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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA
Bizkaiko Garraio Partzuergoa
Iragarkia, Teknikarien azpieskalako plaza bat (1) betetzeko deialdia egiten da
(A-2 sailkapen-azpitaldea); Izena: «Ekonomilaria Kontuhartzailetza», plazak
nahitaezkoa ez den II. Hizkuntz eskakizuna du eta barne igoerako txandaren
eta lehiaketa-oposizio sistemaren bidez beteko da.

Bizkaiko Garraio Partzuergoko Kontseilu Nagusiaren 2018ko urriaren 16ko erabakiaren bidez, «Ekonomialaria Kontu hartzailetza» funtzionarioa, aukeratzeko lehiaketa-oposizioa barne igoerako txandaren bidez deitzea erabaki da. Ondoren, dagozkion oinarriak
argitaratzen dira:
LEHIAKETA-OPOSIZIOA

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALAN, AZPIESKALA TEKNIKOAN
BARNE IGOERAKO TXANDAREN BIDEZ (C1 AZPITALDETIK A2-RA),
LEHIAKETA-OPOSIZIO SISTEMAREN ETA BARNE SUSTAPENAREN BIDEZ
KARRERAKO FUNTZIONARIO LEGEZ SARTZEKO AUKERA-SAIOEN DEIALDIA
Lehena.—Deialdiaren xedea

Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1.
a)
		

Honako hauek dira:
Honako baldintza hauetarakoren bat betetzea:
— Norbera edo ezkontidea Europako Batasuneko herritarra izatea, betiere zuzenbidez banatuta ez badaude, bai eta hautagaiaren edo haren ezkontidearen ondorengoak izatea, zuzenbidez banatuta ez badaude, hogeita bat urtetik
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1. Oinarri hauen xedea da deialdiaren oinarri berezietan zehazten diren Administrazio bereziko plazak —kasuen kasuko dagozkion erreserbak eginda— lehiaketa-oposizio
sistemaren eta barne sustapenaren bidez karrerako funtzionario legez hornitzeko aukera-saioetarako deialdia egitea.
2. Deialdiko Oinarri Berezietan aurre ikusten bada erreserba hau, desgaitasunen
bat duten pertsonentzat gordetako barne igoerako plazaren bat bete gabe geratzen
bada, barne igoerako txanda arruntean eskaintzen diren plazei gehituko zaie.
3. Desgaitasunen bat duten hautagaietako batek desgaitasunen bat duten pertsonentzat gordetako txanda horretara aurkeztu eta ariketa egokiak gainditu baditu, baina
plazarik lortu ez badu eta barne igoerako txanda arrunteko beste hautagai batzuek lortutako puntuazioa baino handiagoa lortu badu, txanda horretan sartuko da, lortu duen
puntuazioaren hurrenkeraren arabera.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzat gordetako eta betetako plazek dei egindako
plaza guztien ehuneko hiru gainditzen ez badute, bete ez diren plazak hurrengo Lan
Publikoaren Eskaintzaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko
gehieneko mugarekin.
4. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria duten deialdiko plazak
ezin izango dituzte hornitu hizkuntz eskakizun hori oinarri hauetan ezarrita dagoen bezala egiaztatzen ez duten hautagaiek.
5. Urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 61.8. artikuluaren arabera,
epaimahaiak ezin izango ditu deialdiko lanpostuen kopurua baino hautagai gehiago izendatu, salbu eta deialdiak berak aukera hori jasotzen badu.
6. Halaber, Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzupeko langileak sartzeko prozedura
gidatzen duen sexuen arteko aukera berdintasuna deritzon printzipioarekiko konpromisoa adierazi da.
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beherakoa edo adin hori baino gehiago izanik gurasoen mende bizi badira
oraindik.
		 — Europar Batasunak idatzitako eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen ezarpen-esparruaren barruan egotea, baldin eta esparru horietan langileen joan-etorri askea ezar badaiteke.
b) Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adina ez izatea.
c) Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala izatea.
d)	Diziplina-espediente bidez baztertua ez izatea ezein administrazio publikotako
zerbitzutik edo ezein autonomia erkidegotako konstituzio edo estatutu organoetako zerbitzutik. Halaber, ez egotea epailearen ebazpen bidez erabat gaitasungabetuta edo gaitasungabetze bereziaren kasuan enplegu edo kargu publikoak
betetzeko edo funtzionarioen kidegoan edo eskalan sartzeko. Beste estaturen
bateko nazionalitatea izanez gero, ez egotea gaitasungabetuta edo pareko
egoeraren batean, eta ez egotea diziplina-zehapenaren edo parekoren baten
mende jatorrizko estatuan gorago aipatutako baldintza beretan enplegu publikora sartzeko.
e)	Eskatzen den titulazioa izatea. Atzerrian lortutako titulazioak dituzten hautagaiek
baliozkotze egokiaren edo, hala badagokio, homologazioaren egiaztagiriaren
jabe direla egiaztatu beharko dute.
2. Barne igoerarako, eta kasuan kasuko, desgaitasuna duten pertsonen barne igoerarako gordetako plazak diranez, aurkezten diren hautagaiek jatorrizko plazan jarduneko
zerbitzuan edo zerbitzu berezien egoeran egon beharko dute, eta beharkizun hauek bete
beharko dituzte.
a)	Bizkaiko Garraio Partzuergoko karrerako funtzionarioa izatea C1 azpitaldeko
lanpostuan.
b)	Bizkaiko Garraio Partzuergoan karrerako funtzionario legez jatorrizko plazan bi
urteko zerbitzu-aldia beteta edukitzea.
c)	Lortu nahi den plaza lortzeko ezartzen diren titulazioa edo antzinatasuna izatea
eta gainerako betekizunak betetzea.
3. Deialdiko Oinarri Berezietan erreserba aurre ikusten bada, desgaitasunen bat
duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek legezko izaera hori eduki
behar dute aitortua, %33ko portzentajean edo altuagoan. Nolanahi ere, honako kasu
hauetan joko da %33ko edo hortik gorako minusbaliotasun maila frogatuta dagoela:
ezintasun iraunkor oso bat dela eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako
pentsiodunen kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorragatik edo ezgaitasunagatik
erretiro pentsio bat aitortua duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.
4. Baldintza horiek guztiak eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean
eduki beharko dira. Eta guztiak eduki beharko dira hautaketa-prozesuan zehar, harik eta
izendapena jaso artean.
Hirugarrena.—Eskaera-orriak

Eskabide-orrien ereduan
Eskaera-orriak eredu ofizial normalizatuaren araberakoak izango dira; eredu hori oinarri hauen I. eranskinean jasotzen da, eta hautagaiek doan eskuratu ahal izango dute,
Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Erregistro Orokorrean. Halaber, eskaera-orria interneteko www.ctb.eus (lan publikoaren eskaintza) helbidean ere aurki daiteke.
Onartuak izan daitezen eta, hala denean, aukera-saio egokietan parte-hartzeko aukera izan dezaten, hautagaiek nahikoa izango dute eskaera-orrian eskatzen diren baldintza guzti-guztiak eskaera-orriak aurkezteko epea iraungitzen den egunean betetzen
dituztela adieraztea.
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Eskaera-orriarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira bakarrik:
a)	Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia edo, atzerritarra izanez gero, haren pareko agiri batena.
b)	Zuzendari Nagusiak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, hautagaiak
karrerako funtzionario legez bete dituen zerbitzuei buruzko datuak (eskala, azpieskala eta, hala denean, mota eta espezialitateak aipatuz) egiaztatuko dituena.
c)	Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura lortzeko eskubideak
ordainduta daudela egiaztatzen duen agiria.
d) Aurkezten diren merezimenduen zerrenda.
e)	Desgaitasunen bat duten pertsonen sistemaren bidez parte hartzen duten hautagaiek minusbaliotasunari buruzko ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute.
Hautaketa-prozesuan eskatutako gainerako agiriak zortzigarren eta hamaikagarren
oinarrietan aipatzen den eran bakarrik aurkez daitezke.
Eskaera-orriaren lauki egokian zein txandatan parte hartu nahi den adierazi beharko
da. a) Barne igoera edo erreserba aurreikusiz gero, b) Desgaitasunen bat duten pertsonenentzako barne igoera. Bi txanda horietatik batean bakarrik parte har daiteke.
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako barne igoerako txandaren bidez lehiatzen
direnek denbora edo/eta baliabide mailako egokitzapenak behar dituzten adierazi behar
dute.
Eskaera-orriaren 4. atalean euskera azterketa egin nahi den adierazi beharko da.
Eskaera-orriak aurkezteko tokia
Eskaera-orriak Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Erregistro Orokorrean aurkez daitezke; bestela Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko
39/2015 Legearen (aurrerantzean 39/2015 Legea) 16.4. artikuluan ezartzen diren lekuetako edozeinetan; baita baliabide elektronikoak erabilita, www.ctb.eus (Lan Publikoaren
Eskaintza) web gunearen bidez. Azken aukera hautatuz gero, eskaera-orriek eskaera-orri tradizionalak izango lituzkeen datu berberak izango dituzte, eta, fisikoki aurkeztuz
gero, aurkeztuko liratekeen agiri berberak jasoko dituzte, eskaneatuta.
2.

Eskaera-orriak aurkezteko epea
Eskaera-orriak hogei (20) egun balioduneko epearen barruan aurkeztu beharko dira,
deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatuta.
3.

Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak hautagaia baztertuta geratzea ekarriko luke.
Halere, urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat etorriz, eskaera-orrietan akatsik egonez gero, iragarkia jarriko da «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» eta Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean zein www.ctb.eus (Lan Publikoaren Eskaintza
—LPE—) web gunean, interesdunak hamar eguneko epean akatsa zuzen dezan, eta
ohartaraziko zaio ezen, hala egiten ez badu, eskabideari uko egin diola ulertuko dela,
aurretik hartarako ebazpena eman eta gero.
4.

1. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitu eta gero, Bizkaiko Garraio Partzuegoaren Zuzendari Nagusiak onartu eta baztertu diren hautagaien zerrenda onetsiko du, eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean eta www.ctb.eus
web-orrian (LPE) argitaratuko du.
Zerrenda horietan honakoak agerraraziko dira: hautagaien izena eta bi deitura, nortasun agiri nazionalaren zenbakia eta, behar denean, ez onartzeko arrazoia. Hautagaien
datu pertsonak babesteko, abizenen inizialak argitaratuko dira.
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2. Onartu eta baztertutako hautagaien zerrendak onetsiko dituen ebazpenaren
aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Bizkaiko Garraio Partzuergoaren
Kontseilu Nagusiari, zerrendak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunaz
geroko hilabeteko epearen barruan.
Hautagaiek aurkeztutako errekurtsoa ariketak egin behar diren egunerako ebatzi
gabe badago, interesdunek kautelaz egin ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna

Osaketa
1.1. Hautagaiak epaitu behar dituzten epaimahaiek kide titularrak eta ordezkoak
izango dituzte, era honetara:
— Epaimahaiburua:
• Karrerako funtzionario bat.
— Epaimahaikideak:
• Karrerako hiru funtzionario.
• Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak izendatutako pertsona bat.
— Idazkaria:
• Bizkaiko Garraio Partzuergoko Idazkari Nagusia edo bere legezko ordezkoa.
Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko
6/1989 Legearen (aurrerantzean 6/1989 Legea) 31.2. artikuluan jasotako espezialitatearen printzipioa bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen (aurrerantzean 4/2005 Legea) 20.4. artikuluan jasotako ordezkaritza orekatuarena ere.
1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteko epearen barruan aukeraketa-prozesuetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek ezin izango dute epaimahaian
parte hartu.
1.3. Epaimahaiek izango dituzten titular eta ordezkoen izen-deituren zerrenda Presidentziaren ebazpen baten bidez onetsiko da eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da, baztertu eta onartutako hautagaien zerrendekin batera.
1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak epaimahai kalifikatzaileak osatzeko
pertsona bat izendatuko du; baina, horrez gain, erakundeko kideak ere izendatuko ditu
deialdian eskatzen diren hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko azterketetan epaimahaiko
kideak izan daitezen.
1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu
epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. Hala ere, lankidetza hori nork bere espezialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.
1.

Abstentzioa eta errekusazioa
Epaimahaiko kideek uko egin beharko diote parte hartzeari, urriaren 1eko Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko 40/2015 Legearen 23. artikuluan xedatutako
inguruabarretariko bat gertatzen bada. Halakorik gertatuz gero, hautagaiek errekusatu
ahal izango dituzte epaimahaiko kide horiek, Partzuergoko Presidentearen aurrean.
2.

Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu, ezta jardunean aritu ere, gutxienez epaimahaiburua eta idazkaria, edo haien ordezkoak, eta kideen erdiak gutxienez bertaratzen ez
badira. Idazkari jardun behar duena ez da horretarako zenbatuko.
Jarduna
4.1. Epaimahaiko kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango
dute, idazkari dihardunak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea izango du, baina ez botoa emateko.
4.
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4.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak.
4.3. Jakinarazpen eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak Bizkaiko Garraio
Partzuergoan izango du egoitza (Ugaskobidea, 5-bis, 1, Bilbo-48014).
4.4. Epaimahaiak ahalmena izango du oinarri hauetan aurrez ikusita ez dauden
zalantzak ebazteko eta deialdi hau egoki bideratzeko beharrezko erabakiak hartzeko.
4.5. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezaten eska diezaieke hautagaiei hautaketa-prozesuan zehar, edonoiz.
4.6. Epaimahaiak, aukeraketa-prozesuan zehar euren espedientearen berri izateko
eskubidea bermatuko die hautagai guztiei.
4.7. Epaimahaiak konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezko neurriak hartuko
ditu. Azterketak, ahal dela, norenak diren jakin barik zuzenduko dira, ahozko azterketak,
jendaurrean irakurri beharreko idatzizko ariketak edo lan praktikoak direnean izan ezik.
4.8. Epaimahaiaren ebazpenen aurkako gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango
zaio Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu Nagusiarren aurrean, ebazpena iragarki-oholean eta web orrian argitaratu eta biharamunaz geroko hilabeteko epearen barruan.
4.9. Jakinarazpenak. Aukerabidearen ondoriozko administrazio egintzak, 39/2015
Legearen 45.1.b) artikuluan xedatutakoaren ondoreetarako, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean eta www.ctb.eus web-orrian argitaratu behar dira, argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko izanik eta, beraz, horren ondore berberak izango dituzte.
Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte-hartzea dela eta izandako egonaldiek, lankidetzek eta abarrek zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko
16/1993 Dekretuan xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea sortuko dute.
5.

1. Hautagaiak aukeratzeko prozedura barne igoerako lehiaketa-oposizioa izango
da, txanda egokietan: arrunta eta desgaitasunen bat dutenentzakoa, deialdiko oinarri
berezietan xedatutakoaren arabera.
2. Deialdiaren oinarri berezietan aipatutako ariketek osatutako dute oposizio-aldia,
eta araudia —hura ezagutzea eskatuko da— deialdiaren iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean indarrean dagoena izango da. Oposizioko nahitaezko
ariketa guzti-guztiak gainditzen dituztenek bakarrik gaindituko dute oposizio aldi hau.
3. Lehiaketa aldian —ez da baztertzailea izango eta ezingo da kontuan hartu oposizio-aldiko ariketak gainditzeko— oposizio-aldia gainditu duten hautagaiek aurkeztu eta
egiaztatu dituzten merezimenduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako, hautagai bakoitzari puntuazio bat emango zaio deialdian azaltzen diren baremo zehatzen arabera.
Ez dira baloratuko emandako epearen barruan egiaztatu arren eskaera-orriarekin
batera adierazi ez diren merezimenduak. Era berean, ez dira kontuan hartuko eskabide-orrian adierazi arren egiaztatzeko emandako epeaz kanpo aurkeztu diren merezimenduak.
Nolanahi ere, aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko erreferentziazko data beti
izango da deialdiaren oinarriak «Estatuko Aldizkari Ofizialean» argitaratu zireneko eguna.
4. Euskara azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da, derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen ez duten
hautagaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarria ez duten gainerako lanpostuetako hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa, hala denean,
merezimendu gisa zenbatuko zaie.
Hizkuntz eskakizunen bat egiaztatuta dutenek ez dute hura berriro egiaztatu behar
izango parte hartzen duten hautaketa-prozesuan.
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Zazpigarrena.—Oposizio aldiaren hasiera eta garapena
1. Hauteketa prozesuan oposizio aldiarekin hasiko da. Horretarako, oposizio aldiaren lehenengo ariketa egingo den eguna, ordua eta tokia Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Zuzendari Nagusiaren Ebazpenean bertan azalduko dira; izan ere, foru agindu
horren bidez Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko diren onartuen eta baztertuen zerrendak onetsiko dira.
2. Onartutakoen eta baztertutakoen zerrendari buruzko erabakia argitaratzen denetik lehen ariketa egin arte, bi (2) hilabeteko epea utzi behar da, gutxienez.
3. Estatuko Administrazio Orokorraren Zerbitzuko Langileen Sarrerako eta Estatuko Administrazio Orokorreko Funtzionario Zibilen Lanpostuen Hornidura eta Lanbidezko
Sustapeneko Araudi Orokorrari buruzko martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 17. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Administrazio Publikorako Estatuko Idazkaritzak egindako zozketaren arabera zehaztuko da hautagaiek jarduteko hurrenkera.
4. Deialdian zozketa horretan ateratako letraz hasten den deiturarik ez badago,
hautagaiek jarduteko hurrenkera berehalako hurrengo letrek zehaztuko dute.
5. Hautagaiei ariketa bakoitzerako deialdi bakarra egingo zaie, eta bertaratzen ez
direnak baztertuta geratuko dira, behar bezala frogatu eta epaimahaiak aintzat hartu
ezean.
Hautagaiek aurkeztutako errekurtsoa ariketak egin behar diren egunerako ebatzi
gabe badago, interesdunek kautelaz egin ahal izango dituzte ariketak. Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
6. Ariketa bat amaitzen denetik hurrengoa hasi arte gutxienez hirurogeita hamabi
(72) ordu igaro beharko dira, eta epea gehienez berrogeita bost (45) egun baliodunekoa
izan daiteke.
7. Behin aukera-saioak hasiz gero, ez da nahitaezkoa iragarki berririk Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzea. Epaimahaiak, iragarki horiek Garraio Partzuergoaren
iragarki-oholean, www.ctb.eus web-orrian (LEP) eta aurreko saioak egin diren tokietan
azalduko ditu jendaurrera, saioak hasi baino hamabi ordu lehenago gutxienez, baldin eta
ariketa bera bada, edo hogeita lau ordu lehenago, beste ariketa bat bada.
8. Epaimahai kalifikatzaileek ariketak egiteko denbora eta baliabideak egokituko
dituzte desgaitasunen bat duten hautagaientzat, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak izan ditzaten, betiere egokitzapenaren bidez ariketen edukiari garrantzia kentzen
ez bazaio edota ariketetan eska daitekeen gaitasun-maila jaisten ez bada.
9. Oposizio aldiko ariketa bakoitzaren zuzenketa amaitzen denean, epaimahaiak
hurrengo zerrendak jarriko ditu jendaurrean Bizkaiko Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean eta Partzuergoaren web-orrian www.ctb.eus, (LEP) hautagaietariko bakoitzaren kalifikazioak eta guzti:
a) Barne igoerako txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda.
b)	Horrela badagokio, desgaitasunen bat dutenen txandako ariketak gainditu dituztenen zerrenda, eta.
Aipatutako zerrenda horiek, euskara-azterketa egiten denean, bereizita argitaratuko
dira, plazak ezarria duen hizkuntz eskakizunaren arabera eta plazari ezarritako eskakizuna nahitaezkoa den edo ez kontuan hartuta.
10. Oposizio aldiari amaiera emango zaio azken ariketa gainditu duten hautagaien
zerrenda argitaratzean.
Zortzigarrena.—Lehiaketa aldiaren hasiera eta garapena
Oposizio aldia amaitutakoan lehiaketa aldiari emango zaio hasiera.
Oposizio aldia gainditzen duten hautagaiek 10 egun balioduneko epea izango dute,
azken ariketa gainditu duten hautagaien zerrenda argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaera-orrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko. Horretarako,
oposizio aldia gainditu duten hautagaien zerrendarekin batera, eskaera-orrian aipatutako merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein egunetan amaitzen den argitara-

eek: BAO-2018a229-(II-4817)

229. zk.

BAO

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
229. zk.

2018, azaroak 28. Asteazkena

BAO

7. orr.

tuko da Lehiaketa aldia baloratzeko orduan, epe horren barruan eta beheko lerroaldean
zehaztuko den moduan eta tokietan aurkeztutako agiriak baino ez dira kontuan hartuko.
Interesdunek jatorrizko agiriak eta agiri horien kopiak aurkeztu beharko dituzte,
egiaztatzeko, edo, bestela, horretarako eskumena duen organoak behar bezala egiaztatutako kopia. Agiriak Bizkaiko Garraio Partzuergoko Erregistro Orokorrean edo 39/2015
Legearen 16.4. artikuluan ezarritako lekuetako edozeinetan aurkeztuko dira. Betekizun
eta baldintza horiek beteta, agiriak aurkeztu ahal izango dituzte, kautelaz, oposizio aldia
gainditu ez duten eta errekurtsoak aurkeztu duten pertsonek, errekurtso horri buruzko
ebazpenak hasierako aldi hori gainditzea ekar badezake.
Bederatzigarrena.—Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa

Oposizio aldia
Deialdiaren oinarri berezietan adierazi den eran kalifikatuko dira oposizio aldiko ariketak.
1.

Lehiaketa aldia
Lehiaketako merezimenduen balorazioa deialdiko merezimenduen baremoaren arabera bakoitzari dagozkion puntuen batura izango da.
2.

Azken kalifikazioa
3.1. Aukera-saioen azken kalifikazioa, lehiaketa aldian eta oposizio aldian lortutako
puntuazioen batura izango da.
3.2. Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/89 Legearen 27.2. artikuluan, Emakume
eta Gizonezkoen arteko Berdintasunari buruzko 4/2005 Legeak emandako idazketan
hain zuzen ere, xedatutakoarekin bat etorriz, gaikuntza-berdintasuna gertatuz gero,
emakumezkoei lehentasuna emango zaie emakumezkoen ordezkaritza %40tik beherakoa duten administrazioko kidego, eskala eta kategorietan. Hori hala izango da baldin
eta beste hautagaiak ez badauzka neurri hori ez ezartzea justifikatzen duten ezaugarriak, sexua dela-eta baztertzaileak ez direnak, adibidez, lana lortzeko zailtasunak dituzten kolektiboetako bateko kidea izatea.
3.3. Aurreko atalean xedatutakoaz gainera, hainbanaketarik badago, lehenengo
eta behin, hurrenkeraren lehenengo postua oposizio-aldian punturik gehien lortu duenarentzat izango da; bigarrenez, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren zerbitzuan denborarik
luzeena egina duenarentzat izango da; hirugarrenez, Euskal Administrazio Publikoaren
zerbitzuan denborarik luzeena egina duenarentzat; laugarrenez, gainerako Administrazio Publikoen zerbitzuan denborarik luzeena egina duenarentzat eta, azkenik, zaharrenarentzat.
3.

1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak aukeratutakoen zerrendak
argitaratuko ditu, puntuazioaren araberako hurrenkeran jarrita. Zerrenda horietan oposizio aldiko ariketa bakoitzeko kalifikazioa agerraraziko da, baita bakoitzak guztira lortutako puntuazioa ere. Ondoren hautagai horiek karrerako funtzionario izendatzeko proposamena bidaliko da.
2. Derrigorrezko hizkuntz eskakizuna ezarria duten plaza guztiak betetzeak erabateko lehentasuna izango du; hautagaiak aukeratzeko orduan lehentasuna emango
zaie hizkuntz eskakizunik altuena egiaztatu dutenei. Horretarako, aukeratutako pertsonen zerrenda argitaratuko du epaimahaiak, derrigorrezko hizkuntz eskakizunik altuena
dutenetik hasita; ondoren derrigorrezkoa ez den hizkuntz eskakizunik altuena dutenen
zerrendarekin jarraitu, eta amaitzeko txikiena dutenena. Nahitaezko hizkuntz eskakizuna
ezarria duten lanpostuetako plazak ezin izango dira inolaz ere hornitu eskakizun hori
oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten hautagaien bidez.
3. Era berean, Urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 61.8. artikuluan
xedatutakoaren ondoreetarako, epaimahaiak karrerako funtzionarioaren izendapen osa-
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garria proposatuko du, honako kasu hauetarako: hautagairen batek agiriak aurkeztu ez
edo faltsutu dituenerako, edo bere plazaz jabetzen ez denerako, uko egiten dionerako
edo eskatutako baldintzak eta beharkizunak egiaztatu ez dituenerako.
4. Hautaketa-prozesu honetako ariketak gainditu dituzten hautagaien zerrendek bitarteko funtzionarioak izendatzeko balioa izango dute indarreko arautegian xedatutako
balizko egoeretarako eta etorkizunean kategoria hauetan egin daitezkeen kontratazioetarako.
Hamaikagarrena.—Agiriak aurkeztea

Eskatzen diren agiriak
1.1. Proposatzen diren hautagaiek aurkeztu beharko dituzte deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldintzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak, ondorengoak alegia:
a)	Jaiotza-ziurtagiria, erregistro zibil egokiak emana. Ziurtagiri horren ordez, erregistro zibilaren ziurtagiri arrunta, famili liburua edo filiazioarena erakutsi ahal
izango da, dena delakoa agiriaren data eta hura legeztatu beharrik gabe.
b)	Osasun ziurtagiria, oinarri hauetan eta deialdi bakoitzaren oinarri berezietan xedatutakoaren arabera hautagaiak berari dagozkion betebeharrak betetzea eragozten dion gaixotasun kutsakorrik, akats fisikorik edo buruko akatsik ez duela
adierazten duena. Desgaitasunen bat duten hautagaiek, Bizkaiko Garraio Partzuergoak finkatutako erakundeak edo espezialistak luzatutako beste ziurtagiri
bat ere aurkeztu beharko dute, dena delako plazari dagozkion eginkizunak betetzeko gai direla dioena.
c)	Diziplinazko espediente baten bitartez, inolako administrazio publikoren zerbitzutik bereizi ez dutelako aitorpena; bai eta administrazio publikoen zerbitzupeko
langileen bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 Legean, ezarritako bateraezintasuneko karietarik inolakoetan ez dagoelakoa ere, edo, bestela,
bateragarritasun-eskabidea.
d)	
Deialdiaren oinarri berezietan zehaztutako tituluen fotokopia, behar bezala
egiaztatua.
1.2. Hautagaietariko inork aurreko lerroaldean zehaztutako agiriak aurkeztu ezin
baditu, ezintasuna behar bezala frogatzen badu, deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela egiaztatu ahal izango du horretarako zuzenbidean onetsitako edozein froga
erabilita.
1.

Aurkezteko tokia
Aurreko agiriok Bizkaiko Garrraio Partzuergoaren erregistroan aurkeztuko dira (Ugaskobidea, 5-bis, 1ean, PK: 48014-Bilbon).
2.

Aurkezteko epea
Agiriak aurkezteko, egutegiko hogei egun balioduneko epea egongo da, zerrendak
jendaurrean jartzen direnetik aurrera.
3.

Salbuespenak
Funtzionario publikoek ez dituzte aurkeztu behar izango funtzionarioen izendapena
jaso zutenenean aurkeztu behar izan zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak.
Menpeko diren organismoaren ziurtagiria aurkeztu beharko dute bakarrik, funtzionario
izaera eta norberaren espedientean agertzen diren gainerako inguruabarrak egiaztatzen
dituena.
Agiriak ez aurkeztea
Aparteko arrazoiek eragindako kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen barruan
agiriak aurkezten ez dituztenak, edota aurkeztutako agiriak aztertu ondoren bigarren oinarrian aipatutako beharkizunetakoren bat betetzen ez dutela egiaztatzen bada; bada,
pertsona horiek ezin izango dira izendatuak izan, eta haien jardun guztiak baliogabetuta
5.
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geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian egindako faltsukeria dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da. Hala gertatzen bada, hamargarren oinarriaren 3. zenbakian
aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo da, hain zuzen, hurrenkeraren
arabera, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaien aldeko izendapenerako proposamena egingo da.
Hamabigarrena.—Karrerako funtzionarioen izendapena

Eskumena duen organoa
Bizkaiko Garraio Partzuergoko Estatutuak onartzen dituen 1769/1976 Errege Dekretuaren 22. artikuluaren 9. atalarekin bat etorriz, Batzorde Betearazleak karrerako funtzionario izendatuko ditu epaimahaiak proposatzen dituen hautagaiak; izendatu ere gehienez deialdiko plazak hornitzeko bezainbat hautagai izendatuko ditu, horiexek edukiko
baitute zuzkidura aurrekontuetan.
1.

Jakinarazpena eta argitalpena
Izendapenak interesatuei jakinaraziko zaizkie, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Bizkaiko Garraio Partzuergoaren web gunean (www.ctb.eus) argitaratuko dira.
2.

Hamahirugarrena.—Plazaz jabetzea

Betekizunak
Plazaz jabetzeko ekintzan bertan bete beharko da 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 62.1.c) artikuluak eskatutako beharkizuna.

1.

Epea
Plazaz jabetzeko epea, izendapenaren hilabetekoa izango da, jakinarazpena jaso
eta biharamunetik aurrera.
2.

Epea luzatzea
Garraio Partzuergoaren Presidenteak lanpostuaz jabetzeko epea luzatu ahal izango
du, interesatuak hala eskatuta, baina inoiz ere adierazitako epearen erdia baino gehiago.
3.

Lanpostuaz ez jabetzea
Oinarri honetako 2. zenbakian aipatutako epearen barruan edo, hala badagokio,
emandako luzamenduaren barruan, lanpostuaz jabetzen ez denak, horretarako frogatutako arrazoirik gabe, lanpostuari uko egin diola ulertuko da. Hala gertatzen bada, hamargarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako izendapen osagarrirako proposamena egingo
da, hain zuzen, hurrenkeraren arabera, deialdiko plaza kopuruan baliogabetze horren
ondorioz sar daitezkeen hautagaien aldeko izendapenerako proposamena egingo da.
4.

1. Hautagaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hurrenkeraren arabera aukeratuko da destinoa.
2. Baina hautaketa-prozesua amaitzen denean, zerrenda bakarrean sartuko dira
aukera-saio guztiak gainditu dituzten hautagaiak, guztira lortutako puntuazioaren araberako hurrenkeran; hau da, zerrenda horretan hautagaiak ez dira txandaren arabera bereiziko. Halere, aurreikusita balego, desgaitasunen bat duten pertsonen barne igoerako
txandan parte hartzen dutenek euren zerrenda osatuko dute.
3. Zerrenda hori modu egokian egin ahal izateko, nahitaezko euskara-ariketak
gainditu dituztenei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, hala badagokio, deialdiaren
oinarri berezietan hizkuntz eskakizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa
jarriko zaie.
4. Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko hautagaiak zein hizkuntz
eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, baldin eta nahitaezko hizkuntz eskakizuna
ezarria duten plazak betetzen badira. Horrelakoetan, nahitaezko hizkuntz eskakizuna
ezarria duten lanpostuen betetzeak erabateko lehentasuna izango du.
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5. Esandakoa gorabehera, desgaitasunen bat duten pertsonen barne igoerako
txandaren bidez onartuak izan direnek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin diezaiokete Bizkaiko Garraio Partzuergoari, mendekotasun
pertsonala, mugitzeko zailtasunak edo antzeko beste arrazoi batzuk emanda, betiere
behar bezala egiaztatu beharko direnak. Lanpostuak adjudikatzeko organo eskudunak
aldaketa hori egitea erabakiko du, behar bezala justifikatzen denean, eta organo horrek
lehentasun-hurrenkera ahalik eta gutxien aldatuko du desgaitasunen bat duen pertsonak
lanpostu bat lortu ahal izateko.
Hamabosgarrena.—Kexak eta iradokizunak
Hautagaiek aurkez ditzakete kexak eta iradokizunak partzuergoa@cotrabi.eus posta elektronikoko helbidean edo idatziz Bizkaiko Garraio Partzuergoaren erregistroan
(Ugaskobidea, 5-bis, 1ean, 48014-Bilbon) edo Herri Administrazioen eta Administrazio
Prozedura Erkidearen Lege Araubideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen
38.4. artikuluan ezarrita dauden tokietarik edozeinetan.
AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan xedatuta ez dagoenerako, honako manu hauek aplikatuko dira:
urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartutako Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua; 6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari
buruzkoa; 30/1984 Legea, abuztuaren 2koa, Funtzio Publikoa Eraldatzeko Neurriei buruzkoa; 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena;
lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri beharreko gainerako xedapenak.
2. Interesatuek, deialdi honen aurkako aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar dezakete Bizkaiko Garraio Partzuergoaren Kontseilu Nagusiaren aurrean, hilabeteko epearen barruan, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa txandaren arabera dagokien
Bilboko Administrazioarekiko auzietarako epaitegian, bi hilabeteko epearen barruan,
errekurtso biak aldi berean jartzea ezinezkoa delarik.
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ONARPEN ESKABIDEA / SOLICITUD DE ADMISIÓN
1.

Deialdia / Convocatoria

Eskala / Escala

Azpiezkala, kategoria, mota / Subescala, categoría, clase

Sarbideak / Sistemas de acceso

Txanda / Turno

Lehiaketa
Concurso

Askea
Libre

2.

Oposaketa
Oposición

Lehiaketa-oposaketa
Concurso-oposición

Barne sustapena
Promoción interna

Desgaitasunen bat duten pertsonak
Personas con discapacidad

Norberaren datuak / Datos Personales

Lehen deitura / Primer apellido
NAN-ANZ / DNI-NIE

Bigarren deitura / Segundo apellido

Jaioteguna / Fecha nacimiento

Izena / Nombre

Zeure telefono mugikorrean jaso nahi dituzu notak? / ¿Desea recibir en su teléfono
móvil las notas?
Bai / Si
Ez / No

Sexua / Sexo

E. / M.
G. / H.
Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, n.º, piso
PK / CP

1.Telefonoa / Teléfono 1

2.Telefonoa / Teléfono 2

Desgaitasuna duen pertsona
Persona con discapacidad

3.

Desgaitasunen bat dutenen barne igoera
Promoción interna personas con discapacidad

Herria / Localidad

Lurraldea / Territorio

Posta elektronikoa / Correo electrónico

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita

Deialdian eskatutako titulazioa / Titulación exigida en la convocatoria

Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa ekartzen dut / Aporto la siguiente titulación exigida en las bases específicas
Eskatzen den beste dokumentu batzuk ekartzen ditut (gidatzeko baimena eta bestelakoak) / Aporto otros documentos exigido/s (permiso de conducir y otros)

4.

Euskera

Egiaztapena / Acreditación
Hurrengo egiaztapen ekartzen dut / Aporto la siguiente acreditación
1HE / PL1
2HE / PL2

3HE / PL3

4HE / PL4

Azterketa / Examen
Euskara azterketa eskatzen dut / Solicito examen de euskera
1HE / PL1
2HE / PL2

3HE / PL3

4HE / PL4

Behean izenpetzen duenak eskakizun honetan aipaturiko aukera saioetan
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen benetako akdirela berton jarritako datuak
eta badituela funtzio publikoan sartzeko eskatzen diren aldintzak, bereziki
gorago ezarrita kodeialdiari dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen
diren datu guztiak agiri bidez egiaztatzeko hitza emanez.

Tokia / lugar

urtea / año

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

hilabetea / mes

n, 201 (e) ko

eguna / día
k

Sinadura / Firma

DATUEN BABESARI BURUZKO INFORMAZIO

INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Bat etorriz Europar Batasuneko 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUAREKIN (aurrerantzean
DBEO), zure datu pertsonalen babesari buruzko beharrezko informazioa emango zaizu:

Legitimazioa: DBEOren 6.1.e) artikulua. Tratamendua beharrezkoa da tratamenduaren
arduradunak eman zaizkion botere publikoak erabiltzeko.

De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 (en adelante RGPD),
se le facilita la información pertinente en materia de protección de sus datos de carácter
personal:
Responsable: Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB); Dirección postal: calle Ugasko, 5 bis,
1.º derecha, 48014-Bilbao; Teléfono: 944 766 150; Correo electrónico: partzuergoa@cotrabi.eus;
Contacto Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@cotrabi.eus
Finalidad: Gestión de solicitudes para convocatorias de plazas de promoción interna,
baremaciones y resultados. Los datos personales se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las
posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los
datos.
Legitimación: artículo 6.1.e) del RGPD, el tratamiento es necesario en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Hartzaileak: Buletinetan, iragarki tauletan eta BGPren webgunean publikatu ahalko dira
datuak.

Destinatarios: Los datos podrán ser publicados en Boletines, tablones y en la página web del
CTB.

Eskubideak: Interesdunak eskubidea du bere datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko,
ezabatzeko eta tratamendua mugatzeko edo horren aurka agertzeko, baita datuak eramateko
ere. Bada, BGPko datuak babesteko ordezkariarekin harremanetan jarrita egin dezake hori.
Horretarako, idatzi bat bidali behar du adierazitako helbidera edo dpd@cotrabi.eus helbide
elektronikora, eta bere eskaera egiteko ereduak edo inprimakiak emango zaizkio.

Derechos: El interesado tiene derecho a ejercitar sus derechos de acceso , rectificación ,
supresión, oposición ,portabilidad limitación de sus datos personales ,pudiendo hacerlo
materialmente poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos (DPD) del
CTB mediante escrito dirigido a la dirección indicada o al correo electrónico dpd@cotrabi.eus,
y se le facilitarán los modelos o formularios para formular su solicitud.

Arduraduna: Bizkaiko Garraio Partzuergoa (BGP). Helbidea: Ugasko kalea, 5 bis, 1. esk. 48014Bilbo. Telefonoa: 944 766 150. Helbide elektronikoa: partzuergoa@cotrabi.eus. Datuak
babesteko ordezkariarekin harremanetan jartzeko helbide elektronikoa: dpd@cotrabi.eus
Helburua: Barne sustapeneko lanpostuen deialdietarako eskaera, baremazio eta emaitzen
kudeaketa. Datu pertsonalak jaso ziren helburua betetzeko eta helburu horretatik zein datuen
tratamendutik eratorri daitezkeen balizko erantzukizunak zehazteko beharrezkoa den
denboran zehar gordeko dira.
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INSTRUCCIONES PARA LA PERSONA INTERESADA

Orokorrak

Generales

a) Makinaz edo boligrafoz bakar-bakarrik eta letra haundiak
edo inprenta motakoak erabiliz idatz ezazu.

a) Escriba solamente a máquina o con bolígrafo sobre
superficie dura, utilizando mayúsculas o tipo de imprenta.

b) Zehaztasunak ale guztietan argi irakur daitezkeela berma
ezazu.

b) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles
en todos los ejemplares.

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

c) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas
o tachaduras.

d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu.

d) No olvide firmar el impreso.

Beren-beregiak

Particulares

e) Interesduna hautaketa-prozesurako onartua izateak
prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea
eragingo du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz
eskakizuna eta eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde
batera utzita, oinarri arautzaileetan ezarritakoaren
arabera.

e) La admisión al 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.

f) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera,
NANa, titulu akademikoa eta oinarrietan eskatutako
gainerako agiriak aurkeztu beharko ditu.

f) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto
con la instancia, fotocopia del DNI, el título académico
correspondiente, así como aquellos otros que se
exigieran en las mismas.

g) Lehiaketa-oposizioetan, merezimenduak horretarako
beren-beregi prestatutako ereduan aurkeztu behar dira.

g) En el supuesto de concurso-oposición los méritos se
alegan en el modelo específico.

Egindako zerbitzuei buruzko merezimenduak «Aurretiazko
zerbitzuen ziurtagiria-Eranskina» eredua erabilita aurkeztuko
dira.

Los méritos relativos a servicios prestados se acreditarán en
el modelo «Certificación de Servicios Previos-Anexo».
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MEREZIMENDUAK / MÉRITOS

1.

Norberaren datuak / Datos Personales

NAN/ DNI

Lehen deitura / Primer apellido

Eskala / Escala

Bigarren deitura / Segundo apellido

Izena / Nombre

Espezialitatea / Especialidad

Aurkeztutako merezimenduaren zerrenda / Relación de méritos alegados
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

urtea / año
n, 201 (e) ko

hilabetea / mes

eguna / día
k

Sinadura / Firma
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Alegatutako merezimenduak

Alegación de méritos

Eskaera-orriari ondokoak batu beharko zaizkio nahitaez:

A la instancia se acompañará necesariamente:

a) Nortasun agiri nazionalaren edo, atzerritarra izanez gero,
horren baliokidea den agiriaren fotokopia.

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente en caso de ser extranjero.

b) Barne igoerako sistemaren bidez parte hartzen duten
hautagaiek Bizkaiko Garraio Partzuaren Zuzendaritza
Nagusiak luzatutako ziurtagiria aurkeztu beharko dute,
hautagaiak karrerako funtzionario legez bete dituen
zerbitzuei buruzko datuak (eskala, azpieskala eta, hala
denean, mota eta espezialitateak aipatuz) egiaztatuko
dituena.

b) Los y las aspirantes que participen por el sistema de
promoción interna deberán aportar certificación expedida
por la Dirección Gerencia del Consorcio de Transportes
de Bizkaia, en la que se acrediten los datos referidos a
los servicios prestados en el funcionariado de carrera en
las correspondientes Escalas, Subescalas y, en su caso,
Clase y Especialidad.

c) Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura
lortzeko eskubideak ordainduta izatea.

c) El título o los derechos abonados para obtenerlo, exigido
en las Bases Específicas de la convocatoria.

d) Hala badagokio, deialdiaren oinarri berezietan adieraziko
den gidabaimenaren jabe izatea, nahitaez eskabidearekin
batera aurkeztu beharko dena.

d) En su caso, estar en posesión del permiso de conducción
en vigor que se indique en las Bases Específicas de la
convocatoria y que deberá acompañar necesariamente a
la instancia.

e) Alegatutako merezimenduen zerrenda.

e) Relación de méritos alegados.

Merezimenduak egiaztatzea

Acreditación de méritos

Oposizio aldia gainditzen dutenek 10 egun balioduneko epea
izango dute, azken ariketa gainditu duten hautagaien
zerrenda argitaratu eta biharamunetik zenbatuta, eskaeraorrian aipatu zituzten merezimenduen egiaztagiriak
aurkezteko. Horretarako, oposizio aldia gainditu duten
hautagaien zerrendarekin batera eskaera-orrian aipatutako
merezimenduen egiaztagiriak aurkezteko epea zein
egunetan amaitzen den argitaratuko da. Lehiaketa aldia
baloratzeko orduan, epe horren barruan eta hurrengo
lerroaldean zehaztuko den moduan eta tokietan aurkeztutako
agiriak baino ez dira kontuan hartuko.

Los y las aspirantes que hayan superado la fase de
oposición dispondrán de un plazo de 10 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de publicación de las
relaciones de aspirantes que hayan superado la última
prueba para presentar la documentación acreditativa de los
méritos alegados en la instancia. A estos efectos, junto con
la relación de aspirantes que haya superado la fase de
oposición se publicará la fecha de finalización del plazo de
presentación de la documentación acreditativa de los méritos
alegados en la instancia. Solo será tenida en cuenta, a la
hora de valorar la fase de concurso, la documentación
presentada en el citado plazo y del modo y en los lugares
que, al efecto, se determinan en el párrafo siguiente.

Interesdunek jatorrizko agiriak eta agiri horien kopiak
aurkeztu beharko dituzte, egiaztatzeko, edo, bestela,
horretarako beren beregiko eskumena duen organoak behar
bezala egiaztatutako kopia. Agiriak Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren sarrera erregistroan edo 39/2015 Legearen
16.4. artikuluan ezarritako lekuetako edozeinetan aurkeztuko
dira. Betekizun eta baldintza horiek beteta, agiriak aurkeztu
ahal izango dituzte, kautelaz, oposizio aldia gainditu ez duten
eta errekurtsoak aurkeztu duten pertsonek, errekurtso horri
buruzko ebazpenak hasierako aldi hori gainditzea ekar
badezake.

Las personas interesadas deberán aportar, para su cotejo,
documentación original junto con copia de la misma o, en su
caso, copia debidamente cotejada por órgano competente al
efecto. La presentación se realizará bien en cualquiera de en
el Registro de Entrada del Consorcio de Transportes de
Bizkaia; o bien en cualquiera de los lugares previstos por el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Con los mismos requisitos y
condiciones podrá presentar la documentación, de forma
cautelar, aquellas personas que, no habiendo superado la
fase de oposición, hubieran presentado recurso cuya
resolución pudiera implicar la superación de dicha fase
inicial.
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OINARRI BEREZIAK

ADMINISTRAZIO BEREZIKO ESKALA

Teknikoen azpieskala
1.

Deialdiko plazak

Teknikarien azpieskalako (1) plaza bat betetzeko deialdia egiten da (A-2 sailkapen-azpitaldea); Izena: «Ekonomilaria Kontuhartzailetza», plazak nahitaezkoa ez den
II. Hizkuntz eskakizuna du eta barne igoerako txandaren bidez eta lehiaketa-oposizio
sistemaren bidez beteko da.
2.

Titulazioa eta jatorrizko plaza

Langile Publikoen Oinarrizko Estatutuari buruzko urriaren 30eko 5/2015 Errege Dekretu Legegilearen 3. xedapen iragankorrean eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/89 Legeko 43. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hurrengo titulazioa
behar da: Ekonomi nahiz Enpresa Zientzietako lizentziaduna edo Gradu baliokidea.
Jatorrizko plaza honako hau izan behar da: Bizkaiko Garraio Partzuergoko funtzionarioen plantilako C1ekoa.
3.

Ariketak

3.1.	Oposizio aldia
Oposizio aldiak lau (3) ariketa izango ditu, lehenengo biak (2) nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira eta hirugarrena borondatezkoa izango da eta beragatik ez da inor
bazterrean geratuko.
3.1.1. Lehen ariketa
Gai-zerrendako (II eranskina) 100 galderari erantzutea izango da, lau aukeraren artean hautatuz erantzuna.

3.1.3. Hirugarren ariketa
Hautagaiek II. Mailarako euskararen ezagutza zehaztu eta, hala badagokio, egiaztatu beharko dute.
Hizkuntz eskakizuna egiaztatuta izanez gero, edo eskakizunarekin berdinetsitako tituluen bat edukiz gero, orduan egoera horretan daudenek nahikoa izango dute, ariketa
hau egiteko egunaren aurretik, Bizkaiko Garraio Partzuergora aurkeztea; aurkezten direnean, jatorrizko egiaztagiria eramango dute, bera egiaztatu eta aukeraketa-prozedura
honen espedienteari eransteko.
Erakunde horretan egiaztatuta dutenek ez dute zertan ere agiri berririk aurkeztu behar
Epaimahaiak ariketak hasi aurretik erabakiko du zeintzuk diren egin behar diren ariketak eta horien iraupena. Epaimahaiak aholkulariak aukeratu ahal izango ditu, laguntzaile gisa aritzeko.
3.2.	Lehiaketa aldia
Lehiaketan, hautagaiek aurkeztu eta egiaztatutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira. Horretarako, hautagai bakoitzari I. eranskinean ageri den baremoaren arabera dagozkion puntuak emango zaizkio.
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3.1.2. Bigarren ariketa
Praktikoa, Epaimahaiak proposatutako ariketa praktikoak, galdera-sortei erantzutea
edo beste era bateko ariketa.
Ariketak lanpostuaren zeregin zehatzekin egongo dira lotuta, eta haren helburua
izango da, lanpostuko lanak egiteko hautagaiak dituen jarrera, baliabide, ezagutza eta
lanbide-gaitasuna baloratzea.
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Aukeraketa prozesuaren kalifikazioa
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4.1. Lehiaketa-fasearen kalifikazioa lortzeko, I. eranskineko merezimenduen baremoaren arabera emandako puntuak batuko dira.
4.2. Oposizio aldia: Lehenengo eta bigarren ariketei, horietariko bakoitzari, zero (0)
eta hamabost (15) puntu bitarteko kalifikazioa emango zaie, eta ariketa bakoitzean bost
(7,5) puntu lortzen ez dituzten hautagaiak berez geratuko dira baztertuta.
— Laugarren ariketan, euskarari buruzkoan, egiaztatutako mailaren arabera emango
da kalifikazioa:
• II. hizkuntz eskakizuna: 4,21 puntu.
• I. hizkuntz eskakizuna: 2 puntu.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa, lortutako gainerako kalifikazioekin batera, Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean argitaratuko da.
Hautagai bakoitzaren kalifikazioa, lortutako gainerako kalifikaziokin batera, Bizkaiko
Garraio Partzuergoaren iragarki-oholean eta web orrian argitaratuko da.
4.3. Aukeraketa-prozesu osoan lortu dituzten puntuazioen batura izango da hautagaien azken kalifikazioa.
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I. ERANSKINA

TEKNIKOEN AZPIESKALA. «EKONOMILARIA KONTUHARTZAILETZA»

Merezimenduen baremoa
1. Herri Administrazioan egindako zerbitzuak, hilabete bakoitzeko: 0,025 puntu/hileko edo zatiki bakoitzeko, gehienez: 7,00 puntu.
2. Jasotako trebakuntzako ordu kopuru orokorragatik, gehienez 1,00 puntu, hurrengo banaketaren arabera:
— 0,01 puntu, zentro ofizial batek emanda, herri administrazioarekin zerikusia duen
trebakuntzako ordu bakoitzeko, informatikakoak alde batera utzita, gehienez: 1,00.
— 0,01 puntu, zentro publiko eta pribatuek emandako informatikako trebakuntzako
ordu bakoitzeko, gehienez: 0,25.
3. Trebakuntza-mailagatik, gehienez 0,25 puntu, hurrengo banaketaren arabera:
— C taldeko titulu bakoitzagatik: 0,25.
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GUZTIRA: 8,25 puntu.
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II. ERANSKINA
GAIAK

A. zatia
Zati orokorra
1. gaia: Estatua: kontzeptua eta osagaiak. Estatu motak. 1978ko Espainiako Konstituzioa: printzipio orokorrak.
2. gaia: Estatuaren lurralde antolaketa. Autonomia estatutuak: esanahia.
3. gaia: Euskadiko Autonomia Estatutua: Atariko titulua. Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eskumenak: esklusiboak, legegintzazko garapen eta betearazpenerakoak. Euskadiko Autonomia Erkidegoaren botereak.
4. gaia: Eusko Legebiltzarra: Eusko Jaurlaritza. Lehendakaria.
5. gaia: Ekainaren 30eko 7/1981 Eusko Jaurlaritzari buruzko Legea: Euskadiko Lehendakaria. Lehendakariaren estatutu pertsonala. Lehendakariaren aukeraketa eta izendapena. Lehendakariaren eskuduntzak. Lehendakariaren suspentsioa, kargu-uztea eta ordezkapena.
6. gaia: Eusko Legebiltzarra: Justizia Administrazioa. Lurralde historikoetako erakundeak.
7. gaia: Araudia: kontzeptua eta motak. Egiteko prozedura. Arautzeko ahalaren mugak.
8. gaia: Administrazio egintza. Kontzeptua. Administrazio egintza motak. Administrazio egintzaren osagaiak.
9. gaia: Uztailaren 6ko 6/89 Legea, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoa: funtzionario
publikoen eskubideak eta betebeharrak. Ordainsari-araubidea.
10. gaia: Gastu publikoa. Kontzeptua eta mota, Gastu publikoaren ondorio ekonomikoak.
11. gaia: Abenduaren 16ko 9/2005 Foru Araua, Toki Ogasunei buruzkoa. Toki Ogasunen baliabideak.
12. gaia: Euskara Estatutuan. 10/1982 Legea, azaroaren 24koa, Euskararen Erabilpena arauzkotzeko Oinarrizkoa.
13. gaia: Euskara Estatutuan. Hizkuntz eskakizunen gaineko azterketa berezia, lege
araubidearena eta ezarpenarena, Funtzio Publikoari buruzko Legean.
14. gaia: Otsailaren 13ko 3/1987 Foru Araua: Bizkaiko Batzar Nagusiak. Izaera, osaketa eta eskumenak. Eraketa, antolaketa eta jardunbidea.
15. gaia: Bizkaiko Foru Aldundia. Izaera, osaketa eta kargua uztea. Eskumenak.
Ahaldun nagusia: izeneztapena, izendapena, izaera eta estatutu pertsonala, kargua uztea eta ordezkatua izatea.
B. zatia
Zati espezifikoa
16. gaia: 44/1975 Legea, abenduaren 30ekoa, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren sorrerari eta eraketari buruzkoa.
17. gaia: 44/1975 Legea, abenduaren 30ekoa, Bizkaiko Garraio Partzuergoaren sorrerari buruzkoa: Bilboko Metropoliko Trenbidearen eraikuntza. Metroaren kudeaketa.
18. gaia: 1769/1976 Errege Dekretua, ekainaren 18koa; horren bidez Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren estatutuak onesten dira: araubide juridikoa. Partzuergoko kideen parte
hartzea. Partzuergoaren xedeak. Partzuergoaren funtzioak.
19. gaia: 1769/1976 Errege Dekretua, ekainaren 18koa; horren bidez Bizkaiko Garraio
Partzuergoaren estatutuak onesten dira: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren araubide organikoa. Partzuergoko organoak. Osaketa, eskumenak eta eskudantziak.
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20. gaia: 1769/1976 Errege Dekretua, ekainaren 18koa; horren bidez Bizkaiko Garraio Partzuergoaren estatutuak onesten dira: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren kudeaketa ekonomikoa.
21. gaia: 1769/1976 Errege Dekretua, ekainaren 18koa; horren bidez Bizkaiko Garraio Partzuergoaren estatutuak onesten dira: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren funtzionarioen araubidea.
22. gaia: 1769/1976 Errege Dekretua, ekainaren 18koa; horren bidez Bizkaiko Garraio Partzuergoaren estatutuak onesten dira: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren zabalkuntza, iraupena eta azkentzea.
23. gaia: Tarifen Koordinaziorako Akordio Markoa.
24. gaia: Garraioa Berrantolatzeko Akordio Markoa.
25. gaia: Bizkaiko Garraio Partzuergoaren tituluen erabiltzaileei bidaiari-garraio publikoko zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen Zerga-Ordenantza.
26. gaia: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak
babesteari buruzkoa: edukia. Xedea. Aplikazio-eremua.
27. gaia: 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa: fitxategi motak. Ikusi, zuzendu aurkaratu eta ezeztatzeko eskubidea.
28. gaia: Balio Erantsiaren gaineko Zerga (I): Izaera eta ezarpen eremua. Zerga egitatea. Zergapetu gabeko eragiketak. Zerga egitatea non egin den, tokia.
29. gaia: Balio Erantsiaren gaineko Zerga (II): Zerga-salbuespenak. Sortzapena. Zerga oinarria: erregela orokorra eta erregela bereziak.
30. gaia: Balio Erantsiaren gaineko Zerga (III): Subjektu pasiboak, Zergaren jasanarazpena eta zerga oinarriak. Kenkariak: kenkarirako eskubidearen beharkizunak eta mugak.
31. gaia: Balio Erantsiaren gaineko Zerga (III): Jarduera berezituen araubidea.
Lain-erregela. Kenkarien erregularizazioa. Itzulketak.
32. gaia: 4/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 22koa, fakturazio-betebeharrei buruzkoa buruzkoa araudia onesten duena (I): Eragiketak dokumentatzeko betebeharra, balio
erantsiaren gaineko zergaren ondoreetarako.
33. gaia: 4/2013 Foru Dekretua, urtarrilaren 22koa, fakturazio-betebeharrei buruzkoa
buruzkoa araudia onesten duena (II): Fakturen baldintzak.
34. gaia: Abenduaren 29ko 5/2006 Foru Araua, Aurrekontuei buruzko Orokorra: Xedapen orokorrak. Bizkaiko Foru Ogasunaren araubidea. Kontabilitatea.
35. gaia: 10/2003 Foru Araua, toki erakundeen aurrekontuari buruzkoa (I): Toki sektore publikoaren aurrekontu orokorra. Definizioa. Aurrekontu-abiaburuak.
36. gaia: 10/2003 Foru Araua, toki erakundeen aurrekontuari buruzkoa (II): Aurrekontuen edukia, Aurrekontu orokorrak prestatu eta onestea. Aurrekontu Orokorren egitura.
37. gaia: 10/2003 Foru Araua, toki erakundeen aurrekontuari buruzkoa (III): Aurrekontuen burutzapena. Aurrekontuen luzamendua.
38. gaia: 10/2003 Foru Araua, toki erakundeen aurrekontuari buruzkoa (IV): Aurrekontuen likidazioa.
Bilbon, 2018ko azaroaren 19an.—Zuzendari Nagusia, Gorka Ugalde Martínez
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