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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea (UEMA)

Salbuespenezko egonkortze prozesuaren bidez, 2 Euskara-teknikari plaza 
jabetzan betetzeko hautaketa prozesuko deialdiaren oinarri espezifikoen al-
daketa (oposizio-lehiaketa).

Abuztuaren 1ean, Zuzendaritzako Batzordeak erabaki du Udalerri Euskaldunen 
Mankomunitateko bi (2) euskara-teknikari plaza (oposizio-lehiaketa) jabetzan betetzeko 
deialdiaren oinarri arautzaileak aldatzea.

Deialdi hori Bizkaiko Aldizkari Ofizialaren 118. zenbakian argitaratu zen 2022ko ekai-
naren 21ean, eta aldatutako deialdia eta oinarri arautzaileak honekin batera doaz.

Eskabidea, izena emateko eskatzen diren beste agiriekin batera, hogei (20) egun 
baliodunen epean aurkeztu behar da, deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita. Halaber, hautaketa-prozesuan jada 
izena eman dutenak inskribatutzat ematea onartu da, eta ez da beharrezkoa beste es-
kabide bat aurkeztea. Hala ere, pertsona horiek aukera dute jada egindako izen-ematea 
osatzeko.

Aulestin, 2022ko abuztuaren 1ean.—UEMAko Lehendakaria, Iraitz Lazkano Garitao-
naindia
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SALBUESPENEZKO EGONKORTZE PROZESUAREN BIDEZ, 2 EUSKARA-TEKNIKARI  
PLAZA JABETZAN BETETZEKO HAUTAKETA PROZESUKO DEIALDIAREN  

OINARRI ESPEZIFIKOEN ALDAKETA. (OPOSIZIO-LEHIAKETA)

1. Eskainitako lanpostua
Egonkortzeko hautaketa prozesurako salbuespeneko deialdia egiten da Enplegua 

egonkortzeko 2022ko Lan Eskaintza Publikoari dagozkion 2 Euskara teknikari plaza be-
tetzeko (A2 Taldea) lehiaketa-oposizio bidez eta sarrera libreko sistemaz, 20/2021 Lege-
ko 2. artikuluarekin bat; plaza horiek euskarazko derrigorrezko 4. hizkuntza-eskakizuna 
daukate. Plaza horiek Administrazio Orokorreko Eskalakoak eta A2 Taldekoak dira.

Misioa: Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko kide diren udalei hizkuntza-normali-
zazioari lotutako zerbitzuak ematea, mankomunitateak erabakitzen duen eran.

Funtzio eta zeregin nagusiak:
—  Esleitutako udalen planak (udal barrukoak zein herrira begirakoak) egin, adostu, 

kudeatu eta jarraipena egitea.
 •  Udalerrira begirako planari dagokionez:
  –  Planak eta programak diseinatzea, kudeatzea eta ebaluatzea, eta arlo horie-

tako jarduerak sustatzea eta koordinatzea.
  –  Kudeatzen dituen talde eta erakundeekin bilerak egin eta ekimenak koordina-

tzea.
  –  Udalerrian euskara sustatzeko ekintzak diseinatu eta aurrera eramatea, urte-

roko UEMAren kudeaketa planean oinarrituta.
 •  Udal barruko planari dagokionez:
  –  Planak eta programak diseinatzea, kudeatzea eta ebaluatzea, eta arlo horre-

tako jarduerak sustatu eta koordinatzea.
  –  Planaren jarraipena egitea.
  –  ELEak egitea, UEMAk zehaztutako irizpideen arabera
  –  Itzulpenak eta zuzenketak egitea.
—  Udalei euskara arloko dirulaguntzen kudeaketan laguntza eman, UEMAk zehaztu-

tako irizpideen arabera.
—  Dagokion bileretan parte hartu.
—  Udalen kontsulta, iradokizun eta kexak bideratu, eta horiei erantzun.
—  Erakundeko beste lanpostuekin koordinatu, bere lanak horrela eskatzen duenean.
—  Langileen hautatze-prozesuetan parte hartu, bere lanpostuaren sailkapenarekin 

bat datorrenean.
—  UEMAk udalei banatu beharreko materiala banatu bere ardurapeko udaletan.
—  Zehaztutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren eta eskatzen zaizkion beste 

edonolako lanak egin, bere lanpostuaren sailkapenarekin bat datozenak.
Plaza horiek eskatzen dituzten beharrezko gaitasunak: denbora kudeatzeko gaitasu-

na, antolatzeko gaitasuna, taldean lan egiten jakitea, jendaurrean hitz egiteko gaitasuna, 
ezagutza soziolinguistikoa eta esperientzia.

2. Betebehar zehatzak
1. Europar Batasuneko kide diren estatuetako baten herritartasuna izatea, edo, Eu-

ropar Batasunak egindako eta espainiar Estatuak berretsitako nazioarteko Itunei jarrai-
ki, langileen zirkulazio askea aplikatzen zaion estaturen bateko herritarra izatea. Parte 
hartu ahal izango dute, baita ere, Europar Batasuneko kide diren estatuetako herritarren 
ezkontideek, beti ere zuzenbideko banaketarik gabekoak badira; baita ere bere ondoren-
goak eta bere ezkontidearenak, baldin eta zuzenbideko banaketarik gabekoak badira, 
eta ondorengo horiek hogeita bat (21) urte baino gutxiagokoak badira, edo adin horre-
tatik gorakoak, baina bere pentzuan bizi direnak. Aipatutakoez gain, Espainian legezko 
bizilekua duten atzerritarrek ere parte hartu ahal izango dute.
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2. 16 urte beteta izatea, beste adin muga bereziren bat eskatzen den prozesuen 
kalte barik, eta edozein kasuan, nahitaezko erretirorako gehienezko adina ez gainditzea.

3. Unibertsitateko gradu titulua, diplomatura edo baliokidea izatea.
4. B motako gida baimena.
5. Hizkuntzen Europako Erreferentzia Markoaren 4 TG maila egiaztatzea.
Baldintza hau, Epaimahaiak jarriko dituen ahozko eta idatzizko proben bidez egiaz-

tatuko da, edota, Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko 
baliokidetzak finkatzen dituen Dekretuan eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko 
Bateratura egokitzeko azaroaren 9ko 297/2010 Dekretuan ezarritako ziurtagiriak aurkez-
tuz akreditatu beharko da.

Halaber, 297/2010 Dekretuan ezarritakoaren arabera, euskaraz egindako ikasketa 
ofizialak aintzat hartu eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaz-
tatzetik salbuetsiko dira.

6. Lanpostuko zereginak normaltasunez egitea eragotziko duen gaixotasunik edo 
akats fisikorik zein psikikorik ez izatea. Baldintza hori betetzen dela UEMAk erabakiko 
du, komenigarri jotzen dituen azterketak aurretik eginda.

7. Diziplinako espediente bidez edozein Administrazio Publikoko zerbitzutik baz-
tertua ez izana, edota inhabilitazio absoluturik edo berezirik ez izatea enplegu eta kargu 
publikoetan aritzeko.

3.  Eskabideak
Eskariak eredu ofizialean egin beharko dira. Eskari ofiziala helbide honetan lor daite-

ke: https://www.uema.eus webgunean edo iragarki honetan dagoen II. eranskina betez.
Eskariarekin batera, NAN agiria edo identifikaziorako agiri baliokidea, egiaztatutako 

hizkuntza eskakizunaren agiria eta alegatzen diren merituen erlazioa eta egiaztagiriak 
aurkeztu beharko dira.

Eskabidearekin batera aurkezten ez diren egiaztagirien merezimenduak ez dira kon-
tuan izango, eta ezingo dira gero egiaztatu.

Eskariak aurkezteko bideak:
—  Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea. Enparantza nagusia 11, 6, bulegoa. 20730 

Azpeitia helbidean.
—  39/2015 Legeko 16.4 artikuluak zehaztutako bideak.
Eskabidea eta izena emateko eskatzen diren beste agiriekin batera, hogei (20) egun 

baliodunen epean aurkeztu behar da, deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Ondorio horietarako, igande eta jaiegunez gain, zapatuak ere ez dira egun baliodun-
tzat joko.

Hautaketa-prozesuan parte hartzeak esan nahi du baimena ematen dela hautake-
ta-prozesuaren edozein unetan UEMAren Lan Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuko 
pertsonal sanitarioak beharrezkoa den gaitasun funtzionala ziurtatzeko egokitzat jotzen 
dituen kontrol edo azterketak egiteko.

4. Epaimahaia
Hautaketa-prozesuko epaimahaia xedapen hauetako artikuluetan ezarritakoaren 

arabera eratuko da: Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko testu bateratua 
onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu araugilearen 60. artikulua, ekai-
naren 7ko 896/1991 Errege Dekretuko 4. artikulua, Euskal Funtzio Publikoari buruzko 
uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 31. artikulua, abenduaren 16ko 57/2003 Legean berri-
datzitako apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 127.1.h artikulua, eta Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasunerako Eusko Legebiltzarreko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 20.4.b. 
artikulua.
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Epaimahaia mahaiburuak, idazkariak eta deialdian ezarritako kopuruaren araberako 
kideek osatuko dute, eta gutxienez bost kide egongo dira.

Epaimahaia osatuko dutenak, gehienbat, deitutako plazen arloan adituak izango dira, 
eta botoa emateko eskubidea duten kide guztiek deialdian parte hartzeko eskatu den 
titulu edo maila akademiko berbera edo goragokoa izan behar dute. Epaimahai bakoi-
tzaren kideen erdiek gutxienez, hautaprobetako jakintza-arlo bereko titulazioa edo espe-
zializazioa izan behar dute.

Oinarri hauetan zehazten ez den zerbait gertatuz gero, epaimahaiak hautaketa-pro-
zesua behar bezala garatzeko eta dagozkion eginkizunak betetzeko hartu beharreko 
erabakiak hartuko ditu, eta oinarri hauek aplikatzean sortzen diren zalantza guztiak eba-
tziko ditu. Epaimahaiaren erabakien aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke manko-
munitateko lehendakariaren aurrean; horretarako epea ebazpenean bertan ezarriko da, 
eta webgunean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatu behar da.

5. Hautaketa-prozedura
Hautagaiak lehiaketa-oposizioaren bidez eta txanda irekian aukeratuko dira. Oposi-

zio-fasean bi ariketa egingo dira, eta lehiaketa-fasean merezimenduak baloratuko dira. 
Oposizio-fasea egingo da lehenengo. Prozesua osatzeko, praktikaldia egingo da.

A. Oposizio fasea
Oposizio-fasean hiru ariketa egingo dira. Horietako bi derrigorrezkoak eta ez-bazter-

tzaileak izango dira.
Lehen ariketa (teorikoa): Oinarri hauei dagokien gai-zerrendaren edukiei buruzko 

erantzun anitzeko 30 galderako galdetegiari idatziz erantzutea 30 minutuan.
20 punturekin baloratuko da proba hau.
Bigarren ariketa (praktikoa): Euskara-teknikariaren funtzio eta zereginetan datzan 

proba izango da. Proba honen iraupena eta edukia epaimahaiak erabakiko du, egokiak 
diren instrukzioak aldez aurretik argitaratzearen kalterik gabe.

Ariketa egiteko eraman beharrekoak ariketaren deialdian bertan zehaztuko dira.
40 punturekin baloratuko da proba hau.
Ariketak baztertzaileak izango ez badira ere, oposizio fasean gutxienez 30 puntu lortu 

beharko dira, gutxienez, prozesutik baztertuak ez izateko.
Euskarazko proba: Hornitu nahi den plazaren ezaugarriekin bat, teknikari gaituaren 

hizkuntza-eskakizuna egiaztatu beharko da epaimahaiak erabakitako eran. Horretarako, 
Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako jarraibideak erabiliko dira, halaxe 
ezartzen baitu Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1. artikuluak.

Honako hauek ez dute hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko ariketa egin beharko: 
IVAPen 4. hizkuntza-eskakizunaren ziurtagiria edo Hizkuntzen Europako Erreferentzia 
Esparru Bateratuko C2 jakintza-mailaren titulu edo egiaztagiriren bat dutenek (titulu eta 
egiaztagiri horiek apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuko 41. artikuluan eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuko 3. artikuluan eta hurrengoetan daude zerrendatuta). Hori, baldin eta 
ariketa egin aurretik maila hori dutela egiaztatu badute, UEMAn bertan ziurtagiria aur-
keztuta; izan ere, ziurtagiria aurkeztu ezean, ez da salbuespen hori aplikatuko.

Hala ere, ziurtagiri hori ez da aurkeztu beharko hizkuntza-eskakizuna egiaztatuta da-
goela agertzen denean Euskarako Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan. Horre-
tarako, parte-hartzaileak baimena emango dio berariaz mankomunitateari hori horrela 
dela egiazta dezan aipatutako erregistroan.

Ariketa Gai ala Ez-Gai kalifikatuko da.
Azterketa deiak eta bateratzeko aukera:
Azterketetarako deialdiak, UEMAren webgunean ipintzeaz gain, posta elektroniko bi-

dez jakinaraziko zaizkie hautagaiei, eskaera-orrian zehaztutako helbidera elektronikora 
bidalita.
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Prozesua lehenbailehen burutzeko helburuarekin, bi ariketak egun berean egitea 
erabaki ahal izango du epaimahaiak, eta erabaki horren kontra ezingo da inolako erre-
klamazio edo errekurtsorik aurkeztu.

Lehiaketa aldia puntuatzeko egiaztagiriak azken ariketaren eguna baino lehen jaso-
ko dira, epaimahaiak horretarako zehaztutako epean. Ordura arte, eskaera-orriarekin 
batera aurkeztu beharreko agiriak baino ez dituzte aurkeztu beharko hautagaiek. Baina 
eskaera-orrian bai zerrendatu beharko dituzte gero aurkeztuko dituzten merezimenduak. 
Zerrendatuko ez balira, ez da aukerarik egongo agiririk aurkezteko, ezta merituak ale-
gatzeko ere lehiaketa aldia puntuatzeko egiaztagiriak aurkezteko epean; eta zerrendatu 
gabeko merezimenduen agiririk aurkeztuko balitz, ez da kontuan izango.

Gehienezko puntuazioa:
Oposizio-fasean, gehienez 60 puntu atera ahal izango dira.

B. Lehiaketa fasea
Oposizio-fasea amaitzen denean, fase hori gainditu duten hautagaiekin hasiko da 

lehiaketaren fasea.
Oposizio-fasea gainditu duten hautagaiek eskabidean aurkeztutako eta behar den 

moduan egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira.
Oinarri hauetan azaldutakoarekin bat etorrita baloratuko dira merezimenduak. Ez da 

baloratuko bestelako ezein merezimendu, ezta eskabidean zerrendatu ez direnak ere.
Deialdia EAOn (Estatuko Aldizkari Ofizialean) argitaratu den egunera arte lortutako 

merezimenduak baino ez dira baloratuko.
1. Laneko esperientzia. Atal honetan 36 puntu lortu ahal izango dira, eta modu ho-

netan baloratuko da.
a)  UEMAko euskara teknikari lanpostuan emandako denbora. Gehienez 30 hila-

beteko esperientzia baloratuko da atal honetan, hilabete bakoitzeko 0,8 puntu 
emanda. Zerbitzua lanaldi murriztuan eman den aldi guztiak lanaldi osotzat har-
tuko dira. Zenbaketa egiteko, lanean emandako aldietako egunak batuko dira, 
eta behin batura egin ondoren, hilabetetik beherako frakzioak alde batera utziko 
dira. Horretarako 30 egun naturalen batura hartuko da hilabatetzat.

    30 hilabetetik gora egindako denbora b) atalean zehaztutako moduan puntuatu-
ko da.

b)  Beste edozein administraziotan euskara-teknikari lanpostuan emandako denbora. 
Gehienez 30 hilabeteko esperientzia baloratuko da, egindako hilabete bakoitzeko 
0,4 puntu emanda. Zerbitzua lanaldi murriztuan eman den aldi guztiak lanaldi oso-
tzat hartuko dira. Zenbaketa egiteko, lanean emandako aldietako egunak batuko 
dira, eta behin batura egin ondoren, hilabetetik beherako frakzioak alde batera 
utziko dira. Horretarako, 30 egun naturalen batura hartuko da hilabatetzat.

2. Prestakuntza-ikastaroak: gehienez 3 puntu.
Merezimendu hau, ikastaro presentzialei zein online egindakoei dagokienez, honela-

xe baloratuko da:
10 ordutik gorako ikastaroak izan beharko dira, eta ikastaroan parte hartu izanaren 

(ikasle, irakasle edo antolatzaile gisa) ziurtagiriak aurkeztu beharko dira. Eskola-ordu 
bakoitzeko: 0,05 puntu.

Baldintza hauen arabera egingo da balorazio hori:
1)  Prestakuntza-ikastaroek edo jarduerek plazaren funtzioekin eta gaiekin erlazio-

natuta egon behar dute.
2)  Honako hauek izango dira ikastaro horiek antolatu eta eman dituztenak, elkarla-

nean edo modu esklusiboan:
   a)  Administrazio Publikoa edo haren mendeko organismo autonomiaduna.
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   b)  Eskudun administrazioak onartuta balio akademiko ofiziala izan eta tituluak 
eman ditzaketen ikastegi publikoak edo pribatuak. Balorazioa titulu horien 
arlo akademikoko gaiei dagokiena soilik izango da.

    Azken kasuan egiaztatu beharko da eskudun administrazioak onartutako ikaste-
giak direla.

3)  Ikastaro guztiak behar bezala egiaztatu beharko dira, joan, aprobetxatu edo 
gainditu dela egiaztatzen duen agiriaren edo diplomaren bidez. Agiri horietan 
ikastaroak izan dituen eskola-orduak edo ECTSak jaso beharko dira ezinbestez.

3. Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik: gehienez puntu 1.
—  Euskara-teknikari plaza hutsak hornitzeko prozesuetan gainditutako azterketa ba-

koitzeko: 0,5 puntu.
—  Euskara-teknikari lan-poltsak eratzeko prozesuetan gainditutako azterketa bakoi-

tzeko: 0,25.
Ez dira kontuan edukiko euskara-gaitasuna neurtzeko gainditutako azterketak.
Lehiaketa-fasean lor daitezkeen puntuak, guztira, 40 izango dira, gehienez ere.
Oposizioko azterketak amaitu eta lehiaketako merezimenduak baloratu ondoren, 

epaimahaiak sailkapenaren hurrenkera ezarriko du, puntuazioaren arabera, hautake-
ta-prozesuaren fase biak batuta.

6. Oposizioko eta lehiaketako faseen behin betiko kalifikazioa
Hautaketa-prozesua osatzen duten ariketa edo/eta merezimenduen kalifikazioa bu-

katzen denean, epaimahaiak izendapen proposamena egin eta argitaratuko du. Opo-
sizio-fasea eta lehiaketa-faseko merezimenduen balorazioa gainditu duten pertsonek 
lortutako puntuazioen baturen ondoriozko hurrenkerak zehaztuko du proposatutako 
izendapena.

Berdinketarik balego, EFPLren 27.2 artikuluaren arabera, prestakuntza maila bera 
edukiz gero, emakumeak lehenetsiko dira emakumeen ordezkaritza maila %40tik behe-
rakoa den kideko, eskala eta kategorietan, eta, irizpide hori aplikatuta berdinketa man-
tenduko balitz, edota emakumeen ordezkaritza-maila %40tik gorakoa balitz, berdinketak 
ebazteko ondorengo irizpideak aplikatuko dira, zehaztutako hurrenkeraren arabera:

1.  Lehiaketa aldian puntu gehien lortzea.
2.  Lan esperientzia atalean puntu gehien lortzea.
3.  Lan esperientzia ataleko a) azpiatalean puntu gehien lortzea.
4.  Oposaketa fasean puntu gehien lortzea.
5.  Oposaketako bigarren ariketan puntu gehien lortzea.
6.  Oposaketako lehenengo ariketan puntu gehien lortzea.
7.  Prestakuntza-ikastaroak atalean puntu gehien lortzea.
8.  Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik puntu gehien lortzea.
9.  Beste plaza bat okupatzen ez egotea.
Horrekin batera, 20/2021 Legearekin bat, plaza horiek okupatzen egon eta, prozesua 

amaituta, izendatzen ez diren langileekin, lehentasunezko lan-poltsa eratzeko propo-
samena egingo du epaimahaiak, egon daitezkeen hutsune eta bestelako bitarteko eta 
premiazko beharrizanak estali ahal izateko kontuan izan dadin. Lan-poltsaren hurrenke-
ra prozesuan lortutako puntuaketaren arabera zehaztuko da, eta, berdinketarik balego, 
irizpide hauek aplikatuko dira:

1.  Langileen antzinatasuna.
2.  Lehiaketa-aldian puntu gehien lortzea.
3.  Lan esperientzia atalean puntu gehien lortzea.
4.  Lan esperientzia ataleko a) azpiatalean puntu gehien lortzea.
5.  Oposizio fasean puntu gehien lortzea.
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6.  Oposizioko bigarren ariketan puntu gehien lortzea.
7.  Oposizioko lehenengo ariketan puntu gehien lortzea.
8.  Prestakuntza-ikastaroak atalean puntu gehien lortzea.
9.  Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik puntu gehien lortzea.
Horrez gain, lan-poltsa osagarri bat eratzeko proposamena egin ahal izango du epai-

mahaiak, plazarik lortu ez duten eta plaza horiek okupatzen egon ez diren hautagaie-
kin, lortutako emaitzen arabera, beti ere 4. hizkuntza eskakizuna egiaztatuta badaukate. 
Lehentasuna izango dute oposizio-fasea gainditu dutenek. Berdinketarik balego, irizpide 
hauek aplikatuko dira:

1.  Lehiaketa aldian puntu gehien lortzea.
2.  Lan esperientzia atalean puntu gehien lortzea.
3.  Lan esperientzia ataleko a) azpiatalean puntu gehien lortzea.
4.  Oposizio fasean puntu gehien lortzea.
5.  Oposizioko bigarren ariketan puntu gehien lortzea.
6.  Oposizioko lehenengo ariketan puntu gehien lortzea.
7.  Prestakuntza-ikastaroak atalean puntu gehien lortzea.
8.  Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketengatik puntu gehien lortzea.
9.  Beste plaza bat okupatzen ez egotea.

7. Agiriak aurkeztea
Proposatutako izangaiek, erabakiaren iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argita-

ratu eta hogei egun naturaleko epean, deialdian eskatzen diren gaitasun-baldintzak eta 
betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituzte UEMAko erregistroan edota 
39/2015 Legeko 16.4 artikuluak zehaztutako bideak erabilita.

8. Izendapena eta praktikaldia
Behin betiko kalifikazioa eta hautagaien proposamena ateratzeko, oposizio-aldiko 

puntuazioari lehiaketako puntuazioa gehituko zaio.
Hautatuak izan diren eta aurreko oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkeztu du-

ten hautagaiak praktiketako funtzionario izendatuko dira, organo eskudunaren erabaki 
baten bidez.

Praktikaldia hautaketa prozesuaren beste fase bat izango da, derrigorrezkoa eta baz-
tertzailea.

Praktikaldia ebaluatu eta kalifikatu egingo da, ondoren aldagaiak balioetsiz:
—  Betebeharrak eta lana betetzea.
—  Laneko kalitatea.
—  Erabakiak hartzeko gaitasuna eta ebazteko gaitasuna.
—  Ikasteko jarrera.
—  Ardura eta egokitze maila.
—  Lan taldean lan egiteko gaitasuna.
—  Ekimena.
Ebaluazio batzorde batek baloratuko du praktikaldia, eta erakundeko funtzionarioek 

osatuko dute batzorde hori. Izangaia Gai edo Ez-Gai gisa kalifikatuko da.
Ebaluazioa amaitu ondoren, eskumena duen organoari aurkeztuko dio proposamena 

bat, praktikaldia gainditu duten izangaiak karrerako funtzionario izendatzeko.
Hautagairen batek praktikaldia ez balu gaindituko, izendapeneko eskubide guztiak 

galduko lituzke, horretarako organo eskudunak hartuko zukeen akordio bidez, izangaiari 
entzun ondoren.

Azken kasu horretan eta proposatutako izangaiak uko egiten badio, organo eskudu-
nak praktiketako funtzionario izendatuko du zerrenda osagarrian lehen postua betetzen 



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
15

6-
(II

-3
63

4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abuztuak 17. Asteazkena156. zk. 8. orr.

duen pertsona, aipatutako agiriak aurkeztu ondoren, eta oinarri honetan xedatutakoaren 
arabera jokatuko da.

Adierazitako egoeraren bat berriro gertatuko balitz, modu berean jardungo da zerren-
da osagarria agortu arte.

Izendapen guztiak bai praktiketako funtzionario izendapena zein karrerako funtziona-
rio izendapenak hautagaiei jakinaraziko zaie eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, UEMAren 
web gunean eta iragarki-taulan argitaratuko dira.

9. Lanpostuaz jabetzea
UEMAko organo eskudunak proposamena onartu ondoren, izendatutako pertsonak 

lanpostuaz jabetuko dira eta Langile Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen tes-
tu bategina onartu zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 62.1 c) 
artikuluan eskatzen den baldintza bete behar dute; horretarako, hogeita hamar eguneko 
epea daukate, izendapena jakinarazten zaion egunaren biharamunetik aurrera.

Ezarritako epearen barruan justifikatzeko moduko arrazoirik gabe lanpostuaz jabe-
tzen ez badira, karguari uko egin diotela ulertuko da; bazter utziko dira, eta beren es-
kubide guztiak galduko dituzte. Hori gertatuz gero, eskumendun organoak proposatuko 
du puntuak batuta baloraziorik onena lortu duen hurrengo hautagaia izendatzea. Hori 
guztiori oinarri hauetako seigarrenean adierazitakoarekin bat etorrita.

10. Aurka egiteko bideak
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 

Legearen 112., 123. eta 124. artikuluen eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 Legearen 46. artikuluaren arabera, oinarri hauen 
aurka aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal zaio hilabeteko epean mankomu-
nitateko lehendakariari, edo zuzenean aurka egin administrazioarekiko auzien jurisdik-
zioaren aurrean, hilabete biko epean. Epe horren zenbatzea, kasu bietan, ebazpena 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen edo jakinarazten den egunaren biharamunetik 
hasiko da.
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I. ERANSKINA
GAIAK

1. Espainiako 1978ko Konstituzioa. Printzipio orokorrak. Oinarrizko eskubideak eta 
eginbeharrak.

2. Euskadiko Autonomia Estatutua. Esanahi orokorra. Egitura eta edukia.
3. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea: Toki erakundeen eskumenak: Prin-

tzipio orokorrak. Udal-eskumenak. Udal-antolamendua eta funtzionamendua. Tokiko or-
dezkarien estatutuari buruzko xedapenak.

4. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea: udalerriko auzotarren eskubideak, 
eginbeharrak eta erantzukizunak. Euskadiko toki-erakundeek erantzun beharreko publi-
zitate aktiboaren obligazioak.

5. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea: informazio publikoa atzitzeko printzi-
pioak eta erreklamazioen organoa.

6. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea Herritarren partaidetza: xedapen oro-
korrak, entitateak, prozesuak, eta parte-hartzea arau-xedapenak eta tresnak egiten.

7. Datu pertsonalen babesa: xedapen orokorrak. Datuen tratamenduaren printzipio 
orokorrak. Tratamendurako legitimazioa. Bereziki babestutako datuak. Pertsonen esku-
bideak. Datuen babesa.

8. Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasune-
rakoa martxoaren 3ko 1/2022 Legearen lehenengo artikuluaren bitartez “Emakumeen 
eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe 
bizitzeko legea” deitzera pasatu dena: aplikazi. eremua, printzipio orokorrak eta toki-era-
kundeen eskumenak.

9. Euskararen erabilera normalizatzeko azaroaren 24ko 10/1982 Legea.
10. 18/1986 foru legea, abenduaren 15ekoa, Euskarari buruzkoa.
11. 86/1997 dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-admi-

nistrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duena.
12. 2/2016 legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa – Zioen 

azalpena (euskararen erabilerari buruzkoa) eta I. eta III. Tituluak.
13. 179/2019 dekretua, azaroaren 19koa, Euskadiko tok. erakundeetan hizkuntza 

ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari buruzkoa.
14. 123/2008 dekretua, uztailaren 1ekoa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hiz-

kuntzei buruzkoa.
15. 297/2010 dekretua, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 

tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Batera-
tuko mailekin parekatzekoa. Sarrera eta 1. artikulutik 7.era.

16. 47/2012 dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aitortu 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesten dituena.

17. 187/2017 dekretua, uztailaren 4koa, Euskararen jakite-maila egiaztatzen duten 
tituluak eta ziurtagiriak baliozkotzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Ba-
teratuko mailekin parekatzeko Dekretua aldatzen duena.

18. 150/2008 dekretua, uztailaren 29koa, Elebide – Hizkuntza-eskubideak Berma-
tzeko Zerbitzua– Sortu eta kontsulta, iradokizun eta kexen araubidea ezartzen duena.

19. Udalerri Euskaldunen Mankomunitatearen Estatutuak.
20. Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea: sorrera, bilakaera, helburuak eta lan il-

doak.
21. Eragin linguistikoaren ebaluazioa: UEMAk eta Eusko Jaurlaritzak zehaztutako 

metodologia.
22. Euskararen Erabilera Sustatzeko Plana (ESEP). 1. Atala
23. EAEko Herri-Administrazio eta erakundeetan euskararen erabilera normaliza-

tzeko planetarako irizpide orokorrak (VI. plangintzaldia).
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II. ERANSKINA
ESKABIDE-ORRIA

UEMAko euskara teknikari plaza oposizio-lehiaketa bidez                                                                     
hornitzeko deialdian parte hartzeko eskabidea

Sarrera erregistroa (UEMAk betetzeko): Deialdiko lanpostua:

1. Datu pertsonalak

1. abizena 2. abizena Izena

NAN Harremanetarako telefonoa(k) Jaioteguna 

Bizilekua Herria eta posta kodea Probintzia

Helbide elektronikoa Gidabaimena

  EZ       BAI                              Mota .......................................

2. Formazioa
(Deialdian eskatutako titulu akademikoak eta nahitaezko hizkuntza-eskakizuna)

4. hizkuntza eskakizuna:      EZ       BAI

Goi mailako titulazioa:      EZ       BAI

Titulua Zentroa eta Herria Bukatze Data 

3. Esperientzia
Administrazio Publikoan (merezimenduak kalifikatzeko)

Kargua hartutako eguna 
(uuuu-hh-ee)

Kargua utzitako eguna 
(uuuu-hh-ee) Administrazioaren izena Betetako lanpostua 



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
15

6-
(II

-3
63

4)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abuztuak 17. Asteazkena156. zk. 11. orr.

4. Formazioa (merezimenduak)
Hautagaiaren merezimenduak (bestelako tituluak, ikastaroak, mintegiak, diplomak...)

Titulua Zentroa eta herria Kredituak edo ordu- kopurua

5. Aukeraketa prozesuetan gainditutako azterketak

Plaza Administrazioaren izena Noiz gaindituta
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ESKABIDEAREKIN BATERA ERANSTEN DIREN AGIRIAK

  NAN-aren fotokopia.
  Titulu ofizialaren fotokopia.
  Hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiriaren fotokopia (edo titulu baliokidea).
 B gidabaimenaren fotokopia.
  Merezimendu eta lan esperientziaren egiaztagiriak.

Behean sinatzen duenak eskaera honi dagokion deialdi publikoan onartua izatea ESKATZEN DU, eta bertan azaltzen 
diren datuak egiazkoak direla eta oinarrietan eskatutako baldintzak betetzen dituela BAIEZTATZEN DU, eskatutakoan 
agiri original bidez zurituko dituela hitz emanez.
Halaber adierazten du honako honen jakinean dagoela:
—  Eskabide-orri honetako datu pertsonalak UEMAk behar bezala baimendutako fitxategietan sartuko dituela. Datu 

horiek bakarrik administrazio honen kudeaketarako erabiliko direla, baina beste administrazio publikoei edo hiru-
garrenei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkiela abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan, Datu Pertsonalen 
Babesari eta Eskubide Digitalen bermeari buruzkoan, aurreikusitako kasuetan.

—  Datuak eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango duela ondorengo 
helbidera zuzenduta: administrazioa@uema.eus

Data: …………………, 2022ko ……………ren …(e)(a)n

Sinadura

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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