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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILA

Hautaketa eta Garapena

Gasteizko Udaleko Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko zenbait lanpostu be-
tetzeko eskaintza publikoaren deialdiaren oinarriak onesteko ebazpena. Oinarri orokorrak eta 
espezifikoak

Ikusirik Udal honetako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko azpieskala opera-
tiboan hutsik dauden lanpostuen zerrenda.

Kontuan izanik Larrialdiak Kudeatzeari buruzko Legearen testu bategina onesten duen api-
rilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuaren 54. eta 55. artikuluetan Euskal Autonomia Er-
kidegoko administrazio publikoen su-itzaltze eta salbamendu zerbitzuetarako funtzionarioak 
hautatzeari buruz xedatutakoa.

Kontuan izanik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean 
jasotako manuak, IV. kapituluaren 2. ataleko 36. artikuluan jasotzen baitu printzipio orokorra, 
euskal administrazio publikoek aukera-berdintasunerako baldintzak eta enplegua eskuratzeko 
tratu-berdintasuna susta ditzaten, baita Gizon eta Emakumeen arteko Benetako Berdintasu-
nerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren I. tituluko 5. artikuluan eta V. tituluko 51. 
artikuluan xedatutakoak ere, eta aintzat harturik lege organiko horrek berak, I. kapituluko 11. 
artikuluan, ekintza positiboen edukia eta xedea definitzen dituela, desberdintasun-egoera na-
barmenak zuzentzeko zuzenbide-tresna gisa.

Kontuan izanik gerora Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 
16ko 57/2003 Legearen bitartez aldatu zen Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apiri-
laren 2ko 7/1985 Legeak, 127.1.h) artikuluan, Tokiko Gobernu Batzarrari aitortzen diola enplegu 
publikorako eskaintza onesteko eskumena, eta, halaber, langileak hautatzeko proben eta lanpos-
tuak betetzeko lehiaketen oinarriak onestekoa, baita beste organoren bati aitortu ez zaizkion 
langileen inguruko bestelako erabakiak hartzekoa ere.

Kontuan izanik Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko martxoaren 1eko erabakia, zeinaren 
bitartez onetsi baitzen Udal honetako Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko ofizia-
lorde-kategoriako 2 lanpostu eta kabo-kategoriako 7 lanpostu betetzeko lan-eskaintza.

Kontuan izanik Tokiko Gobernu Batzarraren 2016ko maiatzaren 24ko erabakiaren bidez 
Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariari (Tokiko Gobernu Batzarreko kide zen aldetik) 
aitortu zitzaiola Tokiko Gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 
Legearen 127.1.h) artikuluan araututako eskumena, enplegu-eskaintza publikoaren deialdiaren 
oinarriak onesteari eta lanpostuz hornitzeari dagozkienez.

Hauxe ebatzi dut

1. Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko azpieskala operatiboan hutsik dauden 
lanpostuak barne-sustapeneko txandan betetzeko lan-eskaintza publikoaren deialdiaren oina-
rriak onestea:

Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko ofizialorde-kategoriako 2 lanpostu (2. HE; 
derrigortasun-datarik gabeak).
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Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko kabu-kategoriako 7 lanpostu (2. HE; bi 
lanpostuk derrigortasun-data igarota dute).

2. Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko lan-eskaintza publikoko lanpostuak 
barne-sustapeneko txandan betetzeko hautatze-prozesurako deialdia onestea (eranskinean 
ageri dira oinarriak).

3. Eskaintza hau eta deialdiaren oinarriak ALHAOn argitaratzea.

4. Interesdun guztiei ematea ebazpenaren berri, zeinaren kontra, administrazio-bidea 
agortzen baitu, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango baita zuzenean 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazten den 
egunaren biharamunetik, edo, aukeran, berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo 
berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazte-egunaren biharamunetik; horren berariazko eba-
zpenaren kontra, berriz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, errekurtsoa ezesten duen 
ebazpena jakinarazten den egunaren biharamunetik.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 15ean

Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkaria
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA
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Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan Gasteizko Udalaren zerbitzura karrerako funtzionario 
sartzeko oinarri orokorrak.  

Lehena.- Deialdiaren xedea  
1.1.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko azpieskala operatiboan hutsik dauden 9 lanpostu 
(karrerako funtzionarioentzat direnak) betetzea du helburu deialdi honek, barne-sustapeneko txandako 
lehiaketa eta oposizioaren sistema baliatuz. 

1.2.- Lanpostu kopurua, guztira: 9 
Azpi-eskala operatiboa, ofizialorde-kategoria.  
Barne-sustapena: 2 lanpostu. 
Hizkuntza-eskakizuna: 2. HE, derrigortasun-datarik gabe. 
Azpi-eskala operatiboa, kabo-kategoria.  
Barne-sustapena: 7 lanpostu.  
Hizkuntza-eskakizuna: 2. HE  
- 2 lanpostu, derrigortasun-data igarota.  
- 5 lanpostu, derrigortasun-datarik gabe. 

1.3.- Deialdiko lanpostu kopurua handitu ahal izango da hautatze-prozesua amaitu baino lehenago hutsik 
geratzen diren lanpostuen kopuruarekin, horretarako aldeko txostena ematen badute Antolakuntza 
Zerbitzuak eta Kontu-hartzailetza Zerbitzuak. Nolanahi ere, epaimahai kalifikatzaileak hautatuen zerrenda 
onartu aurretik egin beharko da lanpostu-gehitze hori. 

1.4.- Oinarri orokor hauetan legez araututakoari jarraituko zaio, hauetan ezarritakoari bereziki: apirilaren 2ko 
7/1985 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 18ko 781/1986 LED, Toki 
Jaurbidearen Oinarrien Legearen testu bateratua onesten duena; urriaren 30eko 5/2015 LED, Enplegatu 
Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateratua onesten duena; abuztuaren 2ko 30/1984 
Legea, Funtzio Publikoa Berritzeko Neurriak biltzen dituena; ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretua, Toki 
Administrazioko funtzionarioen hautaketa prozeduraren oinarrizko arauak eta gutxieneko programak 
ezartzen dituena; Eusko Legebiltzarraren uztailaren 6ko 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoarena; 
apirilaren 27ko 1/2017 Legegintzako Dekretuak, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen 
duena; Eusko Legebiltzarraren azaroaren 29ko 10/1982 Oinarrizko Legea, Euskararen Erabilpena 
Arauzkotzezkoa; apirilaren 15eko 86/1997 Dekretua, euskal administrazio publikoetan euskararen erabilera 
normalizatzeko prozesua arautzen duena; apirilaren 8ko 64/2008 Dekretua, euskararen ezagutza 
egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi 
Marko Bateratura egokitzekoa; 2007ko martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasun Eraginkorrari buruzkoa; Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legea, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako; martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretua, Estatuko 
Administrazio orokorrean sartzeko eta lanpostuak hornitu eta funtzionario zibilen lanbide sustapenerako 
erregelamendu orokorra onartzen duena; abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak 
Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa, eta Eusko Legebiltzarraren otsailaren 25eko 2/2004 
Legea, Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 
Sortzeari buruzkoa. 

1.5.- Deialdiari buruzko informazioa: 
- Webgunea: www.vitoria-gasteiz.org/procesosselectivos 
- Iragarki-taula elektronikoa.  
- Herritarrei laguntzeko bulegoetan (San Antonio kaleko 10.ean eta gizarte-etxeetan). 
- Argibideetarako telefonoa: 010 (Gasteiztik deituz gero) edo 945 16 16 16 (Gasteiztik kanpotik deituz gero). 

Bigarrena.- Betebeharrak.  
Betekizun hauek guzti-guztiak bete beharko dituzte izangaiek:  

2.1.- Eskabideak aurkezteko epea bukatzen denerako espainiar nazionalitatea edukitzea, edo Europar 
Batasuneko estaturen batekoa, edo Europar Batasunak sinatu eta Espainiak berretsitako nazioarteko 
hitzarmenen arabera langileen joan-etorri librea aplikagarri zaion herrialderen batekoa izatea. 
Orobat, parte hartu ahal izango dute Europar Batasuneko estatuetakoren bateko hiritartasuna dutenen 
ezkontideek (zuzenbidez banatuta ez badaude), baita haien ondorengoek nahiz ezkontideenek ere, baldin 
eta bi ezkontideak zuzenbidez banatuta ez badaude eta ondorengo horiek hogeita bat (21) urtetik 
beherakoak badira edo adin horretatik gorakoak izanda ere gurasoen kontura bizi badira. 

2.2.- Kategoria bakoitzean sartzeko betekizun orokorrak gorabehera, beste hauek ere bete behar dira: 
beheragoko hurrengo kategorian zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egotea, kategoria horretan 
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benetako zerbitzuan hiru urte egina izatea, eta arau-hauste astuna edo oso astuna egitearen ondorioz 
zigorrik jaso ez izana, salbu eta ezarritako zigorra baliogabetu bada. 

2.3.- Eskabideak aurkezteko epea bukatzen denerako dena delako lanposturako eskatzen den titulazio 
akademiko ofiziala edukitzea edo hura eskuratzeko ordaindu beharrekoa ordainduta edukitzea, eta lanpostu 
bakoitzaren oinarri espezifikoetan adierazitako gainontzeko betebeharrak ere betetzea. 

2.4.- Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala edukitzea, eta lanpostuari dagozkion zereginak egitea 
galaraziko lukeen osasun arazorik ez edukitzea. Udalaren webgunean argitaratuko da baztertzeko arrazoi 
medikoen katalogoa. 

2.5.- Lanpostuen hizkuntza-eskakizuna (euskara). Hizkuntza-eskakizuna betetzeko data igaroa duten 
lanpostuetarako lehiatzen direnek, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatua ez 
badute, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko hautatze-prozesuaren barruan deitzen diren probak gainditu 
beharko dituzte, edo ziurtagiri ofizialaren bidez egiaztatu. Hizkuntza-eskakizuna egiaztatua dutenen kasuan, 
deialdiko lanpostuari dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko lehen proba baino lehenagokoa izan 
beharko da egiaztatua duten hizkuntza-eskakizun horren data. Oinarri espezifikoetan zehaztuko da zenbat 
lanpostutan egiaztatu behar den dagokion hizkuntza-eskakizunak eskatzen duen maila. 

2.6.- Hutsik dauden lanpostuen jabe izango direnak hautatzeko lehiaketa, oposizio eta oposizio-lehiaketetan 
parte hartu ahal izateko Gasteizko Udalak finkatuak dituen tasak ordaintzea (zein titulazio taldetarako 
lehiatzen den, horri dagokiona), eskabideak aurkezteko epearen barruan. 

2.7.- IT txartelak: IT txartelak egiaztatzeko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdia BOEn 
argitaratzen denetik. Ziurtagiri horiek jaulkitzen dituen entitatearen webgunean informazio hori online 
kontsultatzeko aukera ematen duen gako publiko eman beharko diote lehiakideek Funtzio Publikoaren 
Sailari, epaimahaiak hala eskatzen badie. 

Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea. 
3.1.- Hautatze probetan parte hartu nahi dutenek udalaren webgunean dagoen eskabide elektronikoaren 
bitartez izapidetu beharko dute. Orobat egin ahal izango da herritarrei laguntzeko bulegoetan eta 010 (945 
161 100) telefonoaren bitartez. 

3.2.- Halaber, estatuko administrazio orokorraren, autonomia-erkidegoaren edo tokian tokiko 
administrazioaren mendeko edozein administrazio organoren bidez aurkeztu ahal izango dira eskabideak. 
Postetxeetan eta Espainiak atzerrian dituen kontsulatuetako eta ordezkaritza diplomatikoetako bulegoetan 
ere aurkeztu ahalko dira. 
3.3.- Aurreko ataletan adierazitako moduan aurkeztu beharko dira eskabideak, 20 egun balioduneko epean, 
deialdiaren iragarkia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik. 

3.4.- Probak zein hizkuntzatan (euskaraz ala gaztelaniaz) egin nahi dituzten adierazi beharko dute izangaiek 
eskabidean. Atal horretan ezer adierazten ez badute, probak gaztelaniaz egin nahi dituztela esan nahiko du. 

3.5.- Azterketa egiteko ordaindu beharreko tasak. Zein lanpostutarako izena ematen duen, talde horretakoei 
dagokion kuota ordaindu beharko du izangai bakoitzak, izena emateko unean indarrean dagoen 
ordenantzaren arabera. 

3.6.- Eskabidea aurkezten denean jasoko den ordaintzeko agindua baliatuz ordaindu beharko da tasa 
(nominala eta banakatua izango da lanpostu bakoitzerako). Dagokion ordenantza aldatu ezean, azterketa 
egiteko ordaindu beharreko tasa ordaintzetik salbuetsita egongo dira eskabidea aurkezten duten egunean 
Gizarte Segurantzaren inongo erregimenetan edo jardule gisa mutua profesional batean alta emanda ez 
daudenak, baita % 33ko edo hortik gorako desgaitasuna aitortua duten pertsonak, minusbaliotasun-
txandarako lanpostu-erreserbarik ez dagoen deialdiren batera aurkezten badira. Tasaren kuotan % 50eko 
murrizketa egiteko eskubidea izango dute eskabidea egiteko unean kategoria orokorreko familia ugariko 
kideen izaera aitortua zaienek. Salbuespenen bat baliatzekotan, behar bezala egiaztatu beharko dute, hala 
eskatzen zaienean. 

3.7.- Agiri bidez edo horretarako egiten den probaren bitartez lanposturako eskatzen den euskara-maila 
dutela egiaztatzen dutenak derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten nahiz ez duten lanpostuetarako 
lehiatuko dira (ikus 11.4 oinarria). 

3.8.- Parte hartzeko eskabideari ez zaio erantsi beharko ez betebeharrei ez merezimenduei dagokien 
agiririk (betebeharrak egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteari dagokionez, ikus 8. oinarria).  
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3.9.- Eskabidea aurkezteak berekin dakar deialdian eskatutako baldintzak eta betekizunak onartzeko 
konpromisoa. Inork datu faltsurik ematen badu, hautatze-prozesutik kanpo utziko da. 

Laugarrena.- Borondatezko ariketak. 
4.1.- Hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko probak egin nahi dituzten lehiakideek eskabidean adierazi beharko 
dute; izan ere, ez zaie horietan parte hartzeko aukerarik emango eskabideak aurkezteko epean hala 
adierazten ez dutenei. 
4.3.- Haurdunaldian edo edoskitze aldian daudenek ere egokitzapenak eskatu ahalko dituzte; horretarako, 
proba egin baino hiru egun baliodun lehenagotik gutxienez jakinarazi beharko diote epaimahai 
kalifikatzaileari.  

Bosgarrena.- Lehiakideen zerrenda. 
5.1.- Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, lehiakideen behin-behineko zerrendak onetsiko ditu 
Funtzio Publikoko zinegotzi ordezkariak, eta ALHAOn eta Udalaren iragarki-taulan argitaratzeko aginduko; 
argitaratzean adieraziko da 10 egun balioduneko epea izango dela erreklamazioak aurkeztu nahiz izandako 
akatsak zuzenarazteko. 

Seigarrena.- Epaimahai kalifikatzailea 
6.1.- Honako hauek osatu dute epaimahai kalifikatzailea: 
Epaimahaiburua: Giza Baliabideen burua edo hark ordezko izendatzen duena. 
Kideak: Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak proposatutako pertsona bat, udalaren bi teknikari eta 
haien ordezkoak. 
Idazkaria: udal-teknikari bat. 

6.2.- Inpartzialtasun- eta profesionaltasun-printzipioa bete beharko dute epaimahaikoek. 

6.3.- Aholkulariak hartu ahal izango ditu epaimahaiak, hala egitea beharrezkotzat jotzen duen saioetarako. 
Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek. Halaber, berdintasun-arloko 
aholkularitza izango du nahitaez epaimahai kalifikatzaileak, hautatze-prozesuak egiteko. 

6.4.- Gizonezko eta emakumezkoen arteko oreka izan beharko du epaimahaiak, hau da, gutxienez % 40 
izan beharko dute batzuek nahiz besteek, hori egoki ez dela justifikatu ezean. 

6.5.- Beharrezko diren neurriak hartuko ditu epaimahaiburuak epaimahaiaren aurrean irakurtzekoak ez diren 
eta balorazio automatikoa izango ez duten oposizio-faseko idatzizko ariketak zein izangairenak diren jakin 
gabe zuzentzen direla bermatze aldera.  

6.6.- Epaimahaiak erabakiko ditu arau hauek aplikatzean sortzen diren zalantzak oro, baita arautu gabeko 
kasuetan nola jokatu ere. 

6.7.- Epaimahaiko kide guztiek izango dute hitza eta botoa. Berdinketarik izanez gero, epaimahaiburuak 
kalitateko botoa izango du. 

6.8.- Onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendarekin batera emango da argitara epaimahaikide eta 
ordezkoen izenen zerrenda.  

6.9.- IVAPen esku utziko da hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probak egitea.  

6.10.- Epaimahaia ezingo da eratu, ezta jardun ere, bertako kideen erdia baino gehiago, titular nahiz 
ordezko izan, bertan ez badira. Gainera, ezinbestekoa izango da epaimahaiburua eta idazkaria bertan 
izatea.  

6.11.- Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legean aurreikusitako kasuetan, 
epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, eta deialdia egin duen agintariari eman beharko diote horren berri. 
Gainera, lehiakideek errefusatu egin ahal izango dituzte. 

6.12.- Izangairen batek deialdian ezarritako betekizunen bat betetzen ez duela jakiten badu epaimahaiak 
hautatze-prozesuko edozein unetan, hura baztertzeko proposamena egin beharko dio horretarako 
eskumena duen organoari (aldez aurretik interesdunari entzunaldia eskaini beharko dio), eta izangaiak 
egindako okerren nahiz faltsutasunen berri eman. 

6.13.- Prozesuaren edozein faseri dagokion dokumentazioa eskatu ahal izango du epaimahai 
kalifikatzaileak hautatze-prozesuko edozein unetan, bertako edozein kidek hala eskatzen badu. 
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6.14.- Epaimahaiburua edo haren ordezkoa ordeztu beharra badago (kargua hutsik geratu delako, bertan ez 
direlako, gaixorik daudelako edo legezko beste edozein arrazoirengatik), maila goreneko epaimahaikidea 
izango da ordezkoa, eta maila berekoen artean, zaharrena. Epaimahaiko idazkaria ordeztu beharra badago, 
epaimahaiak gehiengoz erabakitzen duen kideak ordeztuko du. 

6.15.- Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45.1 b) 
artikuluaren ildotik, Gasteizko Udalaren iragarki-taula izango da hautatze-prozesuko erabakiak, deiak, 
azterketa-deialdiak eta bestelako komunikazio-ekintzak argitaratzeko lekua, eta banan-banako 
jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte argitalpen horiek. Nolanahi ere, Udalaren webgunearen 
bitartez eta herritarren argibideetarako 010 telefonoaren bitartez ere emango du informazioa Funtzio 
Publikoaren Sailak. 

6.16.- Hautatze-prozesuaren garapena antolatzeko orduan, austeritate- eta bizkortasun-printzipioak 
aplikatuko ditu epaimahaiak bere jardunean; horrek ez du eragotziko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuan xedatutako printzipioak betetzea. 

Zazpigarrena.- Ariketen nondik norakoak. 
7.1.- Udalaren webgunean argitaratuko dira lanpostu bakoitzari dagozkion eranskinak, betekizun 
espezifikoak eta gai-zerrendak zehaztuta; orobat, bertan jarriko dira eskuragarri zereginen katalogoak eta 
egokitzat jotzen den gainerako dokumentazioa. 

7.2.- Izangai guztiek batera egiterik ez dagoen ariketetan, honela jokatuko da: Administrazio Publikorako 
Estatu Idazkaritzaren ebazpenean zehaztutakoari jarraituz ariketarako deialdia egiten den egunean 
indarrean den letraz hasten den lehen abizena duten izangaiak hasiko dira lehenik.  

7.3.- Dei bakarra egingo zaie izangaiei ariketa bakoitzerako. 7.10. eta 7.11. oinarrietan adierazitako 
kasuetan izan ezik, epaimahaiak nahitaezko probak egiteko zehazten dituen egun, ordu eta lekuetan 
agertzen ez direnak hautatze-prozeduratik baztertuta geratuko dira besterik gabe.  Berdin jokatuko da 
nahitaezko probetara haiek egiten hasi ondoren agertzen direnekin. Nahitaezko probek ariketa bat baino 
gehiago badute, horietako edozeinetara ez agertzea edo berandu agertzea joko da ez agertzetzat. 

7.4.- Nortasun-agiria edo pasaportea eraman beharko dute izangaiek probetara, eta epaimahaiak edozein 
unetan eskatu ahal izango die erakusteko. Gidabaimenak ere balioko du, egungo formatua badu. 

7.5.- Ariketak ezingo dira hasi deialdi honen iragarpena ALHAOn argitaratzen denetik hiru hilabete igaro 
aurretik. Lehen ariketa egiteko lekuaren, egunaren eta orduaren berri Udalaren iragarki-taulan eta 
webgunean emango da, gutxienez zazpi egun baliodun lehenago. 

7.6.- Hurrengo ariketa-saioetara dei egiteko iragarkiak iragarki-taula berean eta Udalaren webgunean 
argitaratuko dira, gutxienez ere bost egun baliodun lehenago.  

7.7.- Oposizioko probak kategoria bakoitzeko oinarri espezifikoetan adierazitako hurrenkeran ez baizik eta 
beste batean egitea erabaki ahal izango du epaimahaiak, edo horietako batzuk egun berean egitea. Kasu 
horretan, aurrekoa gainditu dutenen emaitzak baino ez dira ebaluatuko.  

7.8.- Aurkeztutako izangaien kopurua eta hautatze-prozeduraren konplexutasuna aintzat harturik, 
epaimahaiak erabakiko du zer egin lehenengo, lehiaketa-fasea ala oposizio-fasea.  

7.9.- Prozesuan onartuta dauden eta aurreko probak gaindituak dituztenek hartuko dute parte probetan, 
baita baztertuta egon arren epaimahai kalifikatzaileari emaitzen kontrako alegazioa edo Funtzio Publikoko 
zinegotziari berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu diotenek edo aurkeztekotan direnek ere (kautelazko neurri 
gisa), baldin eta artean alegazioa edo errekurtsoa ebatzi ez bada. Kasu batean nahiz bestean, hautatze-
prozesuan jarraituko dutela jakinarazi beharko diote epaimahaiari, beharrezkoak diren baliabideak eta 
materialak jar ditzan.  

7.10.- Amatasun-egoera eta proba fisikoak. Haurdunaldia, erditzea nahiz erditu ondoko aldia proba fisikoak 
egiteko garaian egokitzen zaienek proba horiek atzeratu ahal izango dituzte, gehienez ere 12 hilabetez, 
erditzen direnetik. Nolanahi ere, gainerako probak egin beharko dituzte, deitzen zaienean, betiere behar 
diren egokitzapenak eginda. Proba fisikoak egin ondoren praktikaldian hasteko kupoan sartzen badira, dena 
delako kategorian lanpostu bat hutsik geratzen den unean egingo dute, halakorik gertatuz gero. Proba 
fisikoak gainditzen ez badituzte, eta, beraz, lanposturik eskuratzen ez badute, kontratazio-zerrendetan 
sartuko dira, puntuazioaren arabera dagokien lekuan. 
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7.11.- Aparteko deialdiak. Oinarri hauen genero-inpaktuaren ebaluazioaren emaitzen ildotik, kasu hauek 
eragindako pertsonei aparteko deialdi batera deitu beharko die epaimahaiak: deitutako proba egin aurretik 
erditzea (erditze-data proba egiteko data baino 15 egun natural lehenago gehienez), edo aurreikusitako 
datan proba egitea eragotzi duen ezinbesteko arrazoiren bat, epaimahaiak aintzat hartu badu. Deialdi 
nagusia egin ondoren 15 egun natural baino laburragoa eta 40 egun baino luzeagoa ez den epe baten 
barruan egin beharko da. Epaimahaiak probaren ezaugarriak egokituko ditu, eta behar diren egokitzapen 
pertsonalak hartuko dira kontuan. 

7.12.- Hautatze-prozesuaren garapena antolatzeko orduan, austeritate- eta bizkortasun-printzipioak 
aplikatuko ditu epaimahaiak bere jardunean; horrek ez du eragotziko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuan xedatutako printzipioak betetzea. 

Zortzigarrena.- Egiaztagiriak aurkeztea.  
8.1.- Eskumena duen organoak emandako ziurtagirien bitartez egiaztatu beharko dira administrazio 
publikoetan egindako zerbitzuak (lanpostua, zereginak eta denbora adierazi beharko dira bertan).  
Ez dira aintzat hartuko lan-esperientziaren alorreko merezimenduak baldin eta honako datu hauek 
esanbidez adierazten ez badira: 
- Betetako lanpostuaren izena eta lanbide-kategoria.  
- Kontratazio-aldien hasiera- eta bukaera-datak.  
- Lanpostuaren eginkizun nagusiak, kategoria adieraztea aski ez dela uste izanez gero. 
Gasteizko Udalean lan egin duten edo lan egiten dutenen kasuan, ofizioz sartuko da agiri hori dosierrean. 
Nahikoa izango da eskabideko oharretan hori adieraztea (“Gasteizko Udalaren zerbitzura aritua naiz”). 

8.2.- Lehiaketa-faseko merezimenduak egiaztatzeko eta deialdiko betekizunak betetzen direla egiaztatzeko 
behar diren agiriak epaimahai kalifikatzaileari aurkeztu beharko zaizkio, hark ezartzen duen moduan eta 
epean. 

8.3.- Ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta izangaiak agiri horiek aurkezten ez baditu adierazitako 
epean, edo eskatzen diren baldintzak betetzen dituela egiaztatzen ez badu, ezin izango da izendatu, eta 
bertan behera geratuko dira haren jarduerak oro; horrek ez du galaraziko, gainera, eskabidean datu faltsuak 
emateagatik erantzukizunak eskatzea. Hala gertatuz gero, hautatze-prozesua gainditu dutenen arteko 
hurrengoak (azken puntuazio-hurrenkerari jarraituz) izendatzeko proposamena egingo du eskumena duen 
organoak, bete beharreko lanpostu guztiak bete arte (5/2015 LEDaren 61.8 artikulua). 
  
Bederatzigarrena.- Emaitzak argitaratzea. 
9.1.- Epaimahaiaren Udalaren iragarki-taulan eta webgunean egingo ditu argitalpenak epaimahaiak. 
Argitalpenei dagozkien eranskinak, berriz, webgunean. 

9.2.- Epaimahai kalifikatzailearekiko komunikazioak posta elektronikoz egin ahalko dira, eta baliozkoak 
izango dira baldin eta eskabidean ondorio horietarako erregistratu den helbide elektronikotik bidaltzen 
badira, eta zuzen hartu dela bermatzen duen erantzuna jaso bada posta elektronikoz. Alegazioak edo 
erantzunak jaso izanaren baieztapena (bi noranzkoetan) ezinbestekoa da komunikazioa baliozkotzat 
jotzeko. Epaimahaiak erreferentziazko helbide elektronikoa adieraziko du bere argitalpenetan, eta gaian 
erabiltzeko kodeak ezarri ahalko ditu, mezuak hobeto kudeatu eta antolatzearren. 

9.3.- Epaimahaiak mezu elektronikoen bidez jakinaraz dezake dena delako hautatze-prozesuari dagokion 
webgunean argitalpen berriak egin direla. Ohartarazpen horiek adeitasun hutsez egingo dira, eta ez 
jasotzeak ez du baliogabetuko edo aldatuko argitalpenean ezarritako epea. 

9.4.- Proba idatziak bukatutakoan, baldin eta test modukoak izan badira, galdera-orriak eta erantzun 
zuzenen behin-behineko orria argitara emango du epaimahaiak, eta bi egun balioduneko epea emango 
akatsak berrikusteko. Jakinarazitako akatsak kontuan izanik, epaimahaiak behin betiko erantzun-orria 
onetsiko du, eta horren ondoren ariketa edo proba irakurri, eta kalifikazioa jarriko. Emaitzak argitaratu 
ondoren 2 egun balioduneko epea emango da gutxienez irakurketa akatsak erreklamatzeko, halakorik bada.

9.5.- Idatzizko probak test erakoak ez badira, behin-behineko emaitzak argitaratu ondoren 2 egun 
balioduneko epea emango da dosierra eskuratu ahal izatea eskatzeko; behin-behineko emaitzaren kontrako 
edozein alegazio aurkeztu aurretik egin beharko da hori. 9.2 oinarrian ezarritako prozedurari jarraituz 
eskatuko da dosierra eskuratzea. Dagokion prezio publikoen eta tasen ordenantzak ezartzen duen tasa 
(7,00 euro) ordaindu ondoren, mezu elektronikoa jaso eta epaimahaiari jakinarazten zaionetik bi egun 
balioduneko gehieneko epean, ariketaren kopia, zuzenketa-irizpideak eta horien aplikazioa, gutxienez, 
jasoko dira, pdf formatuan. Alegazioak aurkezteko epea bi egun baliodunekoa izango da, dokumentazioa 
jasotzen denetik. 
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9.6.- Epaimahai kalifikatzaileak ariketetako bakoitzaren behin betiko emaitzak onesteko hartzen duen 
erabakian aintzat hartutzat eta erantzuntzat joko dira horretarako epearen barruan izangaiek aurkezten 
dituzten berrikusteko eskabide eta erreklamazio guztiak. 

9.7.- Ariketa guztiak eta lehiaketa-fasea burutu ondoren, epaimahaiak argitara emango du proba guztiak 
gainditu dituzten izangaien zerrenda, guztira lortutako puntuazioen arabera sailkatuta, ariketa bakoitzean 
lortutako puntuak nahiz azken puntuazioak ageri direla. 

9.8.- Behin betiko emaitzei buruzko erabakiaren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango dute 
izangaiek, Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariari zuzenduta, hilabeteko epean, 
argitaratzen den egunaren biharamunetik. 

Hamargarrena.- Praktikaldirako izendapen-proposamena 
10.1.- Eskainitako lanpostuak interesdunen eskaeren arabera adjudikatuko dira, hautatze prozesuan 
lortutako hurrenkeraren arabera, betiere lanpostuen zerrendan lanpostu bakoitzerako zehaztutako betekizun 
objektiboak betetzen badituzte.  

10.2.- Desgaitasuna dutenentzako txandatik datorren izangairen bat gai gertatu bada, Funtzio Publikoaren 
zinegotziak erabakiko du lanpostu horiek nola adjudikatu, mediku-txostenak, lanpostuen eskaintza eta 
horien ezaugarriak kontuan hartuta, lanpostuari ahalik eta ondoen egokitu dadin. Adjudikazio hori 
gainerakoak baino lehenago egingo da. Ondoren, barne-sustapeneko txandako lanpostuak aukeratuko dira, 
eta, gero, txanda irekikoak; desgaitasuna aitortua duten baina lanpostua egokitzea behar ez duten 
pertsonak, bi txanda horietan sartuko dira (kasuan kasukoan), puntuazioaren araberako hurrenkeran. 

10.3.- Ez dira derrigortasun-data igarota duten lanpostutzat joko eskaintza argitaratu zen unean horrelakorik 
ez zutenak, hautatze prozesua bukatutakoan haien egoera zein den gorabehera. 

10.4.- Karrerako funtzionario izendatzeko proposatu diren pertsona guztiei destino bat esleitzen zaiela 
bermatzearren, destinoak aukeratzeko unean hizkuntza-eskakizuna egiaztatu ez duten eta aukeratzeke 
dauden izangaien kopurua eta hizkuntza-eskakizunik ez duten destinoen kopurua bera bada, hizkuntza-
eskakizuna egiaztatu duten eta aukeratzeke dauden izangaiek hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuen 
artean aukeratu beharko dute. 

10.5.- Puntuazioak direla eta aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, praktikaldirako izendapen-
proposamenak argitaratuko ditu epaimahai kalifikatzaileak, honako alderdi hauek aintzat hartu ondoren: 
Funtzio Publikoaren txostenak (titulazio-betekizunak betetzen diren eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatu 
diren adieraziko da bertan), eskainitako lanpostuak eta Udaleko zerbitzu medikoak emandako gaitasun-
kalifikazioak (2.5. oinarria), lehiaketa- eta oposizio-faseetan lortutako emaitzak, dauden txandak, langile-
hornidura bakoitzeko betekizunak betetzen dituzten izangaien lehentasunak eta aurreko oinarrian 
adierazitako adjudikazio-irizpideak. Nolanahi ere, ezin izango du proposatu eskainitako lanpostu baino 
izangai gehiago.  

10.6.- Berdinketarik gertatuz gero, Euskal Funtzio Publikoaren uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 27. 
artikuluaren aldakuntza oinarritzat harturik, eta Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen 20.4 artikulua aplikatuz, gaikuntza-maila bera izanez gero, lehentasuna emango zaie 
emakumeei emakumeen presentzia % 40tik beherakoa den kidego, eskala, maila eta kategorietan, beste 
izangaiak beste arrazoi batzuk eduki ezean, sexuagatik diskriminatzaileak izan gabe, neurri hori ez 
aplikatzea justifikatzen dutenak, hala nola enplegua eskuratzeko orduan zailtasun bereziak dituzten beste 
kolektibo batzuetakoak izatea.  
Berdinketa sexu bereko bi pertsona edo gehiagoren artean gertatzen bada, oposizio-fasean puntuaziorik 
handiena lortu duena proposatuko da, eta, berdinketak jarraituz gero, lehen ariketako puntuazio-hurrenkera 
hartuko da kontuan, eta, hurrenez hurren, hurrengo ariketetakoak. Azken aukera gisa, puntuazio berdina 
dutenen arteko izangai zaharrenari adjudikatuko zaio. 

Hamaikagarrena.- Izendapena eta lanpostuaz praktikaldian jabetzea. 
11.1.- Agiriak aurkezteko epea amaitu ondoren, eta 30 egun balioduneko epean gehienez, hautatze-
prozesua gainditu dutenak izendatzeko proposamena egingo du epaimahaiak, azken puntuazio-hurrenkerari 
jarraituz, bete beharreko lanpostu guztiak bete arte (5/2015 LEDaren 61.8 artikulua). Proposatutako 
pertsonak praktikaldiko funtzionario izendatuko dira, Funtzio Publikoaren zinegotziaren ebazpena dela 
medio. 

11.2.- Lanpostu horiei dagozkien behin-behineko izendapenen bukaera aldi baterako kontratazioetarako 
zerrenden araudiaren 25. artikuluari jarraituz zehaztuko da, edo hori garatzeko protokoloetan 
xedatutakoaren arabera. 
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11.3.- Funtzio Publikoaren zinegotzi ordezkariak izendapena egin ondoren, 30 egun balioduneko epean 
jabetu beharko du lanpostuaz izendatutako pertsonak, jakinarazpenaren berri ematen zaion egunaren 
biharamunetik kontatuta. 

11.4.- Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela aitortu beharko du izendatutakoak. 
Adierazitako epean lanpostuaz ez jabetzeak (pisuzko arrazoiren bat izan ezean) lanpostuari uko egin zaiola 
esan nahiko du. Halakoetan, beste izendapen bat proposatuko du epaimahaiak. 

11.5.- Amatasunak. Amatasun-baja dela eta ezinezkoa bada lanpostuaz praktikaldian jabetzea, erditu 
ondoren 18 aste atzeratu ahalko da, gehienez ere. Erditzea praktikaldian gertatzen bada, izendapena 
etenda geratuko da, epe berean. Edonola ere, ondorio ekonomiko eta administratiboak promozioko 
gainerako kideen datetara atzeratuko dira. 

11.6.- Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 45.8. artikuluan xedatutakoaren ildotik, dauden 
talderako finkatutako tartearen gutxieneko mailari dagokion gradu pertsonala izango dute esleitua 
funtzionario sartu berriek.  

Hamabigarrena.- Karrerako funtzionario izendatzea eta lanpostuaz jabetzea. 
12.1.- Praktikaldia amaitu ondoren eta Giza Baliabideen buruak aldeko txostena egin ondoren, haren 
proposamenez, Funtzio Publikoaren zinegotziak karrerako funtzionario izendatuko du izangaia. 

12.2.- Praktikaldia ebaluatzeko txostena aldekoa ez bada, Funtzio Publikoaren zinegotziak puntuazioaren 
arabera hurrengo izangaia dena izendatuko ahalko du praktikaldiko funtzionario.  

12.3.- Destinoek behin betiko izaera izango dute ondorio guztietarako, lehiaketa bidez lortu izan balira 
bezala. 

12.4.- Deialdiko lanpostuetarako aldi baterako kontratazio-zerrendak egiterakoan, zerrendetako hurrenkeran 
lehentasuna izango dute aginteari eta lidergoari buruzko prestakuntza egin dutenek.  

Hamahirugarrena.- Bibliografia. 
13.1.- Bibliografiarik ematen bada, orientabide gisa baino ez da ematen; alegia, ez ditu alderdi guztiak 
kontuan hartzen, eta beraz, ez da ez lotesletzat, ez erabatekotzat joko. 
  
Hamalaugarrena.- Datu pertsonalak babesteko politika. 
14.1.- Oinarri hauek, baita horiek gauzatzearen ondorio diren administrazio-egintzak ere, langileak 
hautatzeko eta aldi baterako kontratazioetarako zerrendak kudeatzeko prozesuetan datuak babesteko udal-
protokoloari lotuta daude. 

14.2.- Protokolo hori nahitaez ezagutu beharra dago hautatze-prozesuan parte hartzeko, eta prozesuan 
parte-hartze hutsak hura onartzen dela esan nahiko du. Edozein unetan eskura daiteke protokolo hori, bai 
eskabidea egiteko unean (hautatze-prozesuan onartua izateko formularioan), bai hautatze-prozesuaren 
edozein unetan, bakoitzari dagokion web-orrian nahiz hautatze-prozesuen webguneko "Araudia" atalean. 

14.3.- Parte hartzeko eskabidean bada aukera bat Gasteizko Udalari baimena emateko identifikazio 
pertsonaleko datuak eta kontratazio-zerrendako hurrenkeran duen posizioa beste erakunde batzuekin 
parteka ditzan eta, hala, izangaiak aldi baterako kontratazioko eskaintzak jaso ahal izan dezan. 

Hamabosgarrena.- Aurkaratzea. 
15.1.- Oinarri hauek, deialdia bera nahiz horren edo epaimahai kalifikatzailearen jardueraren ondorio diren 
egintzak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean adierazitako moduan eta kasuetan. 
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Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan Gasteizko Udalaren zerbitzura ofizialorde-lanpostuan 
sartzeko oinarri espezifikoak.  

Kategoria: Ofizialordea 
Azpieskala: Operatiboa.  
Txanda: Barne-sustapena. 
Deialdiko lanpostu kopurua: 2 
2. hizkuntza-eskakizuna: Derrigortasun-datarik gabe
Titulazio-multzoa: C1  
Destino-osagarria: 22 
Berariazko osagarria: 820 
Dedikazioa: % 100 
Urteko ordainsari gordina: 48.958,79 euro 

Betekizunak: 
- Berariazko titulazioa: Batxilergoa, Lanbide-Hezkuntzako 2. mailako titulua edo baliokidea. 
- IT Txartelak IT05: Oinarrizko Internet, oinarrizko Windows XP, oinarrizko Word, oinarrizko Excel eta 
oinarrizko PowerPoint, edo baliokideak. 
- C gidabaimena. 
- Zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egotea, eta kabo-kategorian benetako zerbitzuan hiru urte egina 
izatea, eta arau-hauste astuna edo oso astuna egitearen ondorioz zigorrik jaso ez izana, salbu eta 
ezarritako zigorra baliogabetu bada.  
- Azterketa egiteko tasa ordaindu izana (17,30 euro). 

Hautatze-prozesua: 
Hiru fase izango ditu hautatze-prozesuak: oposizioa, lehiaketa eta prestakuntza-praktikaldia. 

1.-Oposizio-fasea. Gehieneko puntuazioa: 70 puntu. 3 ariketa izango dira:  

1.1.- Lehen ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea. Gehienez 20 puntu lortu ahal izango dira; gutxienez 10 
lortu beharko dira. Test-erako proba bat egingo da, I. eranskinean argitaratutako gaiei buruz. Gai-
zerrendako edukiek eskabideak aurkezteko epea bukatzen den eguna izango dute erreferentzia-data.  

1.2.- Bigarren ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea. Gehienez 30 puntu lortu ahal izango dira; gutxienez 15 
lortu beharko dira. Epaimahaiak proposatzen duen kasu teoriko-praktiko bati edo zenbaiti erantzun beharko 
zaie idatziz (lortu nahi den lanpostuko zereginetan oinarrituta egongo dira, eta gai-zerrendako hainbat gai 
erlaziona ditzakete). Epaimahaiak erabakiko du ariketaren iraupena (gehienez hiru ordukoa izango da). 

1.3.- Hirugarren ariketa. Nahitaezkoa; ez da baztertzailea izango. Gehieneko puntuazioa: 20 puntu. 
Gaitasuna neurtzeko proba bat egingo da, baita lanpostuko eginkizunak betetzearekin lotutako gaitasunak 
ebaluatzeko elkarrizketa-proba bat ere (II. eranskina). 10 puntu lortu beharko dira, gutxienez, ariketan 
puntuazioa lortzeko. 

2.-Lehiaketa-fasea: Gehieneko puntuazioa: 30 puntu.

M1.- Euskara jakitearen balioespena. Lehendik egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna edo horretarako proban 
egiaztatzen dena baloratuko da: 
1. HE: 4 puntu.  
2. HE: 8 puntu. 

M2.-Lan-esperientzia. Gehieneko puntuazioa: 14 puntu. Administrazio, organismo eta entitate publikoetan, 
kabo-kategorian, karrerako edo bitarteko funtzionario gisa izandako esperientzia profesionalaren balorazioa. 
Administrazio publikoek jaulkitako kabo-kategoriako zerbitzuen ziurtagirien bitartez egiaztatzen diren 
lanaldiak baloratuko dira, edozein harreman juridikoren menpe eginak izanda ere, zerbitzu zibilak edo 
merkataritza-zerbitzuak alokatzeko kontratuak, bekak eta prestakuntza-praktikaldiak izan ezik. Urte 
bakoitzeko 0,00383 puntu emango da, gehienez 14 puntura arte (10 urte, gutxi gorabehera). Eskabideak 
aurkezteko epea bukatu aurreko aldiak bakarrik hartuko dira aintzat. Nolanahi ere, titularraren jatorrizko 
lanpostuan zenbatuko da zerbitzu-betekizunetan emandako denbora. 

M3.- Egoera fisikoa. Gehieneko puntuazioa: 8 puntu. Proba bakoitzari dagokion puntuazioa lortzeko, 
ezarritako betetze-irizpide hauek lortu beharko dituzte izangaiek:  

- Pisua arrastaka eramatea: 4 puntu. (49 segundo gehienez) 
- Course-navette: 4 puntu. (8,5 aldi gutxienez) 



2019ko apirilaren 10a, asteazkena  •  44 zk. 

11/17

2019-01038

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

Dopingaren kontrako kontrolak egin ahal izango ditu epaimahai kalifikatzaileak, baita droga-kontsumoa 
antzemateko testak ere, osasunerako arriskutsu diren dopingaren eta narkotikoen erabileraren alorrean 
indarrean dagoen legeria betetzen dela bermatzeko, eta horietakoren batean positibo emanez gero, ariketa 
gainditu gabekotzat joko da. 

- Pisua arrastaka eramatea 
Betetzeko gehieneko denbora: 49 segundo. 
75 kiloko maniki bat eraman beharko da arrastaka, marra batetik hasi eta 30 metrora dagoen beste marra 
bat guztiz gainditu arte; bide erdian 90 graduko bira egin beharko da. Irteera marrari bizkar emanda jarri 
beharko da, orpoak hari josita eta manikiaren bizkarra bularraren kontra, besapeetatik helduta, atzetik. 
Seinalea ematean, orpoak arrastaka eraman beharko da manikia, harik eta manikiaren orpoek bukaerako 
marra gainditu arte. Neurketa: Saio bakarra egin ahal izango da. Segundoak neurtuko dira, hamarrenak 
kontuan hartu gabe. 

- Course-navette 
Bete beharreko gutxieneko aldi kopurua: 8,5. 
Ahalik eta denborarik luzeen egin behar da korrika (joan-etorriko ibilbidea, 20 metroko distantzia), minutuz 
minutu handitzen joango den abiaduran. Tarte bakoitzeko abiadura soinu-zinta baten bitartez erregulatzen 
da, denbora-tarte erregularretan soinu bat egingo baitu. 
Joan-etorriko ibilbideak bata bestearen atzetik egin beharko dira, harik eta lehiakideak zintak adierazten 
dion unean marra gainditu edo zapaltzea lortzen ez duen arte. 
Proba egiteko jarraibideak: Lehiakideentzako jarraibideak: irteera-marraren atzean jarri behar dira, 
elkarrengandik metro bateko distantzia utziz. Kasetea martxan jartzen denean, irteera-seinalea entzutean, 
aurrez aurre 20 metrora dagoen marraraino iritsi behar da, hurrengo seinalea entzun aurretik edo orduantxe. 
Ezinbestekoa izango da soinu-zintak markatzen duen erritmoari jarraitzea; ezingo da hurrengo tartea egiten 
hasi seinalea entzun arte. Tarteetako bakoitzean gutxienez oin batekin zapaldu beharko da marra. 
Balorazioa: saio bakarra egingo da. Parte-hartzailek soinu-seinalearen erritmoa galdu aurretik iragartzen 
den azken minutuaren zenbakia (palierra) erregistratuko da. Antolakuntza arrazoiengatik nahiz arrazoi 
teknikoengatik ariketa eten beharra gertatuz gero, gehienez ere 24 orduz atzeratu ahal izango da, berriro 
egin arte. Udalaren webgunetik deskargatu ahal izango da probaren audioa.  

3.-Prestakuntza- eta praktika-fasea: 
Oposizio- eta lehiaketa-faseetako emaitzak kontuan hartuta, epaimahaiak eskaintzako plaza adina 
pertsonaren praktikaldirako izendapena proposatuko du; prestakuntzako eta praktiketako aldi bat ezarriko 
da, gehienez ere 6 hilabetekoa, eta, horrek irauten duen bitartean, dagokion lanpostuko ordainsari osoa 
jasoko dute. Proposatutako lehiakideek gainditu egin beharko dute hautatze-prozesuko fase hori (lehenik 
prestakuntza-aldi bat izan ahalko da, eta ondoren praktikaldia). Gasteizko Udalaren Funtzio Publikoaren 
Saila arduratuko da fase hau diseinatu, ikuskatu eta ebaluatzeaz (behar izanez gero, Polizia eta 
Larrialdietako Euskal Akademiari laguntza eskatu ahal izango dio horretarako). Prozesua bukatzean, Sail 
horretako Hautaketa Zerbitzuak, gainera, kalifikazio-proposamen bat egingo du, epaimahai kalifikatzaileari 
zuzendua ('Gai da' / 'Ez da gai'), fase hori gainditzearen eta hautagaiak eskatzen den profil profesionalera 
egokitzearen arabera. Lanpostuan karrerako funtzionario izendatuak izateko, hautatze-prozesuko fase hau 
gainditu behar dute proposatutakoek; horretan, aginte eta lidergorako gaitasun pertsonalen ebaluazioari 
erreferentzia egingo zaio bereziki, lanpostua betetzeko eskakizunen arabera.  

Eranskinak: 

I. eranskina. Gai-zerrenda:  
1.- 1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeari buruzko Legearen testu 
bategina onesten duena. (2017ko maiatzaren 5eko EHAA, 84. zk.).  

2.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. POI1 
Etxebizitza. 

3.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. POI2 
Industria. 

4.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. POI3 
Kartel argiduna. 

5.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Salbamendurako prozedura operatiboa. 
POS1 Harrapatuta geratu diren pertsonak ateratzea. 



2019ko apirilaren 10a, asteazkena  •  44 zk. 

12/17

2019-01038

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

6.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Salbamendurako prozedura operatiboa. 
POS2 Suizidio-saiakera. 
7.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Arrisku teknologiko eta naturalen 
aurreko prozedura operatiboa. POR1 Gai arriskuak. 

8.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Arrisku teknologiko eta naturalen 
aurreko prozedura operatiboa. POR2 Animalia arriskutsuak. 

9.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG1 Hainbat dei 
batera. 

10.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG2 Irteera-
motak.  

11.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG3 Aginte-
erreleboak. 
12.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG4 Jantziak.

13.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG6 
Zonakatzea. 

14.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG8 
Errefortzuen kudeaketa. 

15.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP1 Buesa Arena. 

16.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP2 Mendizabaleko su artifizialak. 

17.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP3 Helikopteroa. 

18.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko maniobrak: Maskara mantentze eta garbitzea. 

19.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko maniobrak: Botilak kargatzea eta karga 
kontrolatzea. 

20.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2015-003 
Maniobra-koadernoa, 2015-043 txanden programa informatikoa, 2016-005 Prebentzio, Su Itzaltze eta 
Salbamendu Zerbitzuko lanpostuen identifikazio-kodeak, 2016-016 Zerbitzuaren sokak, 2016-032 
Desfibriladoreen asteroko azterketa, 2017-030 Komunikazio-kanalak Araban esku-hartzeak egitean, 2018-
004 Jardueren urteko plangintza, 2018-006 Suhiltzaileen 2018ko agenda, 2018-027 Vespa velutina liztorren 
fitxak ixtea gogoraraztea. 

21.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2011-009 
Trafiko-arauak eta larrialdietako birakarien erabilera, 2014-034 Herritik kanpoko abiadura-mugak, 2015-030 
Errepideak garbitzeko produktu berria, 2015-36 Cafoam apar-hautsaren erabilera, 2016-011 T-1ean 
baimendutako plazak, 2016-032 Pozoiaren kontrako 3M babes-maskara, 2017-10 Lifepack 1000 
desfibriladoreekiko arazoa, 2017-029 Txalupak puzteko hartune pneumatikoa, 2017-059 Elektrizitatetik 
isolatzeko eskularruak. 

22.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2013-014 
Suhiltzaile-etxetik kanpoko gordailu-gunea, 2014-008 Txapak bide publikoan jartzea, 2014-036 Animaliak 
hartzea, 2014 -40 Kudeaketa berezia behar duten hondakinak biltzeko bidoia, 2015-032 Hondarra eta 
sepiolita gordetzeko edukiontziak, 2017-008 Herritarren segurtasuneko gorabehera teknologikoak. 

23.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2015-021 
Urtegietarako sarbidea, 2016-004 Ibilgailuen eskuliburuak, 2016-040 Zentraletik oinezkoentzako guneetara 
sartzeko informazioa, 2017-025 Erdibitzaileko igarobideei buruzko informazioa, 2017-035 Euskarri 
komunikazio-zerbitzuaren eguneratzeak. 

24.- Operazio-zentrala eta programa informatikoak: Euskarri-ren gidaliburu azkarra, eta Euskarri agintariak. 
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25.- Mando y Control en Servicios de Extinción de Incendios. Eusko Jaurlaritza. ISBN 84-457-1851-7.  

26.- Suteen prebentzioa. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

27.- Larrialdietan laguntzeko euskal sistema. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

28.- Laneko segurtasuna eta osasuna. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

29.- Esku-hartzearen lege-alderdiak. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

30.- Arabako Lurralde Historikoan prebentzioko, suteak itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzua emateko 
Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren arteko lankidetza-hitzarmena. 

31.- Introducción a la investigación de incendios. Eusko Jaurlaritza. ISBN 978-84-457-2536-8.  

32.- Babes Zibileko Euskadiko Plana (LABI). Hitzaurrean, Atariko titulua, I. titulua eta II. titulua. 

33.- Babes Zibileko Euskadiko Plana (LABI). III. titulua, IV. titulua eta V. titulua. 

34.- Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistemaren taktika operatiboak, Herrizaingo sailburuaren 2001eko 
abuztuko Aginduaren bitartez onetsiak (2001eko irailaren 13ko EHAA, 178. zk.): Taktika operatiboen 
zerrenda orokorra eta taktika operatiboetarako xedapen komunak (Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu 
Zentrala; 2016ko argitalpena, zuzendu eta zabaldua; ISBN: 978-84-457-2736-2, 13., 14., 15. eta 16. or., eta 
19., 20., 21., 22. eta 23. or.).  

35.- Gasteizko Udalaren Elurteetarako Plana. 

36.- Gasteizko Udalaren Haize Gogorretarako Plana. 

37.- Gasteizko Udalaren Uholdeetarako edo euri-jasetarako Plana. 

38.- 277/2010 Dekretua, Autobabesa. 1. artikulutik 25. artikulura. 

39.- 277/2010 Dekretua, Autobabesa. I. eranskina. 

40.- 277/2010 Dekretua, Autobabesa. II. eranskina. 

II. eranskina. Trebetasun eta gaitasunak  

Trebetasunak: 
- Trebetasun mental orokorra. 

Gaitasunak: 
- Zuzendaritza eta giza baliabideen kudeaketa. 
- Erantzukizunak hartzea.  
- Komunikazioa.  
- Erantzuteko gaitasuna. 
- Erakundearen ideiak objektiboki transmititzea. 
- Ingurunea edo erakundea ezagutzea. 
- Ebaluazioa eta azterketa. 
- Hobetu beharrak antzematea.  
- Prestakuntza teknikoa. 
- Antolatzeko gaitasuna.  
- Planifikatzeko gaitasuna.  
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Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan Gasteizko Udalaren zerbitzura kabo-lanpostuan 
sartzeko oinarri espezifikoak.  

Kategoria: Kabo 
Azpieskala: Operatiboa.  
Txanda: Barne-sustapena. 
Deialdiko lanpostu kopurua: 7 
2. hizkuntza-eskakizuna: 
    2 lanpostu, derrigortasun-data igarota. 
    5 lanpostu, derrigortasun-datarik gabe. 
Titulazio-multzoa: C2  
Destino-osagarria: 19 
Berariazko osagarria: 840 
Dedikazioa: % 100 
Urteko ordainsari gordina: 40.427,92 euro 

Betekizunak: 
- Berariazko titulazioa: Eskola-graduatua, Lanbide-Hezkuntzako lehenengo mailako titulua edo baliokidea. 
- C gidabaimena. 
- Zerbitzu aktiboan edo zerbitzu berezietan egotea, eta suhiltzaile espezialistaren kategorian benetako 
zerbitzuan hiru urte egina izatea, eta arau-hauste astuna edo oso astuna egitearen ondorioz zigorrik jaso ez 
izana, salbu eta ezarritako zigorra baliogabetu bada. 
-Azterketa egiteko tasa ordaindu izana (11,50 euro). 

Hautatze-prozesua: 
Hiru fase izango ditu hautatze-prozesuak: oposizioa, lehiaketa eta prestakuntza-praktikaldia. 

1.-Oposizio-fasea. Gehieneko puntuazioa: 70 puntu. 3 ariketa izango dira:  

1.1.- Lehen ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea. Gehienez 20 puntu lortu ahal izango dira; gutxienez 10 
lortu beharko dira. Test-erako proba bat egingo da, I. eranskinean argitaratutako gaiei buruz. Gai-
zerrendako edukiek eskabideak aurkezteko epea bukatzen den eguna izango dute erreferentzia-data.  

1.2.- Bigarren ariketa. Nahitaezkoa eta baztertzailea. Gehienez 30 puntu lortu ahal izango dira; gutxienez 15 
lortu beharko dira. Epaimahaiak proposatzen duen kasu teoriko-praktiko bati edo zenbaiti erantzun beharko 
zaie idatziz (lortu nahi den lanpostuko zereginetan oinarrituta egongo dira, eta gai-zerrendako hainbat gai 
erlaziona ditzakete). Epaimahaiak erabakiko du ariketaren iraupena (gehienez hiru ordukoa izango da). 

1.3.- Hirugarren ariketa. Nahitaezkoa; ez da baztertzailea izango. Gehieneko puntuazioa: 20 puntu. 
Gaitasuna neurtzeko proba bat egingo da, baita lanpostuko eginkizunak betetzearekin lotutako gaitasunak 
ebaluatzeko elkarrizketa-proba bat ere (II. eranskina). 10 puntu lortu beharko dira, gutxienez, ariketan 
puntuazioa lortzeko. 
  
2.-Lehiaketa-fasea: Gehieneko puntuazioa: 30 puntu.

M1.- Euskara jakitearen balioespena. Lehendik egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna edo horretarako proban 
egiaztatzen dena baloratuko da: 
1. HE: 4 puntu.  
2. HE: 8 puntu. 

M2.-Lan-esperientzia. Gehieneko puntuazioa: 14 puntu. Administrazio, organismo eta entitate publikoetan, 
suhiltzaile espezialisten kategorian, karrerako edo bitarteko funtzionario gisa izandako esperientzia 
profesionalaren balorazioa. Administrazio publikoek jaulkitako suhiltzaileen kategoriako zerbitzuen 
ziurtagirien bitartez egiaztatzen diren lanaldiak baloratuko dira, edozein harreman juridikoren menpe eginak 
izanda ere, zerbitzu zibilak edo merkataritza-zerbitzuak alokatzeko kontratuak, bekak eta prestakuntza-
praktikaldiak izan ezik. Urte bakoitzeko 0,00191 puntu emango da, gehienez 14 puntura arte (20 urte, gutxi 
gorabehera). Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurreko aldiak bakarrik hartuko dira aintzat. Nolanahi ere, 
titularraren jatorrizko lanpostuan zenbatuko da zerbitzu-betekizunetan emandako denbora. 

M3.- Egoera fisikoa. Gehieneko puntuazioa: 8 puntu. Proba bakoitzari dagokion puntuazioa lortzeko, 
ezarritako betetze-irizpide hauek lortu beharko dituzte izangaiek:  

- Pisua arrastaka eramatea: 4 puntu. (49 segundo gehienez) 
- Course-navette: 4 puntu. (8,5 aldi gutxienez) 
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Dopingaren kontrako kontrolak egin ahal izango ditu epaimahai kalifikatzaileak, baita droga-kontsumoa 
antzemateko testak ere, osasunerako arriskutsu diren dopingaren eta narkotikoen erabileraren alorrean 
indarrean dagoen legeria betetzen dela bermatzeko, eta horietakoren batean positibo emanez gero, ariketa 
gainditu gabekotzat joko da. 

- Pisua arrastaka eramatea 
Betetzeko gehieneko denbora: 49 segundo. 
75 kiloko maniki bat eraman beharko da arrastaka, marra batetik hasi eta 30 metrora dagoen beste marra 
bat guztiz gainditu arte; bide erdian 90 graduko bira egin beharko da. Irteera marrari bizkar emanda jarri 
beharko da, orpoak hari josita eta manikiaren bizkarra bularraren kontra, besapeetatik helduta, atzetik. 
Seinalea ematean, orpoak arrastaka eraman beharko da manikia, harik eta manikiaren orpoek bukaerako 
marra gainditu arte. Neurketa: Saio bakarra egin ahal izango da. Segundoak neurtuko dira, hamarrenak 
kontuan hartu gabe. 

- Course-navette 
Bete beharreko gutxieneko aldi kopurua: 8,5. 
Ahalik eta denborarik luzeen egin behar da korrika (joan-etorriko ibilbidea, 20 metroko distantzia), minutuz 
minutu handitzen joango den abiaduran. Tarte bakoitzeko abiadura soinu-zinta baten bitartez erregulatzen 
da, denbora-tarte erregularretan soinu bat egingo baitu. 
Joan-etorriko ibilbideak bata bestearen atzetik egin beharko dira, harik eta lehiakideak zintak adierazten 
dion unean marra gainditu edo zapaltzea lortzen ez duen arte. 
Proba egiteko jarraibideak: Lehiakideentzako jarraibideak: irteera-marraren atzean jarri behar dira, 
elkarrengandik metro bateko distantzia utziz. Kasetea martxan jartzen denean, irteera-seinalea entzutean, 
aurrez aurre 20 metrora dagoen marraraino iritsi behar da, hurrengo seinalea entzun aurretik edo orduantxe. 
Ezinbestekoa izango da soinu-zintak markatzen duen erritmoari jarraitzea; ezingo da hurrengo tartea egiten 
hasi seinalea entzun arte. Tarteetako bakoitzean gutxienez oin batekin zapaldu beharko da marra. 
Balorazioa: saio bakarra egingo da. Parte-hartzailek soinu-seinalearen erritmoa galdu aurretik iragartzen 
den azken minutuaren zenbakia (palierra) erregistratuko da. Antolakuntza arrazoiengatik nahiz arrazoi 
teknikoengatik ariketa eten beharra gertatuz gero, gehienez ere 24 orduz atzeratu ahal izango da, berriro 
egin arte. Udalaren webgunetik deskargatu ahal izango da probaren audioa.  

3.-Prestakuntza- eta praktika-fasea: 
Oposizio- eta lehiaketa-faseetako emaitzak kontuan hartuta, epaimahaiak eskaintzako plaza adina 
pertsonaren praktikaldirako izendapena proposatuko du; prestakuntzako eta praktiketako aldi bat ezarriko 
da, gehienez ere 6 hilabetekoa, eta, horrek irauten duen bitartean, dagokion lanpostuko ordainsari osoa 
jasoko dute. Proposatutako lehiakideek gainditu egin beharko dute hautatze-prozesuko fase hori (lehenik 
prestakuntza-aldi bat izan ahalko da, eta ondoren praktikaldia). Gasteizko Udalaren Funtzio Publikoaren 
Saila arduratuko da fase hau diseinatu, ikuskatu eta ebaluatzeaz (behar izanez gero, Polizia eta 
Larrialdietako Euskal Akademiari laguntza eskatu ahal izango dio horretarako). Prozesua bukatzean, Sail 
horretako Hautaketa Zerbitzuak, gainera, kalifikazio-proposamen bat egingo du, epaimahai kalifikatzaileari 
zuzendua ('Gai da' / 'Ez da gai'), fase hori gainditzearen eta hautagaiak eskatzen den profil profesionalera 
egokitzearen arabera. Lanpostuan karrerako funtzionario izendatuak izateko, hautatze-prozesuko fase hau 
gainditu behar dute proposatutakoek; horretan, aginte eta lidergorako gaitasun pertsonalen ebaluazioari 
erreferentzia egingo zaio bereziki, lanpostua betetzeko eskakizunen arabera. 

Eranskinak: 

I. eranskina. Gai-zerrenda:  
1.-      1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeari buruzko Legearen testu 
bategina onesten duena.  (2017ko maiatzaren 5eko EHAA, 84. zk.).  

2.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. 
POI1 Etxebizitza. 

3.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. 
POI2 Industria. 

4.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Suteetarako prozedura operatiboa. 
POI3 Kartel argiduna. 

5.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Salbamendurako prozedura 
operatiboa. POS1 Harrapatuta geratu diren pertsonak ateratzea.  
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6.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Salbamendurako prozedura 
operatiboa. POS2 Suizidio-saiakera. 
7.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Arrisku teknologiko eta naturalen 
aurreko prozedura operatiboa. POR1 Gai arriskuak. 

8.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Arrisku teknologiko eta naturalen 
aurreko prozedura operatiboa. POR2 Animalia arriskutsuak. 

9.-      Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG1 Hainbat 
dei batera. 

10.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG2 Irteera-
motak. 

11.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG3 Aginte-
erreleboak. 

12.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG4 Jantziak.

13.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG6 
Zonakatzea. 

14.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Kudeatzeko prozedura. PG8 
Errefortzuen kudeaketa. 

15.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP1 Buesa Arena. 

16.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP2 Mendizabaleko su artifizialak. 

17.-  Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko prozedurak: Prebentzioko prozedura operatiboa. 
POP3 Helikopteroa. 

18.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko maniobrak: Maskara mantentze eta garbitzea. 

19.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko maniobrak: Botilak kargatzea eta karga 
kontrolatzea. 

20.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2015-003 
Maniobra-koadernoa, 2015-043 txanden programa informatikoa, 2016-005 Prebentzio, Su Itzaltze eta 
Salbamendu Zerbitzuko lanpostuen identifikazio-kodeak, 2016-016 Zerbitzuaren sokak, 2016-032 
Desfibriladoreen asteroko azterketa, 2017-030 Komunikazio-kanalak Araban esku-hartzeak egitean, 2018-
004 Jardueren urteko plangintza, 2018-006 Suhiltzaileen 2018ko agenda, 2018-027 Vespa velutina liztorren 
fitxak ixtea gogoraraztea. 

21.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2011-009 
Trafiko-arauak eta larrialdietako birakarien erabilera, 2014-034 Herritik kanpoko abiadura-mugak, 2015-030 
errepideak garbitzeko produktu berria, 2015-36 Cafoam apar-hautsaren erabilera, 2016-011 T-1ean 
baimendutako plazak, 2016-032 Pozoiaren kontrako 3M babes-maskara, 2017-10 Lifepack 1000 
desfibriladoreekiko arazoa, 2017-029 Txalupak puzteko hartune pneumatikoa, 2017-059 Elektrizitatetik 
isolatzeko eskularruak. 

22.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2013-014 
Suhiltzaile-etxetik kanpoko gordailu-gunea, 2014-008 Txapak bide publikoan jartzea, 2014-036 Animaliak 
hartzea, 2014 -40 Kudeaketa berezia behar duten hondakinak biltzeko bidoia, 2015-032 Hondarra eta 
sepiolita gordetzeko edukiontziak, 2017-008 Herritarren segurtasuneko gorabehera teknologikoak. 

23.- Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuaren informazio-oharrak eta aginduak: 2015-021 
Urtegietarako sarbidea, 2016-004 Ibilgailuen eskuliburuak, 2016-040 Zentraletik oinezkoentzako guneetara 
sartzeko informazioa, 2017-025 Erdibitzaileko igarobideei buruzko informazioa, 2017-035 Euskarri 
komunikazio-zerbitzuaren eguneratzeak. 

24.- Operazio-zentrala eta programa informatikoak: Euskarri-ren gidaliburu azkarra, eta Euskarri agintariak. 
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25.- Mando y Control en Servicios de Extinción de Incendios. Eusko Jaurlaritza. ISBN 84-457-1851-7. 

26.- Suteen prebentzioa. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 
27.- Larrialdietan laguntzeko euskal sistema. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

28.- Laneko segurtasuna eta osasuna. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

29.- Esku-hartzearen lege-alderdiak. (Suhiltzailearen eskuliburua, 2011ko ekaineko edizioa). 

30.- Arabako Lurralde Historikoan prebentzioko, suteak itzaltzeko eta salbamenduko zerbitzua emateko 
Gasteizko Udalaren eta Arabako Foru Suhiltzaileak erakunde autonomoaren arteko lankidetza-hitzarmena. 

II. eranskina. Trebetasun eta gaitasunak  

Trebetasunak: 
- Trebetasun mental orokorra. 

Gaitasunak: 
- Zuzendaritza eta giza baliabideen kudeaketa. 
- Erantzukizunak hartzea.  
- Komunikazioa.  
- Erantzuteko gaitasuna. 
- Erakundearen ideiak objektiboki transmititzea. 
- Ingurunea edo erakundea ezagutzea. 
- Ebaluazioa eta azterketa. 
- Hobetu beharrak antzematea.  
- Prestakuntza teknikoa.  
- Antolatzeko gaitasuna.  
- Planifikatzeko gaitasuna. 
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