.

duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: alBaitaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat.

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Albaitari kategorian (A titulazio-taldea, A1 az-

pitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, 
eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian ALBAITARI kategorian (A titulazio-taldea, 
A1 azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik edo doktoregoa edukitzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO AD-
MINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN (MOTA: ARKITEKTO 

TEKNIKOAK)

1. Deialdian eskainitako plazak
Arkitekto teknikoen plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Arkitekto teknikoa, Eraikuntzaren Ingeniaritzako Gradua, Arkitektura Teknikoko Gra-

dua, edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
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kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babespean egiaztatu nahi badute. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: arkitEkto tEknikoa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Arkitekto teknikoa kategorian (A2 titulazio-az-

pitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, 
eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Arkitekto teknikoa kategorian (A2 titula-
zio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN  

(MOTA: ERDI-MAILAKO TEKNIKARIAK;  
ESPEZIALITATEA: TOPOGRAFIAKO INGENIARI TEKNIKOA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Topografiako ingeniari teknikoen hiru (3) plaza III. hizkuntza-eskakizunarekin (horie-

tako 2tan derrigorrezkoa eta 1ean ez).

2. Titulazioa
Topografiako ingeniari teknikoa edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da de-
rrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotutako pla-
zetara aurkezten diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea 
derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duen lanpostuari lo-
tutako plazara aurkezten direnentzat; betiere, euskararen ezagutza frogatu 
eta egiaztatu beharko da dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: topografiako ingEniari tEknikoa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Topografiako ingeniari teknikoa kategorian 

(A2 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki 
bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Topografiako ingeniari teknikoa katego-
rian (A2 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO ADMI-
NISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN (ESPEZIALITATEA: ZERGEN IKUSKATZAILEORDEA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Zergen ikuskatzaileorde plaza bat (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Gradua, ingeniari teknikoa, unibertsitateko diplomaduna (edo lizentziaturako hiru 

maila oso gaindituta izatea), arkitekto teknikoa, edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, hurre-
nez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: zErgEn ikuskatzailEordEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Zergen ikuskatzaileordea kategorian (A2 titu-

lazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Zergen ikuskatzaileordea kategorian (A2 
titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki ba-
koitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, ZEREGIN BEREZIEN AZPIESKALAN  

(MOTA: TEKNIKARI ERTAINAK; ESPEZIALITATEA: HERRITARREN ESKUBIDEAK  
ETA LANKIDETZA SUSTATZEKO TEKNIKARI ERTAINA

1. Deialdian eskainitako plazak
Herritarren eskubideak eta lankidetza sustatzeko teknikari ertainen bi plaza (2) derri-

gorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, unibertsitateko diplomaduna, gradua, edo ba-

liokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurreratuaren 
IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1.1. Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagoz-
kion puntuak emango zaizkio.

4.1.2. Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko hiz-
kuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei.

5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 
batura izango da

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: HErritarrEn EskuBidEak Eta lankidEtza sustatzEko tEknikari Ertaina

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat.

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Herritarren eskubideak eta lankidetza susta-

tzeko teknikari ertaina kategorian (A taldea, A2 titulazio-azpitaldea) egindako 
zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere ha-
mar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Herritarren eskubideak eta lankidetza 
sustatzeko teknikari ertaina kategorian (A taldea, A2 titulazio-azpitaldea) egin-
dako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez 
ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,10 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,15 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Europar Batasuneko hizkuntzaren bat jakitea, Europako erreferentzia-marko 
bateratuko B1 mailatik aurrera: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO OROKORREKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO ADMI-
NISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, ADMINISTRARIEN AZPIESKALAN

1. Deialdian eskainitako plazak
Txanda irekian: 56 plaza, honela banaturik: 31 plaza II. hizkuntza-eskakizunarekin 

(horietako 29tan derrigorrezkoa eta 2tan ez) eta beste 25 plaza derrigorrezko III. hizkun-
tza-eskakizunarekin.

Desgaitasuna duten pertsonen txandan: 3 plaza, honela banaturik: 2 plaza III. hiz-
kuntza-eskakizunarekin (horietako 1ean derrigorrezkoa eta 1ean ez) eta beste plaza 1 
derrigorrezkoa ez den II. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Batxilergoko titulua, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Excel aurreratuaren IT txartelak Excel oina-
rrizkoarena baliozkotuko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa, zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da de-
rrigorrezko II. eta III. hizkuntza-eskakizunak ezarrita dituzten lanpostuei lotu-
tako plazetara aurkezten diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baz-
tertzailea derrigorrezkoak ez diren II. eta III. hizkuntza-eskakizunak ezarrita 
dituzten lanpostuei lotutako plazetara aurkezten direnentzat; betiere, euska-
raren ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko da dagokion mailan.
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Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badituzte hiz-
kuntza-eskakizunak, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: administraria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Administrari kategorian (C taldea, C1 titula-

zio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,20 puntu hileko edo zatiki bakoitze-
ko, eta gehienez ere ehun hilabete (100 hilabete): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Administrari kategorian (C taldea, C1 titu-
lazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,40 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere ehun hilabete (100 hilabete): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,24 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako ordu 
bakoitzeko : 20 puntu.

2.c)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN (BASO-AGENTEA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Baso-agenteen plaza BAT (1) derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
—  Batxilergoko titulua.
—  Bigarren Mailako Lanbide Heziketa (LH2)- Baso Ustiapenak.
—  Baso Aprobetxamenduetako eta Natura Kontserbazioko teknikari espezialista.
—  Lorezaintzako teknikari espezialista.
—  Natura eta Paisaia Baliabideen Kudeaketa eta Antolamenduko goi-mailako tekni-

karia.
—  Basoa eta Natura Ingurunea Kudeatzeko goi-mailako teknikaria.
—  Baso Ustiapeneko teknikari espezialista (Nekazaritza adarra).

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word oinarrizkoa (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren IT txartelak Word oinarrizkoarena baliozkotu-
ko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
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Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 61. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: Baso-agEntEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Baso-agentea kategorian (C taldea, C1 titu-

lazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoi-
tzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Baso-agentea kategorian (C taldea, C1 
titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki ba-
koitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik : 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,24 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  B gidabaimena izateagatik (lehengo B1 gidabaimena): 5 puntu.
2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 

gainditzeagatik: 10 puntu.
2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 

5 puntu.
Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, TEKNIKARIEN AZPIESKALAN  

(MOTA: LAGUNTZAILEAK; ESPEZIALITATEA: ZENTSU-AGENTE FISKALA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Zentsu-agente fiskalen bi (2) plaza derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Batxilergoko titulua, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza es-

pezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word aurreratua eta Excel oinarrizkoa 
(baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Excel aurreratuaren IT txartelak Excel oina-
rrizkoarena baliozkotuko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da III. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian. hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
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duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: zEntsu-agEntE fiskala

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Zentsu-agente fiskala kategorian (C taldea, 

C1 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki 
bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Zentsu-agente fiskala kategorian (C tal-
dea, C1 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,24 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO 
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALAN (ZEREGIN 

BEREZIETAKO PLAZAK, HERRILANETAKO ZELATARIA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Herrilanetako zelatarien zazpi (7) plaza III. hizkuntza-eskakizunarekin (horietako 6tan 

derrigorrezkoa eta 1ean ez).

2. Titulazioa
Batxilergoko titulua, Bigarren Mailako Lanbide Heziketakoa edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Lanpostuek baldintza hauek dituzte:
— B gidabaimena (lehengo B1 gidabaimena).
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldin-

tza espezifikoa izango da IT txartel hauek edukitzea: Word oinarrizkoa eta Excel oinarriz-
koa (baliodunak: 97/2000/XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren eta Excel aurrera-
tuaren IT txartelek Word oinarrizkoarena eta Excel oinarrizkoarena baliozkotuko dituzte, 
hurrenez hurren.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da de-
rrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotutako pla-
zetara aurkezten diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea 
derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duen lanpostuari lo-
tutako plazara aurkezten direnentzat; betiere, euskararen ezagutza frogatu 
eta egiaztatu beharko da maila horretan.
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Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: HErrilanEtako zElataria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Herrilanetako zelataria kategorian (C taldea, 

C1 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki 
bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Herrilanetako zelataria kategorian (C tal-
dea, C1 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo 
zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea eduki-
tzeagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,24 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO AD-
MINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, ZERBITZU BEREZIEN AZPIESKALAN (ESPEZIALITA-

TEA: IKUSKATZAILETZAKO LAGUNTZAILEA)

1. Deialdian eskainitako plazak
Ikuskatzailetzako laguntzaileen plaza bat (1) derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizuna-

rekin.

2. Titulazioa
Eskola-graduatuaren titulua, Lehen Mailako Lanbide Heziketakoa edo Bigarren Hez-

kuntzako graduatuarena edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Lanpostuak baldintza hau dauka:
—  B gidabaimena (lehengo B1 gidabaimena)
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza 

espezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word aurreratua (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010).

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: betiere, euskararen ezagutza frogatu eta 
egiaztatu beharko da II. hizkuntza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.
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Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian (euskara-proba), «gai» edo «ez gai» izango da kalifikazioa.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: ikuskatzailEtzako laguntzailEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Ikuskatzailetzako laguntzailea kategorian (C 

taldea, C2 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko 
edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Ikuskatzailetzako laguntzailea kategorian 
(C taldea, C2 titulazio-azpitaldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko 
edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Eskola-graduatuaren titulua, Lanbide Heziketako Lehen Mailakoa edo Bigarren 
Hezkuntzako graduatuarena edo baliokidea izateagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) deialdiko plazekin eta haiei lotutako lanpostuekin zeriku-
sia duten prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopuruagatik 
—ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon behar 
dute—: 0,25 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako ordu 
bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO BEREZIRAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN: GIDARIA

1. Deialdian eskainitako plazak
Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuari lotutako GIDARI plaza bat 

(1) derrigorrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.

2. Titulazioa
Eskola-graduatuaren titulua, Lehen Mailako Lanbide Heziketakoa edo Bigarren Hez-

kuntzako graduatuarena edo baliokidea.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Lanpostuak baldintza hauek ditu:
—  C gidabaimena (lehengo C2 gidabaimena).
—  Salgaien garraiorako GPA.
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza 

espezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word oinarrizkoa (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren IT txartelak Word oinarrizkoarena baliozkotu-
ko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango 
da; betiere, euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko da dagokion 
mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
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direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, 
egiaztatutako maila kontuan hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 73. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: gidaria

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Gidaria kategorian (C2 titulazio-taldea) egin-

dako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez 
ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Gidaria kategorian (C2 titulazio-taldea) 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehie-
nez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Eskola-graduatuaren titulua, Lanbide Heziketako Lehen Mailakoa edo Bigarren 
Hezkuntzako graduatuarena edo baliokidea izateagatik: 10 puntu.

  Titulazioa sartzeko alegatutako bera izan daiteke.
2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-

zio-eskola batzuk) prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopu-
ruagatik —ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon 
behar dute—: 0,25 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,30 puntu emandako 
ordu bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO OROKORREKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO, ADMI-
NISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, E TALDEKO LANBIDE TALDEA: BEHARGINA

1. Deialdian eskainitako plazak
Beharginen lau (4) plaza, honela banaturik:
Mantentze-lanetako behargin gidaria lanpostuari lotutako hiru (3) plaza derrigorrez-

koa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.
Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuari lotutako plaza bat (1) derri-

gorrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.
Deialdi honi Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur egungo He-

rri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organikoari buruzko 
Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. artikulua betez har-
tutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakia, eta halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Ba-
liabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloa, 2021eko 
abenduaren 21ean onartua, aplikatuko zaie.

2. Titulazioa
Ez da titulaziorik eskatzen.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Lanpostu batzuek baldintza hauek dituzte:
—  Mantentze-lanetako behargin gidarien lanpostuek B gidabaimena (lehengo B1 gi-

dabaimena).
—  Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuak C gidabaimena (lehengo 

C2 gidabaimena).
—  Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuak salgaien garraiorako GPA.
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza 

espezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word oinarrizkoa (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren IT txartelak Word oinarrizkoarena baliozkotu-
ko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.
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4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea izango 
da; betiere, euskararen ezagutza frogatu eta egiaztatu beharko da I. hizkun-
tza-eskakizunari dagokion mailan.

Bizkaiko Foru Aldundian I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta dutenek ez dute berriro 
halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara 
Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere. 
Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari 
erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute I. hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, 
egiaztatutako maila kontuan hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: BEHargina

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan (eta azaroaren 11ko 7/2021 Legearen lehenengo xedapen gehigarrian) ezarritakoa-
rekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Behargin kategorian edo EPOELTBren sei-

garren xedapen gehigarrian aipatutako gainerako lanbide-taldeetako edozei-
netan (E titulazio-taldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hileko edo za-
tiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Behargin kategorian, (E titulazio-taldea) 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehie-
nez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur 
egungo Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organi-
koari buruzko Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. arti-
kulua betez hartutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakian ezarritakoa aplikatuz, kategoria 
hauetan emandako zerbitzuak zenbatuko dira: Menpekoa, zerbitzari-garbitzailea eta ja-
gole garbitzailea.

Halaber, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Balia-
bideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 2021eko 
abenduaren 21ean onartuak, kategoria hauetan emandako zerbitzuak zenbatuko dira: 
Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Eskola-graduatuaren titulua edo goragokoa, Lehen Mailako Lanbide Heziketa-
koa edo baliokidea izateagatik: 10 puntu.

2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-
zio-eskola batzuk) prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopu-
ruagatik —ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon 
behar dute—: 0,27 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,32 puntu emandako 
ordu bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)   Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 
gainditzeagatik: 10 puntu.

2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 
5 puntu.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 77. orr.

Ondorio horietarako, Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur 
egungo Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organi-
koari buruzko Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. arti-
kulua betez hartutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakian ezarritakoa aplikatuz, kontuan 
hartuko dira kategoria hauetan sartzeko gainditutako ariketak: Menpekoa, zerbitzari-gar-
bitzailea eta jagole garbitzailea.

Halaber, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Balia-
bideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 2021eko 
abenduaren 21ean onartuak, kontuan hartuko dira kategoria hauetan sartzeko gainditu-
tako ariketak: Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Guztira: 100 puntu.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 78. orr.

LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO OROKORRERAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, E TALDEKO LANBIDE  

TALDEA: ZERBITZUETAKO LANGILEA

1. Deialdian eskainitako plazak
Txanda irekian

Zerbitzuetako langileen hamabi (12) plaza, honela banaturik:
—  Menpeko lanpostuari lotutako lau (4) plaza derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizu-

narekin.
—  Mantentze-lanetako behargin gidaria lanpostuari lotutako bost (5) plaza derrigo-

rrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.

Desgaitasuna duten pertsonen txandan
—  Menpeko lanpostuari lotutako plaza bat (1) derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizu-

narekin.
—  Mantentze-lanetako behargin gidaria lanpostuari lotutako plaza bat (1) derrigorrez-

koa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.
—  Foru-eraikinak mantentzeko behargina lanpostuari lotutako plaza bat (1) derrigo-

rrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.
Deialdi honi Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur egungo He-

rri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organikoari buruzko 
Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. artikulua betez har-
tutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakia, eta halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Ba-
liabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloa, 2021eko 
abenduaren 21ean onartua, aplikatuko zaie.

2. Titulazioa
Ez da titulaziorik eskatzen.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Mantentze-lanetako behargin gidaria lanpostuak baldintza hau dauka:
—  B gidabaimena (lehengo B1 gidabaimena)
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza 

espezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word oinarrizkoa (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren IT txartelak Word oinarrizkoarena baliozkotu-
ko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
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Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-
ta geratuko da.

4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da de-
rrigorrezko II. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotutako plaze-
tara aurkezten diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea 
derrigorrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotu-
tako plazetara aurkezten direnentzat; betiere, euskararen ezagutza frogatu 
eta egiaztatu beharko da maila horietan.

Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute be-
rriro halakorik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta 
Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru 
Aldundiari erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute . hiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: zErBitzuEtako langilEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Zerbitzuetako langilea kategorian edo 

EPOELTBren seigarren xedapen gehigarrian aipatutako gainerako lanbide-tal-
deetako edozeinetan (E titulazio-taldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu 
hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 puntu.

2.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Zerbitzuetako langilea (E titulazio-taldea) 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehie-
nez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur 
egungo Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organi-
koari buruzko Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. arti-
kulua betez hartutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakian ezarritakoa aplikatuz, kategoria 
hauetan emandako zerbitzuak zenbatuko dira: Menpekoa, zerbitzari-garbitzailea eta ja-
gole garbitzailea.

Halaber, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Balia-
bideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 2021eko 
abenduaren 21ean onartuak, kategoria hauetan emandako zerbitzuak zenbatuko dira: 
Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Eskola-graduatuaren titulua edo goragokoa, Lehen Mailako Lanbide Heziketa-
koa edo baliokidea izateagatik: 10 puntu.

2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-
zio-eskola batzuk) prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopu-
ruagatik —ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon 
behar dute—: 0,27 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako 
ordu bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  B gidabaimena izateagatik (lehengo B1 gidabaimena): 5 puntu.
2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 

gainditzeagatik: 10 puntu.
2.e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 

5 puntu.
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Ondorio horietarako, Udal Harremanen eta Herri Administrazioaren Sailaren (gaur 
egungo Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanetarako Sailaren) Egitura Organi-
koari buruzko Araudia onesten duen otsailaren 19ko 14/2008 Foru Dekretuaren 4. arti-
kulua betez hartutako 2008ko uztailaren 9ko Erabakian ezarritakoa aplikatuz, kontuan 
hartuko dira kategoria hauetan sartzeko gainditutako ariketak: Menpekoa, zerbitzari-gar-
bitzailea eta jagole garbitzailea.

Halaber, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Balia-
bideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 2021eko 
abenduaren 21ean onartuak, kontuan hartuko dira kategoria hauetan sartzeko gainditu-
tako ariketak: Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRAZIO OROKORRERAKO HAUTAKETA PROZESUA

HAUTAKETA PROZESURAKO DEIALDIA, KARRERAKO FUNTZIONARIO SARTZEKO  
ADMINISTRAZIO OROKORREKO ESKALAN, E TALDEKO LANBIDE TALDEA,  

HAINBAT ZERBITZUTARAKO LANGILEA

1. Deialdian eskainitako plazak
Hainbat zerbitzutarako langileen hiru (3) plaza, ondoren adierazten den moduan ba-

naturik kontuan hartuta Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko 
Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloa, 2021eko abenduaren 21ean onartua.

Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuari lotutako plaza bat (1) derri-
gorrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizunarekin.

Menpeko lanpostuari lotutako bi (2) plaza derrigorrezko II. hizkuntza-eskakizunare-
kin.

Deialdi honi Bizkaiko Foru Aldundiaren Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Lehen 
Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 2021eko abenduaren 21ean onartua, apli-
katzen zaio.

2. Titulazioa
Ez da titulaziorik eskatzen.

3. Baldintza espezifikoak
3.1. Ibilgailuen mekanikari, gidari eta banatzailea lanpostuak honako baldintza 

hauek ditu:
—  B gidabaimena (lehengo C2 gidabaimena).
—  Salgaien garraiorako GPA.
3.2. Urriaren 30eko 5/2015 ELDaren 56.3 artikuluan xedatutakoarekin bat, baldintza 

espezifikoa izango da IT txartel hau edukitzea: Word oinarrizkoa (baliodunak: 97/2000/
XP/2003/2007/2010). Word aurreratuaren IT txartelak Word oinarrizkoarena baliozkotu-
ko du.

Ziurtagiria eskuratzeko proba egin ahal izateko, egiaztatutako zentro batean eman 
beharko da izena. Zentroen zerrenda osoa helbide elektroniko honetan kontsulta daite-
ke: www.it-txartela.net.

Izen-ematea www.it-txartela.net helbidean egin daiteke.
Halaber, informazioa eskura daiteke aipatutako helbide elektronikoan eta bide haue-

takoren bat erabilita:
a)  Aurrez aurre, egiaztatutako edozein zentrotara joanda.
b)  Telefonoz, 902 252 595 zenbakira deituta.
Probak egin eta kalifikatzeko, ziurtagiria ematen duen organoak ezarritako arau oro-

korrei jarraituko zaie.
Horretarako, bi (2) hilabeteko epea ematen da, deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizia-

lean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Izangaiek ez dute agiririk aurkeztu beharko, Foru Aldundiak zuzenean egiaztatuko 

baitu Tecnaliarekin ea izangaiek IT txartelak dauzkaten eta noiz lortu dituzten.
Txartelok epe horretan eskuratzen ez dituen izangaia hautaketa-prozesutik baztertu-

ta geratuko da.
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4. Hautaketa-prozedura
4.1. Lehiaketa izango da izangaiak hautatzeko prozedura.
Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: zati honetan, izangaiek alegatu eta egiaztatuta-

ko merezimenduak aztertu eta baloratuko dira seigarren oinarri orokorrean 
ezartzen den moduan. Horretarako, izangai bakoitzari merezimenduen bare-
moaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.

4.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nahitaezkoa eta baztertzailea izango da de-
rrigorrezko II. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuei lotutako plaze-
tara aurkezten diren izangaientzat eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea 
derrigorrezkoa ez den I. hizkuntza-eskakizuna ezarrita duen lanpostuari lo-
tutako plazara aurkezten direnentzat; betiere, euskararen ezagutza frogatu 
eta egiaztatu beharko da dagokion mailan.

Bizkaiko Foru hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute berriro hala-
korik egiaztatu beharko parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez eta Euskara 
Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri direnek ere. 
Halakoetan, parte-hartzaileak baimen espresua emango dio Bizkaiko Foru Aldundiari 
erregistro horretan egiaztapena egin dezan.

Hala ere, aurkeztu egin beharko dituzte azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuarekin bat 
baliozkotuta egon badauden, baina erregistro horretan sartuta ez dauden gainerako eus-
kara-titulu edo -ziurtagiriak; dekretu horren bitartez, euskararen jakite-maila egiaztatzen 
duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratuko mailekin parekatzen dira.

Izangaiek apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuaren babesean egiaztatu nahi badute Ihiz-
kuntza-eskakizuna, ikasketen ziurtagiriak aurkeztu beharko dituzte; dekretu hori euska-
raz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta 
ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko da.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Merezimenduen baremoaren arabera (I. eranskina) emango dira puntuak, eta 

puntu horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa. Prozesuaren lehenengo zatia 
gainditu eta bigarren ariketa (euskara-proba) egin ahal izateko, seigarren oinarri oroko-
rrean xedatutakoa bete beharko da.

5.2. Bigarren zatian, «gai» edo «ez gai» kalifikazioa emango zaie derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak lortu nahi dituztenei. Gainerako kasuetan, 
honako banaketa honen araberako kalifikazioa emango da, egiaztatutako maila kontuan 
hartuta:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
Ezingo da egiaztatu lortu nahi den lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna baino gorago-

ko hizkuntza-eskakizunik, ezta ondorioz, hari dagokion puntuaziorik eskuratu ere.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntu guztien 

batura izango da.

6. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
19

8-
(I-

85
6)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, urriak 18. Asteartea198. zk. 84. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

EspEzialitatEa: HainBat zErBitzutarako langilEa

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan ezarritakoarekin bat

1. Esperientzia; gehienez ere 60 puntu, honela banatuta:
1.a)  Edozein administrazio publikotan Hainbat zerbitzutarako langilea kategorian 

edo EPOELTBren seigarren xedapen gehigarrian aipatutako gainerako lanbi-
de-taldeetako edozeinetan (E titulazio-taldea) egindako zerbitzuengatik: 0,170 
puntu hileko edo zatiki bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 20 
puntu.

1.b)  Aurreko atalean adierazitako esperientziatik bereizirik, modu espezifiko eta 
osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundian Hainbat zerbitzutarako langilea katego-
rian (E titulazio-taldea) egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hileko edo zatiki 
bakoitzeko, eta gehienez ere hamar urte (10 urte): 40 puntu.

Ondorio horietarako, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 
2021eko abenduaren 21ean onartuak, kategoria hauetan emandako zerbitzuak zenba-
tuko dira: Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Ondorio horietarako, honako hauek joko dira administrazio publikotzat: 5/2015 Lege-
gintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua-
ren Legearen testu bategina onartzen duenaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan 
jasotako erakundeak eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legeak 2.1 eta 2.3 
artikuluetan jasoak. Orobat zenbatuko dira zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan 
egindako zerbitzuak, baina inola ere ez izaera publikoko beste erakunde batzuetan egin-
dakoak, baldin eta enpresa, merkataritza-sozietate edo elkarte, fundazio nahiz korpora-
zio publikoen forma juridikoa badute.

Egindako zerbitzuak hiletan zenbatuko dira. Ondorio horietarako, egindako zerbi-
tzu-aldi guztietako egunak batuko dira eta batura zati hogeita hamar egingo da; emaitzan 
zatikirik ateratzen bada, hilabete oso gisa zenbatuko da.

Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan egindako zerbitzu-aldi guz-
tiak lanaldi osoan egindakotzat joko dira.

2. Prestakuntza, karrerako funtzionarioa edo lan-kontratudun langile finkoa izateko 
prozesuak gainditzea, eta lan-poltsetan sartuta egotea; gehienez ere 40 puntu, baremo 
honen arabera:

2.a)  Eskola-graduatuaren titulua edo goragokoa, Lehen Mailako Lanbide Heziketa-
koa edo baliokidea izateagatik: 10 puntu.

2.b)  Administrazio-publikoko eskoletan (HAEE, HANI, HAEI edo beste administra-
zio-eskola batzuk) prestakuntza-ikastaroetan emandako/hartutako ordu-kopu-
ruagatik —ikastaro horiek aipatutako erakundeek emanda eta egiaztatuta egon 
behar dute—: 0,27 puntu hartutako ordu bakoitzeko eta 0,32 puntu emandako 
ordu bakoitzeko; gehienez: 20 puntu.

2.c)  B gidabaimena izateagatik (lehengo B1 gidabaimena): 5 puntu.
2.d)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategorian sartzeko hautaketa-prozesu bat 

gainditzeagatik: 10 puntu.
2e)  Bizkaiko Foru Aldundian deitutako kategoriako lan-poltsan sartuta egoteagatik: 

5 puntu.
Ondorio horietarako, aintzat harturik zer ezartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren 

Giza Baliabideak Arrazionalizatzeko Lehen Programaren Bosgarren Jarduketa Zikloak, 
2021eko abenduaren 21ean onartuak, kontuan hartuko dira kategoria hauetan sartzeko 
gainditutako ariketak: Gidaria, behargina, zerbitzuetako langilea eta menpekoa.

Guztira: 100 puntu.
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