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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, otsailak 22. Asteazkena37. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Bermeoko Udala

Enplegu publikoa egonkortzeko lehiaketa-oposaketa bidezko prozesuak ga-
ratu ahal izateko, oinarri espezifikoak zuzentzea.

2023ko otsailaren 10eko 000000665 zenbakidun Alkatetza Dekretu bidez xedatu da:
Lehenengoa: Enplegu publikoa egonkortzeko lehiaketa-oposaketa bidezko prozesua 

garatu ahal izateko, oinarri espezifikoak zuzentzea, modu honetan:
Bermeon, 2023ko otsailaren 13n.—Alkateordea, Idoia Platas Arenaza
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2023, otsailak 22. Asteazkena37. zk. 2. orr.

20/2021 LEGEAREN 2.1 ARTIKULUTIK ERATORRITAKO EPE LUZEKO  
BEHIN-BEHINEKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO PROZESU BEREZIAREN  

DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK, ADMINISTRAZIO BEREZIKO  
ESKALAKO AZPIESKALA TEKNIKOARI DAGOKIONA

1. Deitutako plazak
Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoko Arkitekto plazarako deialdia 

egiten da, txanda irekian, honela banatuta:

Plaza 
kopurua Lotutako lanpostuak Ezaugarriak (hizkuntza eskakizuna, derrigortasun data, lanpostu-mailako 

osagarria, berariazko osagarria, berariazko betekizunak, etab.)

1 Arkitektoa

—  Lanpostuaren izena / Nombre del puesto: Arkitektoa / Arquitecto
—  Izaera/naturaleza: funtzionarioa / funcionario/a
—  Azpitaldea/Subgrupo: A1
—  4. Hizkuntza Eskakizuna / Perfil lingüístico: 4. Derrigortasun 

data / Fecha de preceptividad: 1998-12-31/31-12-1998.
—  Destino Osagarri Maila / Nivel de Complemento de Destino: 26
—  Berariazko Osagarria / Complemento Específico: 27.935,74 €.

2. Parte hartzeko eskakizunak
2.1. Plazak lortu nahi dituztenek oinarri orokorretako 2. paragrafoan oro har ezarrita-

ko baldintzak bete beharko dituzte.
2.2. Langileak hautatzeko deialdietan izena emateagatiko tasaren zenbatekoa: 20 

euro.
2.3. Oinarri orokorretako 2.h) apartatuan xedatutakoari dagokionez, Arkitektura li-

zentziatura edo baliokidea den titulazioa eskatzen da.

3. Lanpostuak esleitzeko berariazko betekizunak
3.1. Deialdi honen xede den plazari lotutako lanpostuan, 4. hizkuntza eskakizunaren 

betekizuna dago. Euskara jakitea derrigortasun data igarota duten lanpostuen baldintza 
da.

Betekizun horiek oinarri orokorretako 2. eta 7. oinarrietan ezarritakoaren arabera 
egiaztatu beharko dira.

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

dira.
Oposizio fasean gehienez ere 60 puntu eskuratu ahalko dira.
4.1.1. Lehen proba:
Teoriko-praktikoa izango da eta bi zati izango ditu:
—  A zatia: galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango ditu. Galde-

rak oinarri espezifiko hauen I. eranskineko gaitegi orokorraren ingurukoak izango 
dira.

—  B zatia: galdetegi bat izango da eta erantzuteko hainbat aukera izango ditu. Kasu 
teoriko-praktikoak izango dira eta oinarri espezifiko hauen I. eranskineko gaitegi 
espezifikoaren ingurukoak izango dira.

Probaren gehienezko balioa 60 puntukoa izango da (A zatiak 0-20 puntu artean eta 
B zatiak 0-40 puntu artean). Erantzun oker bakoitzeko erantzun zuzen baten balioaren 
heren bat kenduko da, eta kanporatuak izango dira proba osoan 30 puntu edo gehiago 
eskuratzen ez dituztenak.
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2023, otsailak 22. Asteazkena37. zk. 3. orr.

Epaimahaiak, proba egin eta gero eta dagokion erabakia hartuta, erantzun zuzenak 
argitaratuko ditu oinarri orokorren 6. apartatuan aipatutako lekuetan.

4.1.2. Bigarren proba, euskara proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea izango da 
nahitaezko 4 hizkuntza-eskakizuna duen plaza lortu nahi duten izangaientzat. Nolanahi 
ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

Proba hau Gaitzat edo Ez gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten 
plazak lortu nahi dituztenentzat. Hizkuntza-eskakizunik bete behar ez denean, euskara 
jakitea merezimendutzat hartuko da.

Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta badago, ez da 
egiaztatu beharko. Horretarako, parte-hartzaileak baimena emango dio, berariaz, Ber-
meoko Udalari erregistro horretan egiazta dezan.

Hala ere, erregistro horretan ez dagoen beste edozein euskarako titulu edo ziurtagiri 
aurkeztu beharko da, baina baliozkotuta, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratua-
ren mailekin parekatzeko den azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuaren arabera.

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat har-
tzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbues-
teko denak, xedatutakoaren babesean 4. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek 
ziurtagiri akademikoa aurkeztu beharko dute. Ondorio horietarako, ETZEBn baliozkotu 
diren salbuespenak baino ez dira aitortuko.

4.1.3. Proben garapena.
Eskala, azpieskala edo kategoria bakoitzeko hautagaiak deituak izango dira probak 

egiteko deialdi bakarrean. Epaimahaiak hautapen probetan aukera eta tratu berdintasu-
na bermatzeko, proben deialdiko baldintzak aldatu ahal izango ditu haurdunaldi, erditze 
edo ezinbesteko bestelako arrazoiak direla-eta proba egitera joan ezin diren pertsonen-
tzat. Inguruabar horiek, ahal den heinean, epaimahaiari jakinarazi beharko zaizkio proba 
egin aurretik, eta justifikazio agiriak atxiki beharko dira.

Epaimahaiak proba egiteko denbora eta bitartekoak egokituko dizkie egokitzapenak 
behar dituzten eta parte-hartze eskarian hala adierazi duten hautagaiei, eta horrela, gai-
nerako parte-hartzaileekiko aukera berdintasuna izango dute, baldin eta horrekin proba-
ren edukia hutsaltzen ez bada eta beharrezko gaitasun maila gutxitzen edo urritzen ez 
bada.

Hautaketa probak egitera joan ahal izango dira prozesuan onartuak izan diren per-
tsonak eta baztertuak izanda ere, egiaztatzen dutenak ebazteke dagoen gora jotzeko 
errekurtsoa jarri dutela. Identifikazio ondorioetarako probak egitera joango dira Nortasun 
Agiri Nazionalarekin, pasaportearekin edo gidabaimenarekin.

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

Emaitzen argitaratzeak jakitera emango dira oinarri orokorren 6. oinarrian aipatutako 
lekuetan.

4.1.4. Oposizio faseko puntuazioen zerrenda.
Oposizio faseko probak bukatuta eta hala badagokio, aurkeztu diren erreklamazioak 

ebatzita, epaimahaiak aginduko du gainditu dutenen puntuazioen behin betiko zerrenda 
argitaratzea, eta sarbide txandaren eta modalitatearen arabera argitaratuko dira.

4.2. Lehiaketa fasea.
Lehiaketa fasean gehienez ere 40 puntu lortu ahal izango dira eta puntuen baturak 

zehaztuko du baremo honen arabera:

a) Esperientzia: 30 puntu gehienez
a.1. Esperientzia orokorra:
Esperientzia orokortzat hartzen da edozein administrazio publikotan, deialdia egin 

duen administrazioan barne, dagokien hautaketa-prozesuaren muina diren arestikoekin 
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parekatutako esperientzia, baldin eta zerbitzu horiek aurreko kidego, eskala, azpieskala, 
aukera, espezialitate edo lanbide-taldeetan emandako zerbitzuengatik izandako espe-
rientzia, eragin duen harremanaren arabera langile hori funtzionarioa zein lan-kontratu-
duna izan.

Gehienez 10 puntu emango dira, baremo honen arabera:
—  Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan edo A1 azpitaldeko Arkitek-

to kategorian edozein administrazio publikotan, deialdia egin duen administrazioan 
barne, egindako zerbitzuengatik 0,00457 puntu lan egindako egun bakoitzeko.

a.2. Berariazko esperientzia.
Hautaketa-prozesuan deitutako lanpostuak betetzeagatik deialdia egin duen admi-

nistrazioan emandako zerbitzuak berariaz, bereizita eta esperientzia orokorraren ba-
lorazioaren osagarri gisa baloratuko dira, gehienez ere 20 punturekin, baremo honen 
arabera:

—  Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan edo A1 azpitaldeko Arkitek-
to kategorian administrazio deitzailean egindako zerbitzuengatik, 0,00914 puntu 
lan egindako egun bakoitzeko.

Zenbatzeko, erakunde bakoitzean lan egindako aldien batura egingo da. Nolanahi 
ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak lanaldi osoan lan egin-
dakotzat hartuko dira. Ezin izango da egun berean kontratu/izendapen bat baino gehiago 
zenbatu.

b)  Merezimendu akademikoak. Gehienez 10 puntu emango dira merezimendu hauen-
gatik

b.1. Edozein administrazioan oposizio-fasea gainditzeagatik, lanposturik lortu gabe 
bada ere, karrerako funtzionario edo lan-kontratu finkoko langile izateko prozeduraren 
Administrazio Bereziko eskalako azpieskala Teknikoan edota A1 azpitaldeko Arkitekto 
kategorian, betiere deialdia BOEn argitaratu den Enplegu Eskaintza Publikoaren bidez 
egin bada: 5 puntu.

b.2. Deitutako plazei lotutako lanpostuen eremu funtzionalei lotutako eta erakun-
de ofizialek (administrazio publikoko eskolak edo institutuak, administrazio publikoak, 
unibertsitateak, lanbide-elkargoak, mutualitateak, fundazioak, elkarteak, federazioak) 
emandako edo homologatutako prestakuntza-ikastaroak jasotzeko orduengatik, 1puntu 
jasotako ordu bakoitzeko, gehienez ere 10 puntu.

b.3. Deitutako plazei lotutako lanpostuen eremu funtzionalei lotutako eta erakun-
de ofizialek (administrazio publikoko eskolak edo institutuak, administrazio publikoak, 
unibertsitateak, lanbide-elkargoak, mutualitateak, fundazioak, elkarteak, federazioak) 
emandako prestakuntza-ikastaroak emateko orduengatik, 1 puntu jasotako ordu bakoi-
tzeko, gehienez ere 10 puntu.

b.4. Informatikako ezagutzak.
Informatikako ezagutzak baloratuko dira, 10 puntu gehienez, eta 2,5 puntu emango 

dira ziurtagiri hauetako bakoitzeko:
—  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010, oinarrizkoa.
—  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010, oinarrizkoa.
—  Oinarrizko Internet.
—  Microsoft Access 2000/XP/2003, oinarrizkoa.
—  Microsoft Outlook XP/2003/2010.
—  Microsoft Power Point 2000/XP/2003/2007/2010, maila bakarra.
—  Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010, aurreratua.
—  Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010, aurreratua.
—  Microsoft Access 2000/XP/2003, aurreratua.
—  Internet aurreratua.
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Moduluak gainditu izana egiaztatzeko, IT Txartela ziurtapen-sistema erabiliko da, oi-
narri orokorretan adierazitakoaren arabera. Modulu beraren zenbait bertsio egiaztatzen 
badira, horietako bakarra baloratuko da.

Deialdi honen ondorioetarako, maila aurreratua egiaztatzen dutenak oinarrizko maila 
egiaztatutzat joko dira.

5. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen baturak 

zehaztuko du.

6. Lan-poltsa
Deialdi honek lan poltsa bat sortuko du eta plazarik eskuratu ez duten, baina oposa-

keta fasea gainditu duten pertsonak egongo dira bertan.

7. Lehentasun-klausula aplikatzea
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27.2 artikulua 

aplikatzeko, artikulu horretan aurreikusitako berdinketa hausteko klausula ez da aplika-
tuko, azpieskala Teknikoan emakumeen azpiordezkaritzarik ez dagoelako.
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I. ERANSKINA
GAITEGIA

GaiteGi orokorra

1. gaia: 1978ko Espainiako Konstituzioa Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak 
eta betebeharrak.

2. gaia: Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutua. EAEren eskumenak: esklusiboak, 
legegintza garapenekoak eta betearazpenekoak.

3. gaia: Gorte Nagusiak. Herriaren Defendatzailea. Arartekoa.
4. gaia: Estatuaren eta autonomia erkidegoen artean eskumenak banatzea. Esku-

men banaketa Konstituzioan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Estatutuan.
5. gaia: Udalerria (7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arau-

tzen dituena, II. titulua).
6. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen administrazio proze-

dura erkidearena: Administrazio Publikoen jarduera-arau orokorrak. Prozeduraren hasie-
ra, antolamendua, instrukzioa eta amaitzea.

7. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen administrazio proze-
dura erkidearena: Administrazio egintzen eraginkortasuna eta horien baldintzak. Betea-
razpena eta etetea. Administrazio egintzen egikaritzea

8. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen administrazio proze-
dura erkidearena: Administrazio egintzaren balioezintasunaren teoria. Egintza deusezak 
edo deuseztagarriak. Administrazio egintzaren baliozkotzea. Ofiziozko berrikuspena.

9. gaia: 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio publikoen administrazio pro-
zedura erkidearena: Administrazio errekurtsoak. Kontzeptua. Printzipio orokorrak eta 
motak. Araubide juridikoa. Administrazio errekurtsoak ordezkatzeko prozedurak: kontzi-
liazioa, bitartekaritza eta arbitrajea.

10. gaia: Administrazio publikoen zehapen ahalaren printzipioak. Euskal Autonomia 
Erkidegoko administrazio publikoen zehapen ahala. Toki erakundeen zehapen ahala.

11. gaia: Administrazioaren erantzukizuna. Bilakaera eta egungo araubidea. Ordain 
daitezkeen kalteak. Administrazio ekintza eta prozedura erantzukizunaren arloan.

12. gaia: 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa. Fun-
tzionarioen eskubideak eta betebeharrak. Ordainsariak. Diziplina-araubidea.

13. gaia: 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen erabilera normalizatzeko oi-
narrizkoa.

14. gaia: 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan-arriskuen Prebentzioari buruzkoa.
15. gaia: 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari 

eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa. Datuak babesteko 2016/679 (EB) Errege-
lamendua, Europako Parlamentu eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu per-
tsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio 
askeari buruzko arauak ezartzen dituena eta 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko 
Erregelamendu Orokorra) indargabetzen duena.

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

17. gaia: Administrazio kontratazioa. Motak: elementuak eta subjektuak, kontratu 
publikoen xedea eta kausa Kontratazioaren forma eta kontratisten hautapen sistemak. 
Kontratuak formalizatzea.

18. gaia: Administrazio publikoen kontratuen prestaketaren eta adjudikazioaren arau 
orokorrak. Kontratazioaren arloko errekurtso berezia:

19. gaia: Giza baliabideen tresna arautzaileak: enpleguko eskaintza publikoa, enple-
gu planak eta bestelako arrazionalizazio sistemak.
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20. gaia: Toki erakundeetako langileak: motak eta araubide juridikoa. Tokiko funtzio 
publikoa: toki funtzionarioen motak. Langileak antolatzeko tresnak: plantillak eta lanpos-
tuen zerrendak.

21. gaia: Toki erakundeen ordenantzak eta erregelamenduak.
22. gaia: 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, gardentasunari, informazio publikoa es-

kuratzeari eta gobernu onari buruzkoa. Gobernu irekia, gardentasuna, datu irekiak eta 
herritarren parte-hartzea Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Le-
gean.

23. gaia: 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore publikoko araubide juridikoarena.

GaiteGi espezifikoa

24. gaia: Hirigintz Lizentziak. Izaera juridikoa, araubide juridikoa eta emate prozedura.
25. gaia: Hirigintza antolamendua eta lurraldearen antolamenduarekin duen lotura. 

Hirigintza plangintza: plan motak eta horien izapidetzea. Hiri antolamendurako plan oro-
korra. Plangintza orokorraren bateragarritasuna. Sektorizazio planak.

26. gaia: 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa.
27. gaia: 4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari 

buruzkoa.
28. gaia: 46/2020 Dekretua, martxoaren 24koa, lurralde-antolamenduko planak eta 

hirigintza-antolamenduko tresnak onartzeko prozedurak arautzen dituena.
29. gaia: 128/2019 Dekretua, uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez behin betiko onesten 

baitira Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak.
30. gaia: Uren Legearen Testu Bategina onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Lege-

gintzazko Errege Dekretua.
31. gaia: Kostei buruzko 22/1988 Legea, uztailaren 28koa: III Titulua.
32. gaia: Estatuko eta merkataritzako itsas armadako portuen 27/1992 Legea, aza-

roaren 24koa: I. Tituluaren I. Kapituluko 3. Sekzioa.
33. gaia: Urdaibaiko Biosfera Erreserbako erabilpenerako eta kudeaketarako egita-

mu gidaria.
34. gaia: Bermeoko HAPOa.
35. gaia: Bermeoko Alde Zaharreko Plan Berezia.
36. gaia: 229/1998 Dekretua, irailaren 15ekoa, Gaztelugatxe aldea babespeko bioti-

potzat deklaratzen duena.
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