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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZA BALIABIDEEN SAILA

Hautaketa eta Garapen Unitatea

Ebazpena, 2018ko eta 2019ko lan-eskaintza publikoko deialdiaren oinarriak onartzen dituena. 
Oinarri orokorrak eta espezifikoak

Udal honetako administrazio orokorreko eskalan eta eskala teknikoan hutsik dauden lanpos-
tuen zerrenda ikusi da.

Kontuan izan dira 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 Berdintasune-
rako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoaren I. tituluko 5. artikuluan eta V. tituluko 51. artiku-
luan xedatutakoak ere, eta aintzat harturik lege organiko horrek berak, I. kapituluko 11. artikuluan, 
ekintza positiboen edukia eta xedea definitzen dituela desberdintasun-egoera nabarmenak 
zuzentzeko zuzenbide-tresna gisa, deialdi honek badu generoaren araberako eraginaren aldez 
aurreko ebaluazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VI. Planean aurreikusitakoa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legean ezarritakoa betetze aldera.

Deialdi hau egonkortzeko hautaketa-prozesua da, eta 2019-2023 aldirako Vitoria-Gasteizko 
Udalaren giza baliabideak arrazionalizatzeko programan aurreikusitako ekintzetako bat da.

Kontuan izan da Funtzio Publikoaren Sailak 2017ko uztailaren 21ean hartutako konpromisoa, 
A, B, C, D eta E taldeetarako LEPen deialdiak egitekoa.

Kontuan izan da Toki Araubidearen Oinarriak Arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 
—tokiko gobernua eraberritzeko neurriak biltzen dituen abenduaren 16ko 57/2003 Legearen 
bitartez aldatua— 127.1.h) artikuluan Tokiko Gobernu Batzarrari aitortzen diola enplegu publi-
korako eskaintza onesteko eskumena, eta, halaber, langileak hautatzeko proben eta lanpostuak 
betetzeko lehiaketen oinarriak onestekoa, baita beste organoren bati aitortu ez zaizkion langileen 
inguruko bestelako erabakiak hartzekoa ere.

Kontuan izan da Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko abenduaren 28an eta 2019ko abenduaren 13 
eta 20an hartutako erabakiak, zeinen bidez onetsi baitziren besteak beste C taldeko (C1 azpitaldea) 
administrazio orokorreko eskalan eta eskala berezian sartzeko lanpostuen eskaintza.

Hori guztia kontuan izanik, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen 7/85 Legeak –aben-
duaren 16ko 57/2003 Legeak aldatua– 127. artikuluan aitortzen dizkidan eskumenez baliatuz, eta 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Gobernu Batzarraren 2019ko ekainaren 21eko erabakiaren bitartez 
nire esku utzitako aginpidea betez, honako hau ebatzi dut:

1. 2018ko eta 2019ko lan-eskaintza publikoei dagozkien deialdiaren oinarriak onestea, 
“2020ko deialdia” eranskinean zerrendatzen diren lanpostuak betetzeko.

2. Lanpostuak txanda ezberdinetan betetzeko hautatze-prozesurako deialdia onestea, erans-
kinean ageri diren oinarriekin bat etorriz.
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3. Eskaintza hau eta deialdiaren oinarriak ALHAOn eta BOEn argitaratzea.

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

Vitoria-Gasteizen, 2020ko urriaren 21ean

Giza baliabideen zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE
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Gasteizko Udalaren zerbitzura karrerako funtzionario sartzeko oinarriak  

Lehena.- Deialdiaren xedea. 
  
1.1. Behin-behineko enpleguak egonkortzeko deialdi honen helburua da eskala orokorrean eta eskala 
berezian hutsik dauden hainbat lanpostu karrerako funtzionario gisa betetzea, txanda irekiko eta 
barne-sustapeneko oposizio-lehiaketaren sistema baliatuz; "2020ko deialdia" eranskinean 
zerrendatzen dira horiek, eta 2018ko LEPari eta 2019ko LEPari dagozkio, zeinak 2018ko abenduaren 
28an eta 2019ko abenduaren 13an eta 20an onetsi baitzituen Gobernu Batzarrak. 

1.2. Oinarri orokor hauetan legez araututakoari jarraituko zaio, hauetan ezarritakoari bereziki: 
apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituena; apirilaren 18ko 781/1986 
Legengitzako Erregu Dekretua, 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; Eusko Legebiltzarraren uztailaren 6ko 6/1989 Legea, 
Euskal Funtzio Publikoarena;  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 13ko 15/1999 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, eta Eusko 
Legebiltzarraren otsailaren 25eko 2/2004 Legea, datu pertsonaletarako jabetza publikoko fitxategiei 
eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa.  

1.3. Deialdiari buruzko informazioa: 

- Webgunean: www.vitoria-gasteiz.org/hautatzeprozesuak. 
- Iragarki-taula elektronikoan.  
- Herritarrei laguntzeko bulegoetan —San Antonio kaleko 10.ean, gizarte etxeetan eta Ariznabarra 
Kiroldegia—eta udalaren bulego teknikoetan —Teodoro Dublang Margolariaren kalea, 25—. 
- Argibideetarako telefonoan: 010 (Gasteiztik deituz gero edo 945 161616 (Gasteiztik kanpotik deituz 
gero). 
- Deialdi honetako Herritarren Postontzi espezifikoa. 

1.4. Barne sustapeneko txandan eskaini eta hutsik geratu diren lanpostuak txanda irekikoari gehituko 
zaizkio, baldin eta ekitaldi honetarako ezarritako berritze-tasa gainditzea ez badakar.  

1.5. Orobat, kategoria berean hutsik dauden dotazioak gehitu dakizkioke eskaintzari, Gobernu 
Batzarrak hori aldez aurretik onetsita eta ALHAOn argitaratuta, baldin eta oposizio-fasea amaitu ez 
bada.   

1.6. Desgaitasuna dutenentzat gordetako lanpostuak bete gabe geratzen badira txanda irekiko 
langileek bete ahalko dituzte. Abenduaren 3ko 2271/2004 Errege Dekretuak —desgaitasuna duten 
pertsonak enplegu publikora iristea eta lanpostuak betetzea arautzen du— 3. artikuluan 
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xedatutakoaren ildotik, desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako lekuen ehunekoa (ehuneko 
3) desgaitasuna duten pertsonen bidez betetzen ez badira, bete ez diren leku hutsen kopuruak 
hurrengo eskaintzaren legezko gutxieneko kupoari gehituko zaizkio, gehienezko muga ehuneko 
10ekoa delarik. 

1.7. Eskaintza zabaltzea eta txanda irekia handitzea jada eskainitako lanpostuetara mugatuko da, 
alegia, eskainitako kategorietako baten barruan sartu beharko da, eta gutxienez euskara derrigortasun 
maila bera duen lanpostu bat egon beharko du eskaintzan. 

Bigarrena.- Betekizunak. 

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. Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik hamasei (16) urte beteta edukitzea, eta nahitaezko 
erretirorako adinera iritsia ez izatea. 
  
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 berariazko oinarrietan adierazitako gainerako betekizunak ere betetzea, oinarri 
espezifikoek bestelako eperik ezartzen ez badute.  

2.4. Dosier zigortzaileren bat dela medio administrazio publikoen zerbitzutik baztertua ez izatea, eta 
funtzio publikoak betetzeko gaitasungabetua ez egotea, ez eskabideak aurkezteko epean, ezta 
hautatze prozesuaren tarte batean edo prozesu osoan ere. 

2.5. Zereginak betetzeko gaitasun funtzionala edukitzea, eta lanpostuari dagozkion zereginak egitea 
galaraziko lukeen osasun arazorik ez edukitzea. Segurtasun, Higiena eta Ergonomia Zerbitzuak 
erabakiko du gaitasuna, lanpostuaren arabera. 

2.6. Deitutako lanpostuen hizkuntza-eskakizuna (euskara). Hizkuntza-eskakizuna betetzeko data 
igaroa duten lanpostuetara aurkezten diren izangaiak, edo merezimenduetan hori kontuan hartzea 
nahi dutenak, Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatua ez badute, hautatze-
prozesuaren barruan hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko deitzen diren probetara aurkeztu ahalko dira, 
edo egiaztatua dutela nahiz salbuetsita daudela adierazten duen ziurtagiri ofiziala aurkeztu beharko 
dute. Hizkuntza-eskakizunaren egiaztagiria aurkezten dutenen kasuan, deialdiko lanpostuari 
dagokion hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko lehen proba baino lehenagokoa izan beharko da 
egiaztatua duten hizkuntza-eskakizun horren data. "Eskaintza" eranskinean zehazten da zenbat 
lanpostutan egiaztatu behar den dagokion hizkuntza-eskakizunak eskatzen duen maila. 
Ordezkapenak egiteko kontratazio-zerrendak osatzeaz diharduen 13 oinarrian ezarritakoaren 
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ondorioetarako ez bestetarako, hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko probak ez gainditzeak ez du 
hautatze-prozesutik kanpo uztea ekarriko. 

2.7. Izen-emate tasaren baldintzak. 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. (7.13. Tasa) 

2.8. IT txartelak. Berariazko oinarrietan zehaztuko da zein den ziurtagiri horien udal multzoa (IT01-
IT02-IT03-IT04-IT05) lanpostu bakoitzerako. Hautaketa-prozesuen web-orrian informazio osagarria 
eskuratu ahalko da multzo bakoitzari dagozkion ziurtagiri zehatzei buruz. Horiek lortzeko gehieneko 
epea 6 hilabetekoa izango da, deialdiaren iragarkia BOEn argitaratzen denetik kontatzen hasita, bai 
lanpostuan bai kontratazio-zerrendetan sartzeko. Ziurtagiriak ofizioz eskatuko zaizkio erakunde 
ziurtatzaileari.  

2.9. Barne-sustapeneko txandan parte hartu ahal izateko, funtzionarioek berariazko betekizun hauek 
bete behar dituzte eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako: zerbitzu aktiboan egotea; 
Gasteizko Udalaren zerbitzuan karrerako funtzionario gisa bi urte beteta izatea bere eskalan eta 
taldean; sartu nahi duen eskalarako behar den titulazioa eduki eta gainerako betekizunak betetzea; 
epai irmoa dela bide jarduera publikorako ezgaitua ez izatea; diziplina zigor irmoa dela bide 
zerbitzutik baztertua ez izatea, edo funtziorik gabe utzia ez izatea.  

2.10. Txanda irekian desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako kupoan parte hartzeko 
berariazko betekizunak. Desgaitasuna duten pertsonentzat erreserbatutako kupoko lanpostuetarako 
lehiatzen direnek, eskabidean erreserbaz baliatu nahi dutela adierazteaz gain, ehuneko 33ko edo 
hortik gorako desgaitasuna izan beharko dute —horretarako eskumena duen administrazio-organoak 
hala aitortua— eskabideak aurkezteko epea bukatu aurretik. 

Lanpostu bakoitzaren eranskinean zehazten da zenbat lanpostu gordetzen diren txanda horretan. 
Laneko Osasunaren Atalak erabakiko du gaitasuna, lanpostuaren, desgaitasunaren eta 
minusbaliotasun mailaren arabera. 

2.11. Deialdi bakoitzeko, ezarritako bi txandetako batean parte hartu ahalko da: Txanda Irekian (T.I) 
edo Barne-Sustapeneko Txandan (BST). 

Hirugarrena.- Eskabideak aurkeztea. 

3.1. Hautatze probetan parte hartu nahi dutenek udalaren web-orrian (www.vitoria-
gasteiz.org/hautatzeprozesuak ) dagoen eskabide elektronikoaren bitartez izapidetu beharko dute edo 
Herritarrei laguntzeko bulegoetan. 

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 
epearen barruan, deialdiaren iragarkia BOEn argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta. 
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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 udal ordenantzaren arabera, eta horretan ezartzen diren salbuespen eta murrizketak aplikatuta. 

3.6. Eskabidea aurkezten denean jasoko den ordaintzeko agindua baliatuz ordaindu beharko da tasa 
—nominala eta banakatua izango da lanpostu bakoitzerako—. 

3.7. Agiri bidez edo horretarako egiten den probaren bidez lanposturako eskatzen den hizkuntza 
maila dutela egiaztatzen dutenek derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuetara zein ez 
dutenetara sartu ahalko dira. Ikus 11.4. oinarria. 

3.8. Parte hartzeko eskabideari ez zaio erantsi beharko ez betekizunei ez merezimenduei dagokien 
egiaztagiririk. (Egiaztatzeko dokumentazioa aurkezteari dagokionez, ikus 9. oinarria). 

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 eta egokitzapenak. 

4.1. Borondatezko euskara proba. Dagokion egiaztagiria ez dutelarik hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzeko probak egin nahi dituzten izangaiek —betekizuna nahiz merezimendua izan— 
eskabidean adierazi beharko dute; izan ere, ez zaie horietan parte hartzeko aukerarik emango 
eskabideak aurkezteko epean hala adierazten ez dutenei. Eskuratu nahi den lanpostuari zein maila 
dagokion, horretarako azterketa egitea eskatu ahalko da, ez goragokorik. 

4.2. Probak desgaitasunen bat dutenentzat egokitzea. Aitortutako desgaitasuna dela eta probetan 
egokitzapenak egiteko eskubidea dutenek eskabidearen oharren atalean adierazi beharko dute, Giza 
Baliabideen Sailera idatziz jakinaraziz, desgaitasun mota eta eskatzen den egokitzapena zehaztuz; 
idazkia proba egitekoa den eguna baino 10 egun baliodun lehenago bidali beharko da gutxienez. 
Hautatze probak egiteko beharrezko diren denbora- eta baliabide-egokitzapenak egingo ditu 
Epaimahaiak. Nolanahi ere, ezingo du proba horien edukia itxuragabetu, ezta eskatu beharreko 
gaitasun-maila jaitsi edo murriztu ere, ekainaren 9ko PRE/1822/2006 Aginduak —zeinaren bitartez 
enplegu publikora sartzeko hautatze prozesuetan desgaitasunen bat duten pertsonei denbora 
gehigarria emateko irizpide orokorrak arautu baitziren— aurreikusitakoaren ildotik. 

4.3. Egokitzapenak amatasuna dela eta. Haurdunaldian edo edoskitze aldian daudenek ere 
egokitzapenak eskatu ahalko dituzte; horretarako, proba egin baino 10 egun baliodun lehenagotik 
gutxienez idatziz jakinarazi beharko diote Giza Baliabideen Sailari. 

Bosgarrena.- Izangaien zerrenda. 

5.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoren, hautatze prozesuan parte hartzeko eskabidea egin 
dutenen behin-behineko zerrendak onetsiko ditu Giza Baliabideen zinegotzi ordezkariak, eta Arabako 
Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean (ALHAO) eta udalaren iragarki-taulan argitaratzeko 
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aginduko. Orobat adieraziko da izangaiek 10 egun balioduneko epea izango dutela akatsak 
zuzentzeko, halakorik bada.  

Seigarrena.- Epaimahai kalifikatzailea. 

6.1. Espezialitate bakoitzeko erreferentziazko Epaimahai bakarra izango da. Hauek osatuko dute 
Epaimahaia: lehendakaria (Giza Baliabideen burua edo hark ordezko izendatzen duena), hiru 
teknikari eta haien ordezkoak, eta idazkaria eta haren ordezkoa. 

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

6.3. Aholkulariak hartzerik izango du Epaimahaiak hala egitea beharrezkotzat jotzen duen 
saioetarako. Beren espezialitate teknikoetan baino ez dira arituko aholkulari horiek. Gizonak nagusi 
diren lanbideei dagozkien hautaketa-prozesuetan, Epaimahaiak berdintasunaren arloari buruzko 
aholkularitza izango du nahitaez. 

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

6.5. Beharrezko diren neurriak hartuko ditu Epaimahaiko buruak Epaimahaiaren aurrean 
irakurtzekoak ez diren eta balorazio automatikoa izango ez duten azterketa-aldiko 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. Eskatzaileen behin-behineko zerrendarekin batera emango da argitara epaimahaikide eta 
ordezkoen izenen zerrenda.  

6.9.  Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen 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, bertan ez badira. Gainera, ezinbestekoa izango da Epaimahaiburua eta Idazkaria bertan 
izatea.  

6.11. Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. 
artikuluetan aurreikusitako kasuetan, epaimahaikideek ezingo dute parte hartu, eta deialdia egin duen 
agintariari eman beharko diote horren berri. Gainera, izangaiek 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 
badio ere—, izangaiak egindako okerren nahiz faltsutasunen berri ematen diolarik. 
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6.13. Prozesuaren edozein faseri dagokion dokumentazioa eskatu ahal izango du Epaimahaiak 
hautatze-prozesuko edozein unetan, bertako edozein kidek hala eskatzen duelarik. 

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 leku ofiziala, 
eta banan-banako jakinarazpenen ondorio berberak izango dituzte argitalpen horiek. Nolanahi ere, 
udalaren web-orriaren bitartez (www.vitoria-gasteiz.org/hautaketak) eta herritarren argibideetarako 
010 telefonoaren bitartez ere emango du informazioa Giza Baliabideen Sailak. 

6.16. Lehenengo saioan, barne funtzionamendurako araudia onetsiko du epaimahaiak. 

Zazpigarrena.- Ariketen nondik norakoak eta komunikazioak. 

7.1. Udalaren web-orrian (www.vitoria-gasteiz.org/hautatzeprozesuak) argitaratuko dira lanpostu 
bakoitzari dagozkion eranskinak, berariazko betekizunak eta gai-zerrendak zehaztuta; orobat, bertan 
jarriko dira eskuragarri zereginen katalogoak eta egokitzat jotzen den gainerako dokumentazioa. 

7.2. Izangai guztiek batera egiten ez dituzten ariketetan, abizenen ordenaren arabera zehaztuko da 
parte hartzeko hurrenkera (bakarka edo taldean), Administrazio Publikorako Estatu Idazkaritzaren 
ebazpenean zehaztutakoari jarraituz ariketarako deialdia egiten den egunean indarrean dena kontuan 
hartuz.  

7.3. Dei bakarra egingo zaie izangaiei ariketa bakoitzerako, 7.10 oinarrian jasotako egoeretan salbu. 
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, pasaportea edo gida-baimena eraman beharko dute lehiakideek probetara, eta 
edozein unetan eskatu ahal izango die Epaimahaiak erakusteko. Epaimahaiak proba bakoitzerako 
ezartzen dituen materialak ere eraman beharko dituzte. 

7.5. Ariketak ezingo dira hasi deialdi honen iragarpena BOEn argitaratzen denetik hiru hilabete igaro 
aurretik. Udalaren Iragarki-taulan eta webgunean jakinarazi dira lehen ariketa egiteko lekua, eguna 
eta ordua, gutxienez hamar egun baliodun lehenago. 

7.6. Hurrengo ariketa-saioetara dei egiteko iragarkiak Iragarki-taula berean eta udalaren webgunean 
argitaratuko dira, gutxienez ere hamar egun baliodun lehenago.  

7.7. Oposizioko probak 8. oinarrian 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.  
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7.8. Epaimahaiak erabakiko du, aurkeztutako izangaien kopurua eta hautatze-prozeduraren 
konplexutasuna aintzat harturik, zer egin lehenengo, lehiaketa-aldia ala oposizio-aldia.  

7.9. Prozesura aurkeztutakotzat agertzen direnek joan beharko dute probetara, aurreko probak 
gaindituak dituztelarik, baita —kautelazko neurri gisa— baztertuta egon arren Epaimahaiari emaitzen 
kontrako alegazioa edo Giza Baliabideen zinegotziari berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu diotenek 
edo aurkeztekotan direnek ere, baldin eta artean azken hori ebatzi ez bada. Kasu batean nahiz 
bestean, hautatze-prozesuan jarraituko dutela jakinarazi beharko diote epaimahaiari, beharrezkoak 
diren baliabideak eta materialak jar ditzan.  

7.10. Aparteko deialdiak. Kasu hauek eragindako pertsonei aparteko deialdi batera deitu beharko die 
Epaimahaiak: deitutako proba egin aurretik ama izatea; erditze-data proba egiteko data baino 15 egun 
natural aurreragokoa izatea 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. 

7.11. 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. 

7.12. Izangaiek ezingo dute epaimahaikideengana jo, ez zuzenean ez hirugarrenen bitartez, hautaketa-
prozesuarekin lotutako ezein gairi buruz hitz egiteko. Hautaketa-prozesuaren inguruan zalantzarik 
sortuz gero idatziz azalduko dizkiote Epaimahaiari, eta hark dagokiona erabakiko du, kide anitzeko 
organoa den aldetik. 

7.13. Epaimahaiak hautatze-prozeduratik kanpo utzi ahalko du probetako edozein normaltasunez 
garatzea eragozten duen iruzurrezko ekintzaren bat egiten duen oro, baita berdintasun-, 
merezimendu- eta gaitasun-printzipioei dagokienez konkurrentzia bidegabea sortzen duen oro ere, eta 
bilkura-aktan jasoko ditu jarduera horiek. Hautaketa-prozesua osatzen duten probetan ez da 
baimenduko gailu edo bitarteko elektronikoak eduki edo erabiltzea, horiek aipatutako printzipioak 
hausteko erabiltzerik bada. Izangai batek agindu horietakoren bat betetzen ez badu, berehala 
kanporatuko dute probatik zein hautaketa-prozesutik, eta ez da inola ere sartuko prozesutik sortzen 
den lan-poltsan. 

7.14. Ez da baimenduko inolako erloju partikularrik erabiltzerik. Antolakuntzak ezarriko du proba 
amaitzeko zenbat denbora geratzen den jakinarazteko sistema (ahozkoa edo ikusizkoa), deialdiaren 
zirkunstantzien arabera.

Zortzigarrena.- Hautatze prozesua. 

Bi fase izango ditu hautatze-prozesuak: Oposizioa eta Lehiaketa. 

A.- Oposizio aldia: gehieneko puntuazioa, 59 puntu. Bi ariketa izango ditu, nahitaezkoak eta 
baztertzaileak.  
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Lehen ariketa: gehieneko puntuazioa, 24 puntu. Test erako bi proba egin beharko dira, gai-zerrenda 
orokorrari eta berariazko gai-zerrendari buruz: galdera bakoitzean lau erantzun emango dira aukeran, 
eta hutsegiteak ez dira zigortuko. Ariketa gainditzeko, gutxienez 12 puntu lortu beharko dira. 

- 1. proba (gai-zerrenda orokorra): 8 puntu (lortu daitekeen gehieneko puntuazioarekin lotuta). 
- 2. proba (berariazko gai-zerrenda): 16 puntu (lortu daitekeen gehieneko puntuazioarekin lotuta). 

Barne Sustapeneko Txandan lehiatzen direnak salbuetsita egongo dira lehen ariketako lehen proba 
egitetik, eta horri dagozkion 8 puntuak esleituko zaizkie. 

Bigarren ariketa: gehieneko puntuazioa, 35 puntu. Proba teoriko-praktiko bat edo batzuk egin 
beharko dira, lanpostuaren funtzio eta zeregin nagusiekin zuzenean loturikoak. Ariketa gainditzeko, 
gutxienez 17,5 puntu lortu beharko dira. 

Epaimahaiak item bakoitzari dagozkion ponderazio-irizpideak erantsiko dizkie galdera-orriei, eta 
zuzeneko puntuazioa lortzeko zuzenketa-formula, halakorik bada. 

Deialdi bakoitzean, era independentean eta ariketa bakoitzean lortutako zuzeneko puntuazioak 
ikusirik, Epaimahaiak ponderazio-faktore bat aplikatuko du ariketaren puntuazioa kalkulatzeko, 
proben zailtasuna eta egiten duen kolektiboa harmonizatzearren. Ponderazio-faktorea ariketa bakoitza 
osatzen duten probetako bakoitzean lortutako puntuazioen batuketari aplikatuko zaio. Faktorea arau 
hauei jarraituz zehaztuko da: 

1) Faktorea 1,00 izango da ariketara aurkeztu diren izangaien kopurua 3 edo gutxiago bada 
eskainitako lanpostu bakoitzeko. 

2) Faktorea 1,00 izango da ariketa gainditu duten izangaien kopurua aurkeztu direnen % 50 edo 
gehiago direla egiaztatzen bada. 

3) Gainditu dutenen ehunekoa % 50etik beherakoa bada, koefiziente bat aplikatuko da —1,33 baino 
gehiago ez dena— gainditzen duten izangaien kopurua % 50era iritsi arte. 

4) Aplikatzen diren ponderazio-faktoreen balioek ezi dute ekarri ariketaren puntuazioa gehieneko 
balioaren (ariketan lortu daitekeen gehieneko puntuazioaren) gainetik handitzea. 

B.- Lehiaketa aldia: gehieneko puntuazioa, 41 puntu. 

M1.- Euskara jakitearen balorazioa. Gehieneko puntuazioa: 8 puntu. Egiaztatutako hizkuntza-
eskakizunaren (HE) arabera balioetsiko da; lor daitekeen gehieneko puntuazioa lanpostuari 
dagokiona (B2) izango da. 

- B1:  5,00 puntu (8,00 puntu lanpostuaren hizkuntza-eskakizuna 1HE bada)  
- B2 edo gorakoa: 8,00 puntu. 

M2.- Esperientzia profesionala. Alor hauetako esperientzia profesionala baino ez da balioetsiko: 
Estatuko administrazio orokorra, autonomia-erkidegoetako administrazioak edo toki administrazioa 
osatzen duten entitateak (7/1985 Legearen 3 artikulua) eta erakunde autonomoak.  

Bakarrik balioetsiko da karrerako edo bitarteko funtzionario gisa nahiz kontratupeko langile gisa 
izandako esperientzia profesionala, titulazio talde berean eta Epaimahaiaren iritziz eskainitako 
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lanpostuak dituen funtzio eta kategorien parekoetan, edozein harreman juridikoren bitartez, zerbitzu 
zibilak edo merkataritza-zerbitzuak alokatzeko kontratuak, bekak eta prestakuntza-praktikaldiak izan 
ezik; dena delako administrazio publikoak emandako "zerbitzuen ziurtagiriaren" bitartez egiaztatuko 
da esperientzia. Eskabideak aurkezteko epea bukatu aurrekoak bakarrik hartuko dira aintzat.  
Gehienez 33  puntu lortu ahalko dira. Toki administrazioan eta erakunde autonomoetan egindako 
egun bakoitzeko 0,009 puntu emango da; gainerako administrazioetan egindako egun bakoitzeko, 
0,005 puntu. 

Bederatzigarrena.- Egiaztagiriak aurkeztea . 

9.1. 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 honako hauek berariaz adierazten ez 
badira: 

- Betetako lanpostuaren izena eta lanbide kategoria. 
- Kontratazio-aldien hasiera- eta bukaera-datak.  
- Lanpostuaren eginkizun nagusiak, kategoria hutsa behar bezain deskriptiboa ez dela edo 

erreferentziazkoaren aski antzekoa ez dela uste izanez gero. 

Gasteizko Udalean emandako zerbitzuak Epaimahaiak ezartzen duen moduan eta unean alegatu 
beharko dira, baina interesdunek ez dituzte egiaztatu beharko. Ofizioz zenbatuko dira.  

9.2. Lehiaketa-faseko merezimenduak egiaztatzeko eta deialdiko betekizunak garaiz eta behar bezala 
betetzen direla egiaztatzeko behar diren agiriak Epaimahaiari aurkeztu beharko zaizkio, hark ezartzen 
duen moduan eta epean.  

9.3. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, baldin eta izangaiak agiri horiek aurkezten ez baditu 
adierazitako epean, edo eskatzen diren baldintzak eta betekizunak 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). 

Hamargarrena.- Emaitzak argitaratzea. 

10.1. Udalaren iragarki-taulan eta webgunean egingo ditu argitalpenak Epaimahaiak. Identifikazioak 
eta emaitzak barne hartzen dituzten eranskinak webgunean baino ez dira argitaratuko. 

10.2. Epaimahaiarekiko 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 ere ezarri ahalko ditu, mezuak hobeto kudeatu eta 
antolatzearren. 
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10.3. Epaimahaiak mezu elektronikoen bidez jakinaraz dezake dena delako hautaketa-prozesuari 
dagokion web-orrian argitalpen berriak egin direla. Ohartarazpen horiek adeitasun hutsez egingo dira, 
eta ez jasotzeak ez du baliogabetuko edo aldatuko argitalpenean ezarritako epea. 

10.4. Proba idatziak bukatutakoan, baldin eta test modukoak izan badira, galdera-orriak eta erantzun 
zuzenen behin-behineko orria argitaratuko ditu Epaimahaiak, eta bost 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 3 egun balioduneko epea emango da gutxienez irakurketa akatsak erreklamatzeko, 
halakorik bada. 

10.5. 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. 10.2 oinarrian ezarritako 
prozedurari jarraituz eskatuko da dosierra eskuratzea. Dagokion prezio publikoen eta tasen 
ordenantzak ezartzen duen tasa ordaindu ondoren, posta elektronikoa jaso eta Epaimahaiari 
jakinarazten zaionetik bi egun balioduneko epean gehienez, ariketaren kopia, zuzenketa-irizpideak 
eta horien aplikazioa jasoko dira gutxienez, pdf formatuan. Alegazioak aurkezteko epea bost egun 
baliodunekoa izango da, dokumentazioa jasotzen denetik. 

10.6. Epaimahaiak 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. Ez da erantzun pertsonalizaturik emango.

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

10.8. Behin betiko emaitzei buruzko erabakiaren kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango dute izangaiek, Gasteizko Udaleko Giza Baliabideen zinegotzi ordezkariari zuzenduta, 
hilabeteko epean, argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatuta.  

Hamaikagarrena.- Lanpostuen esleipena 

11.1. Eskainitako lanpostuak interesdunen eskaeren arabera esleituko dira, hautaketa-prozesuan 
lortutako hurrenkeraren arabera, baldin eta lanpostuen zerrendan lanpostu bakoitzerako zehaztutako 
betekizun objektiboak betetzen badituzte.  

11.2. Destinoen eskaintza, lanpostu/atal organiko/derrigortasun terminotan ulertuta, eskaintza edo 
haren handitzea oinarritzeko baliatu dena izango da. Destinoan dauden dotazioak eskaintzan sartutakoak baino 
gehiago badira, edo guztiak betetzen ez badira, lanpostu hutsa arauz betetzeagatik behin-behineko atxikipena 
amaitzeko protokoloa aplikatuko da.

11.3. Desgaitasuna dutenentzako txandatik datorren izangairen bat gai gertatu bada deialdian, Giza 
Baliabideen 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 
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egokitzea behar ez duten pertsonak azken horretan sartuko dira, puntuazioaren araberako 
hurrenkeran. 

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

11.5. 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. 

11.6. Puntuazioak direla eta aurkeztutako erreklamazioak aztertu ondoren, Giza Baliabideen 
txostenak aintzat harturik —titulazio betekizunak betetzen diren eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatu 
diren adieraziko da bertan, eskainitako lanpostuak zehaztuko, eta Segurtasun, Higiene eta Ergonomia 
Zerbitzuak emandako gaitasun-kalifikazioak jasoko (2.5. oinarria)—, eta orobat aintzat harturik 
lehiaketa- eta oposizio-aldietan lortutako emaitzak, izendapen-proposamena argitaratuko du 
Epaimahaiak, eskainitako lanpostuen kopurua gainditu gabe.  

11.7. 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 ehuneko 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, esaterako, 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. Berdinketak 
jarraituko balu, esperientzia zenbatzeko egiaztatu diren eta Epaimahaiak baliozkotu dituen egunen 
kopuru osoaren arabera ebatziko litzateke —gehieneko puntuazioa gaindituta ere— eta, azken aukera 
gisa, izangai zaharrenari esleituko litzaioke. 

Hamabigarrena.- Izendapena eta lanpostuaz jabetzea 

12.1. Agiriak aurkezteko epea amaitu ondoren, eta 30 egun balioduneko epean gehienez, hautatze-
prozesua gainditu dutenak izendatzeko proposamena egingo du Epaimahaiak, azken puntuazio-
hurrenkerari jarraiki, bete beharreko lanpostu guztiak bete arte (5/2015 LEDaren 61.8 artikulua).  

12.2. Lanpostu horiei dagozkien behin-behineko izendapenen bukaera aldi baterako 
kontratazioetarako zerrenden araudiaren 25. artikuluari jarraituz zehaztuko da, edo hori garatzeko 
protokoloetan xedatutakoaren arabera. 

12.3. Epaimahaiak izendatzeko proposamena eta hasteko data argitaratu ondoren, zehaztutako epean 
jabetu beharko du lanpostuaz izendatutako pertsonak eta 30 egun baliodun izango ditu gehienez 
lanean hastea berandutzeko, argitalpen horren egunaren biharamunetik.  
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12.4. Lanpostuaz jabetu aurretik, bateraezintasunik ez duela aitortu beharko du. Adierazitako epean 
lanpostuaz ez jabetzeak —pisuzko arrazoiren bat izan ezean— lanpostuari uko egin zaiola esan 
nahiko du. Halakoetan, beste izendapen bat proposatuko du Epaimahaiak. 

12.5. Jaiotzagatiko baimena: seme edo alabaren baten jaiotza dela eta ezinezkoa bada lanpostuaz 
jabetzea, jaiotza eta edoskitze baimenaz gozatzeko atzeratu ahalko da hasteko unea, gainerako udal 
langileentzat erditu ondoren araututa dagoen aldirako. Edonola ere, ondorio ekonomiko eta 
administratiboak promozioko gainerako kideen datetara atzeratuko dira. 

12.6. 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.  
  
12.7. Destinoek behin betiko izaera izango dute ondorio guztietarako, lehiaketa bidez lortu izan balira 
bezala. 

12.8. Ezinbesteko kasuetan izan ezik, ezarritako epean lanpostuaz jabetzen ez direnek Gasteizko 
Udaleko karrerako funtzionarioaren izaera lortzeko eskubideak galduko dituzte. Kasu horietan, edo 
hautatutako pertsonek izendatuak izan aurretik edo lanpostuaz jabetu aurretik horri uko egiten 
diotenean, edo jabetzan hartzeko unean lan-utzialdia eskatzen badu, lanpostua gorde gabe edo 
lanpostuan benetan hasi gabe, Giza Baliabideen Sailak beste pertsona bat praktikaldirako izendatzeko 
proposamena egingo du, hautaketa-prozesuaren emaitzak kontuan hartuz, dagozkien izangaien alde, 
hautaketa-prozesuaren azken puntuazioren hurrenkerari jarraituz. 

Hamahirugarrena.- Aldi baterako kontratazioetarako zerrendak. 

13.1. Txanda Irekiko eta Barne Sustapenarekin Txanda Irekiko deialdiek aldi baterako langile-
beharrei erantzuteko kontratazio-zerrendak sortuko dituzte, lanposturik lortu gabe oposizio-fasea 
gainditu duten pertsonekin. Zerrenda hori bi txandetako izangaiek osatuko dute, eta lortutako 
puntuazioaren arabera ordenatuta, ordura arte lanpostu eta kategoria profesional horretarako 
indarrean zeudenak ordezkatuko dituzte, eta Udalak finkatua duen araudiari jarraiki kudeatuko dira. 

13.2. Barne-sustapeneko Txandan soilik egiten diren deialdiak lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez 
betetzeko prozesuetan erabiltzeko sortuko dira. 

Hamalaugarrena.- Bibliografia. 

14.1. 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. 
  
Hamabosgarrena.- Gardentasuna eta izaera pertsonaleko datuak babestearen alorreko politika. 

15.1. Oinarri hauek, baita horiek betetzearen ondorio diren administrazio-egintzak ere, langileak 
hautatzeko eta aldi baterako kontratazioetarako zerrendak kudeatzeko prozesuetan datu pertsonalak 
babesteko udal protokoloari lotuta daude.

15.2. Protokolo hori nahitaez ezagutu beharrekoa da hautaketa-prozesuan parte hartzeko. Edozein 
unetan eskura daiteke protokolo hori, bai eskabidea egiteko unean —hautaketa-prozesuan onartua 
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izateko formularioan—, bai hautaketa-prozesuaren edozein unetan, bakoitzari dagokion web-orrian 
nahiz hautatze-prozesuen web-orriko "Araudia" atalean. 

15.3. Parte hartzeko eskabidean bada aukera bat kontratazio zerrenda batean egon daitekeen 
pertsonak Gasteizko Udalari baimena eman diezaion identifikazio pertsonaleko datuak eta 
kontratazio-zerrendan duen hurrenkera beste erakunde batzuekin partekatzeko, kanpoko kontratazio-
eskaintzak jasotzerik izan dezan. 

15.4. Lan eskaintza publikoaren deialdi hau lehia-prozesu borondatezkoa da, eta gardentasuna 
eskatzen du. Hori dela eta, parte hartzen duten pertsonen identitateak argitaratu beharra dago, baita 
proba bakoitzean lortutako emaitzak ere. Pertsonen identifikazio-datuak eta hautaketa-prozesuan 
lortzen dituzten emaitzak bakarrik behar-beharrezko eremuan eta denboran erakusgai egon daitezen 
saiatuko da Udala.  

15.5. Era berean, parte hartzen duten pertsonek sartzeko eskubidea duten administrazio-prozesua da. 
Eskubide horretatik ondorioztatzen da beste izangai batzuek ikusterik izango dutela horretan 
aurkeztutako dokumentazioa (azterketak, ziurtagiriak, merezimenduak...), horretarako ezarritako udal 
prozedurek ezartzen duten moduan. 

15.6. Izena emateko formularioa aurkezte hutsak argi adieraziko du parte-hartzaileak prozesuaren 
baldintzak onartzen dituela gardentasunari eta datu pertsonalen babesa mugatzeari dagokienez. 

Hamaseigarrena.- Aurkaratzeak 

16.1. Oinarri hauek, deialdia bera nahiz horren edo Epaimahaiaren jardueraren ondorio diren 
administrazio-egintzak aurkaratu ahal izango dituzte interesdunek, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean adierazitako moduan eta 
kasuetan. 
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LAN ESKAINTZA PUBLIKOA  
2018-19 

-2020ko deialdia- 
ERANSKINA  
Gai orokorrak:  

        

1. Espainiako 1978ko Konstituzioa: oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak. Eskubide eta betebeharrak 
(10. artikulutik 52.era). 

2. Estatuaren lurralde-antolakuntza. Autonomia-erkidegoak: ezaugarriak, eraketa eta antolaketa. VIII. titulua 
(137. artikulutik 158.era). 

3. Euskadiko Autonomia Estatutua. I. titulua. Euskal Herriaren eskumenak (10. artikulutik 23.era). II. titulua. 
Euskal Herriaren aginteak (24. artikulutik 33.era).

4. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: udalerriko auzotarren eskubideak, 
betebeharrak eta erantzukizunak (43. eta 44. artikuluak); zerbitzuen kartak (45. eta 46. artikuluak); gobernu 
irekia (47. artikulutik  49.era). 

5. Kode Zibila: Espainiako antolamendu juridikoaren iturriak, arau juridikoen aplikazioa, arau juridikoen eta 
nazioarteko zuzenbide pribatuko arauen eraginkortasuna (1. artikulutik 12.era). 

6. 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. II. titulua. Udalerria (11. artikulutik 18.era). 
X. titulua. Biztanle-kopuru handiko udalerriak (121. artikulutik 137.era). 

7. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Denbora-
dimentsioa. Epe-mugak eta epeak (29. artikulutik 33.era). Administrazio-egintzak eta egintzen 
eraginkortasuna (34. artikulutik 52.era). 

8. 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bategina onartzen duena. Funtzionario izaera lortzea eta galtzea (55. artikulutik 68.era); 
funtzionarioen administrazio-egoerak, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen arabera. V. kapitulua (59. 
artikulutik 68.era). 

9. 31/1995 Legea, Lan Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. III. kapitulua - Eskubideak eta betebeharrak (14. 
artikulutik 29.era) V. kapitulua - Langileak kontsultatzea eta langileen partaidetza (33. artikulutik 40.era).  

10. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa (gerora otsailaren 16ko 
3/2012 Legeak aldatua): zioen azalpena, atariko titulua eta I. tituluko I. kapitulua. Gasteizko Genero 
Berdintasunerako IV. Plana (2018-2021): xedea, printzipio bideratzaileak, indar-ideiak, erronkak.  

11. 2016/679 Erregelamendua (EB), datuak Babesteko erregelamendu Orokorra, 2016ko apirilaren 27koa, 
Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena: I. kapitulua - Xedapen orokorrak; II. kapitulua - 
Printzipioak; III. kapitulua - Interesdunaren eskubideak. 

12. Gasteizko Udalaren antolakuntza politikoa. Organoak eta funtzioak. Gasteizko Udalaren administrazio-
antolakuntza. Organigrama. 

13. Herritarrentzako arreta. Herritarrei arreta emateko bideak (udal webgunea, 010, herritarren postontzia, 
herritarrei laguntzeko bulegoak, udal erregistroa, arreta espezializatuko bulegoak).  

14. Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoa: kontzeptua, ezaugarriak eta eskaintzen dituen zerbitzuak. 
Identifikatzeko eta sinatzeko baliabide digitalak. Gasteizko Udalaren Administrazio Elektronikoari buruzko 
Ordenantza (10. artikulutik 16.era eta 22. artikulutik 24.era). 2014ko maiatzaren 14ko ALHAO, 53. zk. 

15. Herritarren parte-hartzea. Parte hartzerako organoak eta bitartekoak. Gasteizko Udaleko Herritarren Parte-
hartzearen Araudi Organikoa. 2017ko martxoaren 1eko ALHAO, 25. zk.
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

AG1 –ADMINISTRAZIO OROKORRA, C1. 
ADMINISTRARIA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE) 

 Bestelako betebeharrak: IT03. 

Eskala: 1200C. ADMINISTRAZIO OROKORRA. 
AZPIESKALA ADMINISTRATIBOA 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 2005 ADMINISTRARIA 
2005  ADMINISTRARIA (% 66) 
2005  ADMINISTRARIA (% 50) 

Eskaintza, guztira: 102
Txanda irekia, guztira: 76 Barne-sustapena, guztira:  26 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
derrigorrezkoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabea 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

44(*) 20(*) 8 4 17 9 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

(*) Eskaintza: Txanda irekia. ADMINISTRARIA (% 66) Euskara derrigorrezkoa: lanpostu 1. 

  Txanda irekia. ADMINISTRARIA (% 66) Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

  Txanda irekia. ADMINISTRARIA (% 50) Euskara derrigortasunik gabe: 3 lanpostu. 

MEREZIMENDU-LEHIAKETA: ESPERIENTZIAREN BALIOESPENA:  

Bakarrik balioetsiko da C1 azpitaldeko administrari lanpostuetan egindako lana. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus gai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa: legearen xedea eta printzipioak, 
udalerria eta gainerako euskal toki erakundeak, udal eskumenak I., II., III. tituluak 1. artikulutik 24.era). 

2. Administrazio-prozedura (1). Jarduteko gaitasuna eta interesdunaren kontzeptua. 39/2015 Legea, urriaren 
1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (3. artikulutik 8.era). 

3. Administrazio-prozedura (2). Identifikatzeko eta sinatzeko sistemak eta bitartekoak. 39/2015 Legea, 
urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (9. artikulutik 12.era). 

4. Administrazio-prozedura (3). Administrazio-prozeduretan jarduteko arau orokorrak. 39/2015 Legea, 
urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (13. artikulutik 33.era). 

5. Administrazio-prozedura (4). Egintzen eraginkortasuna. Jakinarazpenak. 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (37. artikulutik 46.era eta 53.a).  
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6. Administrazio-prozedura (5). Prozedura abiaraztea.  39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena (54. artikulutik 69.era).  

7. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. 19/2013 Legea, abenduaren 9koa, Gardentasunari, Informazio 
Publikoa Eskuratzeko Bideari eta Gobernu Onari buruzkoa (12. artikulutik 22.era).  

8. Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei 
buruzkoa (62. artikulutik 66.era). 

9. 9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoen Kontratuei buruzkoa. Legearen xedea eta aplikazio-
eremua: xedea eta helburua, aplikazio-eremu subjektiboa (1. artikulutik 3.era); negozio eta kontratu 
baztertuak (4. artikulutik 11.era). 

10. 9/2017 Legea, urriaren 30ekoa, Sektore Publikoen Kontratuei buruzkoa. Sektore publikoko kontratuak: 
kontratuen kalifikazioa (12. artikulutik 24.era). 

11. Administrazio-egintzen eiteak, toki-administrazioari aipamen berezia eginez. Sustapen jarduera.  

12. Hirigintza-lizentziak. Herritarrei laguntzeko bulegoetako obra-protokoloa.  

13. Jarduera-lizentziak Gasteizko Udalean. Jarduerak legeztatzea. Jarduera hasteko erantzukizunpeko aitorpena. 

14. 2/2004 LED, martxoaren 5ekoa, Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duena. 
VI. titulua: Aurrekontua eta gastu publikoa. I. kapitulua. Aurrekontuak (162. artikulutik 193.bis artikulura) 
eta III. kapitulua. Kontabilitatea (200. artikulutik 212.era).  

15. 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. IX. titulua. Toki erakundeen 
finantzaketa  (109. artikulutik 121.era).  

16. Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako: II. titulua, IV. kapitulua 
(Administrazioaren araudian eta jardueran berdintasuna sustatzeko neurriak). III. titulua, VII. kapitulua 
(Emakumeen aurkako indarkeria).  

17. Herritarren postontzia. Kontzeptua, egitura, funtzionamendua. 

18. Udal errolda: sarrera, dokumentazioa, nork eska dezakeen erroldatzea, jarraibide orokorrak, Errolda Atal 
Teknikora bideratzea.  

19. Herritarren Udal Txartela: informazioa eta tramiteak webgunean, HUT eskatzen duten udal zerbitzu eta 
izapideak, HUT bat eskatzea. 

20. Diru-bilketa: zerga eta prezio publikoen ordainketa. 

21. Udalaren webgunea: kontzeptua, edukien antolaketa, bilatzailea, egoitza elektronikoa, harpidetzak. 

22. Gasteizko Udalaren dokumentuen erregistroa. Herritarrentzako arretarako aplikazioa (E.V.A). 

23. Herritarrentzako arreta. Protokoloa. Trebetasunak eta abileziak. 

24. Herritarrentzako arreta. Helburuak eta zereginak. 

25. Herritarrekin sortutako gatazkak bideratzea. Kausak eta tratamendua. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

IN1 – IKUSKARITZA. INGURUMENA  

 Titulazioa(k): Elikadura Industrien, Segurtasun eta 
Ingurumenaren alorretako Lanbide 
Heziketako titulazio-familietako 
teknikaria (LOE), Dietetika eta 
Kontsumitzailearentzako 
Zerbitzuetakoa (LOGSE), 
homologatuak edo baliokideak 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B gidabaimena. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1475-OSASUN-KONTSUMOKO 
IKUSK. 
1473-INGURUMEN IKUSK. 

Hasierako eskaintza, guztira: 3
Txanda irekia, guztira: 2 Barne-sustapena, guztira:  1 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1(*) 1(*) 0 0 1(*) 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
(*) Eskaintza:  
- Barne sustapena. OSASUN ETA KONTSUMOKO IKUSKATZAILEA. Euskara derrigorrezkoa: 
lanpostu 1. 
- Txanda irekia. OSASUN ETA KONTSUMOKO IKUSKATZAILEA. Euskara derrigortasunik gabea: 
lanpostu 1. 

- Txanda irekia. INGURUMEN IKUSKATZAILEA. Euskara derrigortasunik gabea: lanpostu 1. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 
OSASUNGARRITASUN ETA KONTSUMO ARLOA 

1. 1945/1983 ED, ekainaren 22koa, zeinaren bidez arautzen baitira kontsumitzailearen defentsaren eta 
nekazaritzako elikagaien produkzioaren alorreko arau-hausteak eta zigorrak: arau-hauste eta zigor motak, 
arau-hausteen kalifikazioa, zigorrak, ikuskapenak eta laginak hartzea, analisiak, interesdunen betebeharrak, 
prozedura, preskripzioa eta iraungipena.  

2. Autokontrol sistema elikadurarekin lotutako jardueretan. Arriskuen eta kontrol kritikoko puntuen analisia eta 
horren aplikazioa. Oinarrizko printzipioak eta aplikazioa. Legedia. 

3. EAEko ostalaritzako autokontrolerako plan orokorra. Printzipio orokorrak. Oinarrizko kontrol eta 
erregistroak. 

4. Garbitzeko, desinfektatzeko eta intsektuak eta arratoiak hiltzeko planak elikadura establezimenduetan. Izurri 
motak eta horien kontrola. 
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5. Eusko Jaurlaritzaren 2002ko martxoaren 15eko agindua. Janari prestatuak egin, banatu eta merkaturatzeko 
higiene arauak: definizioa, sailkapena, jantoki kolektiboek eta janari prestatuak egiteko establezimendu ez-
industrialek bete beharreko osasun betekizun orokor eta berariazkoak. 

6.  79/2018 Dekretua, maiatzaren 15ekoa, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai-enpresa eta -
establezimenduen baimen sanitarioen eta komunikazioen erregimena arautzen baita (ELESE).

7. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 852/2004 Araudia, 2004ko apirilaren 29koa, janarien higieneari 
buruzkoa. II. eranskina: elikadura enpresetako operadore guztiei aplikagarri zaizkien higiene eta osasun 
betekizunak (I. eranskina aplikatzekoa denean izan ezik). 

8. Gasteizko udalerrian salmenta ibiltaria arautzeko ordenantza: xedapen orokorrak. Salmenta ibiltari motak. 
Produktuak eta instalazioak. Eskubideak eta betebeharrak. Azoka bakoitzaren baldintza espezifikoak.  

9. Ogia eta okindegi produktuak: ogiaren kalitate-araua. 

10. Elikagaien etiketatzea: nahitaezko etiketatzea, trazabilitate kontzeptua. 

11. Elikadura alergia eta intolerantzia. Nahitaez adierazi beharreko alergenoak. Kontsumitzaileari eman beharreko 
informazioa (4469/2011 Errregelamendua). 

12. 126/2015 Errege Dekretua, otsailaren 27koa, zeinaren bidez onartzen baita azken kontsumitzaileari nahiz 
kolektibitateei saltzeko ontziratu gabe aurkeztutako, saltokian bertan erosleak horrela eskatuta ontziratutako 
eta txikizkako merkataritzaren titularrek ontziratutako elikagaien informazioarekin loturiko arau orokorra.

13. Elikadurari buruzko alerta sarea. Informazioa azkar trukatzeko sistema koordinatua. Elikadurarekin lotutako 
alertak. Elikadura alertei erantzuteko jarduerak. 

14. Etxebizitza eta lokalen ikuskapena, osasungaiztasun gorabeherak direla eta: administrazio-prozedura diogenes 
sindromearen aurrean.  

INGURUMEN ARLOA 

1. Uraren kutsadura. Industria-efluenteak. Uraren kalitatearekin lotutako parametro fisiko, kimiko eta 
mikrobiologikoak. Industria-sektorearen karga kutsatzailearen ebaluazioa. Uren isurketak ikuskatu eta laginak 
hartzeko prozedurak. Etxeetakoez kanpoko ur zikinak isurtzeagatiko tasa. 

2. Kutsadura atmosferikoa, airearen kalitatea. 34/2007 Legea, airearen kalitateari eta atmosfera babesteari 
buruzkoa. Atmosfera kutsatu dezaketen jardueren arloko legedia. 100/2011 Errege Dekretua, atmosfera 
kutsatu dezaketen jardueren (APCA) katalogoa. EAEko 278/2011 Dekretua, atmosfera kutsatu dezaketen 
jarduerak garatzen diren instalazioak arautzen dituena. Airearen kalitatearen udal kudeaketa: Gasteizko 
airearen kalitatea zaindu eta kontrolatzeko sare automatikoa. Urteko oroitidazkia. 

3. Kutsadura akustikoa: zarata eta akustikarekin lotutako oinarrizko ezagupen eta kontzeptuak, eta soinu-
mailaren neurketa. Zarataren kuantifikazioa, dezibelioa. Ohiko zarata-mailak. Soinu-mailen batuketa. Soinu-
presioa, soinu-potentzia, soinu-intentsitatea. Frekuentzia-analisia. Maila baliokidea, gutxieneko eta gehieneko 
mailak. Indize akustiko nagusiak. Ingurune-zarata eta haren hedapena: industria-zarata, trafikoaren eta 
trenaren zarata, aireontzien zarata. Ingurune-zarataren parametroak. Jardueren zarata. Mailak. Barruko eta 
kanpoko zarata. Soinu-parametroak eta horiek kuantifikatzeko metodologia. Zarata motak (jarraitua, 
aldizkakoa, inpultsiboa). Aldiuneko parametroak eta batezbestekoa (soinu-maila jarraitu baliokidea). Soinu-
ebaluazioko indizeak. Ebaluazio-mailak. Mugak. Enbarazua eta penalizazioak. Sonometroa. Jarduerek 
sortutako zaraten neurketa. Barruko eta kanpoko zarata-mailak kuantifikatzeko metodoa. Zarata jarraitua vs. 
talka-zarata. Neurketa eta araudia betetzeari buruzko txostenak. 

4. Kutsadura akustikoa: isolamenduaren neurketa. Esparru baten isolamendu akustikoaren neurketa. Aireko eta 
talka zaratetatiko isolamendu akustikoa. Saiakuntza: prozesua eta ebaluazioa. Mailen arteko aldea. Talka-
zarataren presio-maila. Neurketa eta araudia betetzeari buruzko txostenak. 

5. Kutsadura akustikoa: udal ordenantza. Gasteizko Zarata eta Bibrazioen kontrako Udal Ordenantza (2010eko 
abenduaren 1eko ALHAO, 137. zk.). 

6. 3/1998 Lege Orokorra, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babestekoa. Atariko titulua: legearen 
xedea. Hirugarren titulua: ingurugiroan eragina duten jardueren antolamendua. IA / IB / IC / IIA / IIB 
eranskinen interpretazioa. 

7. Inpaktu nabarmeneko plan eta proiektuen ingurumen ebaluazioa. Ingurumen Ebaluazioari buruzko 21/2013 
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Legea (I. titulua). Behar diren izapideak ezagutzea, baita ingurumen-ebaluazioaren tramitazioetan behar diren 
txosten teknikoekin lotutako oinarrizko kontzeptuak erabiltzea ere. Plan eta programen ingurumen-ebaluazio 
estrategikoa eta proiektu, obra eta jardueren ingurumen inpaktuaren ebaluazioa. 

8. Industria, azpiegitura, instalazio eta jardueren ingurumen-kontrolerako tramitazio tekniko-administratiboa. 
Jarduerak gauzatzeko gaitzen duten tituluak. Jarduerak ezarri, aldatu edo eraberritzeko zein haien titulartasuna 
aldatzeko prozedura pertsonen osasunean eta ingurumenean duten eragin mailaren arabera: ingurumen baimen 
integratua, jarduera-lizentzia eta jarduerari ekin aurretiko komunikazioa behar duten jarduera sailkatuak 
tramitatzeko prozedurak.  Ingurunean inpaktu txikia izanik ingurumen-tramitaziorik behar ez duten  jarduerak 
tramitatzeko prozedura. 

9. Jendaurreko ikuskizunen, jolas jardueren eta horiek garatzen diren establezimendu publikoen arauketa. 
EAEko 10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizun eta Jolas Jarduerena. EAEko 17/2019 
Dekretua, otsailaren 5ekoa, zeinaren bidez Jendaurreko Ikuskizunen eta Aisialdiko Jardueren Legea garatzeko 
Erregelamendua onesten baita. 

10. Gasteizko ostalaritza establezimendu publikoei buruzko udal araudia. Ostalaritzako establezimendu publikoei 
buruzko Udal Ordenantza (hotelak izan ezik) (2010eko abenduaren 1eko ALHAO, 137. zk.). Gasteizko 
ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak arautzeko Udal Ordenantza 
(2012ko abenduaren 21eko ALHAO, 147. zk.). 

11. Jardueren ikuskapena. Ikuskatze-zereginen arduradunak. Ikuskatze-zereginen eta prozeduraren legezko 
babesa. Ikuskapen motak, horiek egitea zeinek erabakitzen duen kontuan hartuta. Ikuskapen-prozedura. Aktak 
eta txosten teknikoak idaztea. Errekerimendu-proposamenak idaztea. Enbarazu, zarata eta beste ingurumen-
inpaktuengatiko erreklamazioei erantzuteko jarduera. 

12. Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Erabilerak eta bateragarritasuna. Lurzoruaren sailkapena eta 
erregimena: egitura orokorra eta aurretiazko definizioak (IV. titulua, 1. kapitulua). Erabilerarako arau-
orokorrak  (V. titulua, 2. kapitulua). Ekoizpen-erabileraren arau partikularrak eta erabilera tertziarioaren arau 
partikularrak (V. titulua, 3. kapitulua). Eraikuntzaren eta erabileren ordenantzen bateragarritasun taulen 
interpretazioa (VI. titulua). 

13. Suteen kontra babesteko instalazioak. Eraikingintzaren Kode Teknikoa (314/2006 ED), SI oinarrizko agiria 
(segurtasuna suterik gertatuz gero): sarrera, DB SI 4 (suteen kontra babesteko instalazioak, dotazioa). 
513/2017 ED: Suteen kontra Babesteko Instalazioei buruzko Erregelamendua (RIPCI). I. kapitulua.- Xedapen 
orokorrak / I. eranskina.- Suteen kontra babesteko ekipo eta sistemen ezaugarriak eta instalazioa. 2267/2004 
ED: Industria Establezimenduetako Suteen kontrako Segurtasunari buruzko Erregelamendua (RSCIEI). I. 
kapitulua.- Xedea eta aplikazio eremua / III. eranskina.- Industria establezimenduetako suteen kontrako 
instalazioek bete beharreko betekizunak. 

14. Bizitegi-eremuan ingurumen-inpaktu zuzena duten ohiko instalazioak.  

− Ibilgailu-gordelekuak, aireztapen-instalazioa: Eraikingintzaren Kode Teknikoa (314/2006 ED), HS 
oinarrizko agiria (osasungarritasuna): Sarrera / DB HS 3 (barneko airearen kalitatea). 1. Azalpen 
orokorrak, 3.1.4 Edozein eraikin motatako aparkalekuak eta garajeak, 3.2 Elementuen berariazko 
baldintzak, A  eranskina.- Terminologia. 

− Galdara-gelak, neurriak, aireztapena, tximiniak: RITE (1027/2007 ED). II. zatia:  Jarraibide teknikoa, 
1.3.4 ITko 1.3.4.1 atala. Beroa eta hotza sortzea. 

− Aire girotuko instalazioak eta hotz-ganberak. Barruko eta kanpoko oinarrizko elementuak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

IN2 – IKUSKARITZA. KONTRATAK 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE) 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B gidabaimena. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1478-KONTRATA IKUSK. 

Hasierako eskaintza, guztira: 3
Txanda irekia, guztira: 2 Barne-sustapena, guztira:  1 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
derrigorrezkoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabea 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 2 0 0 0 1 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus gai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuena. III. titulua 1.-12. artikuluak eta III. titulua 
17.-19. artikuluak. 

2. 22/2011 Legea, uztailaren 28koa, hondakin eta lurzoru kutsatuena. III. titulua. 20.-24. artikuluak eta IV. 
titulua. 31.-32. artikuluak. 

3. Gasteizko Garbiketari Publikoari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Ordenantza. 1.-65. 
artikuluak. 

4. Gasteizko Garbiketari Publikoari eta Hondakinen Bilketa eta Garraioari buruzko Ordenantza. 66.-151. 
artikuluak. 

5. Arabako Hiri-hondakinen Prebentzio eta Kudeaketa Plana. 7. Diagnostikoaren laburpena, 8. Etorkizuneko 
egoera, 9. Hautatutako kudeaketa-eredua: 9.2. 2030rako ikuspegia; 9.3. printzipio gidariak; 9.4. helburu 
estrategikoak. 

6. Hondakinen bilketa pneumatikoa. Ezaugarri nagusiak eta sistemaren funtzionamendua. Hondakin bilketa 
pneumatikorako teknologia motak.  

7. Gasteizko hiri-hondakinen bilketa. Jasotako zatiak eta horien ezaugarriak. Dauden bilketa-sistemak.  

8. Arabako Hondakinen Behatokia, 2018. Arabako lurralde historikoko etxeetako hondakinen inbentarioa: 1. 
Sarrera. 2.7. Gasteizko Kuadrilla; 4. Ondorioak eta proposamenak. 

9. Gaika biltzen den hiri-hondakinen zati organikoa. Gasteizko bilketa-motak. Ezaugarriak eta osaera. Planta 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

23/73

2020-03189

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

www.araba.eus

zentralizatuan (konpostatzea eta biometanizazioa) tratatzeko aukera ezberdinak.  

10. 63/2019 Dekretua, apirilaren 9koa, konpostatze komunitarioko instalazio eta jardueren erregimen juridikoa 
eta baldintza teknikoak ezartzen dituena. 

11. Ekoizlearen erantzukizun hedatuko sistema kolektiboak. Definizioa, helburuak, zereginak. Funtzionamendua, 
zereginak, eskumenak, proiekturik garrantzitsuenak: Ecoembes eta Ecovidrio. 

12. Aparatu elektriko eta elektronikoen hondakinen bilketa. 110/2015 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, gailu 
elektrikoen eta elektronikoen hondakinei buruzkoa.  1., 2., 3. eta eta 4. kapituluak. 

13. Eraikuntza eta eraisketa hondakinen kudeaketa Euskadin. 112/2012 Errege Dekretua, ekainaren 26koa, 
eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen sorkuntza eta kudeaketa arautzen duena. 1-12 artikuluak, eranskinik 
gabe. 

14. Hondakin-sorkuntzaren prebentzioa. Definizioa. Helburuak. Motak. Prebentzio-jarduerak, ‘produktua - 
hondakina’ zikloaren etapetan. Hondakinak berrerabiltzea: Gasteizko berrerabiltzeko edukiontziak. 

15. Udal garbigunea. Zerbitzuaren araudia 

16. Gasteizen garbiketa publikoa egin eta hiriko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzu publikoaren 
kudeaketaren kontratazioa arautzen duten administrazio-klausula partikularren agiria. Agirien azaleko 4. 
puntua (osorik). 

17. Gasteizen garbiketa publikoa egin eta hiriko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzu publikoaren 
kudeaketaren kontratazioa arautzen duten klausula tekniko partikularren agiria. Eskaini beharreko zerbitzuen 
deskribapena: 1.-37. artikuluak, biak barne. 

18. Gasteizen garbiketa publikoa egin eta hiriko hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzu publikoaren 
kudeaketaren kontratazioa arautzen duten klausula tekniko partikularren agiria. Zerbitzuen kontrola, 
eskainitako eta eskaini gabeko zerbitzuen definizioak: 47.-68. artikuluak, biak barne. 

19. Hondakindegia kudeatzeko araudia. Araudiaren testua (eranskinik gabe). 

20. 646/2020 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Hondakinak zabortegietan utziz ezabatzeko jarduera arautzen 
duena. 1.-8., eta 14.-8. artikuluak. 

21. 646/2020 Errege Dekretua, uztailaren 7koa, Hondakinak zabortegietan utziz ezabatzeko jarduera arautzen 
duena. 1. eranskina. 

22. Herritarren postontzia (erabiltzeko baldintzak, aplikazioa, postontzia pausoz pauso, gaiak, jarduera) eta V-
Garbi zerbitzua. Herritarrekiko komunikazioa. Antolakuntza eta zereginak.  

23. Gasteizko nekazaritza-eremua. Deskribapena eta ezaugarri nagusiak. Gasteizko udalerriko nekazaritza-
eremuaren lurralde-diagnostikoa. 

24. Garbiketa eta hondakin-bilketa Gasteizko nekazaritza-eremuan. Nekazaritza-eremuko hondakin-bilketaren eta 
ezarritako banako konpostajearen nahiz komunitarioaren alderdi orokorrak. 

25. Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda. Zein esparru hartzen dituzte garapen iraunkorreko 17 helburuek? 
Garapen iraunkorreko 12 helburua: datu nabarmenak eta xedeak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

IN3 – IKUSKARITZA. OBRAK 

 Titulazioa(k): Eraikuntza eta Obra Zibilaren arloko 
Lanbide Heziketako titulazioren 
bateko teknikaria, edo Fabrikazio 
Mekanikoaren Diseinuko teknikaria 
(LOE), homologatuak nahiz 
baliokideak.  

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B gidabaimena. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 
   

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1456 - OBRA-IKUSKATZAILEA 

Hasierako eskaintza, guztira: 2
Txanda irekia, guztira: 1 Barne-sustapena, guztira:  1 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 1 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. 112/2012 Errege Dekretua, ekainaren 26koa, eraikuntzako eta eraispeneko hondakinen sorkuntza eta 
kudeaketa arautzen duena. 1.-6. artikuluak.407/2013 Dekretua, irailaren 10ekoa, ingurumen-lankidetzako 
erakundeak arautu eta Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen Lankidetzako Erakundeen Erregistroa 
sortzen duen urriaren 16ko 212/2012 Dekretuaren indarraldia aldi baterako eteten duena. 2. artikulua. 

2. 20/1997 Legea, abenduaren 4koa, irisgarritasuna sustatzekoa. 1., 2., 4., 7., 8. eta 9. artikuluak. 

3. 20/1997 Legea garatzen duen irisgarritasun-arau teknikoen gaineko 68/2000 Dekretu, III. eranskina —, 4, 5, 
7, 8.2, 8.5, 9, 10.1 artikuluak—, lV. eranskina —1. artikulua—, V. eranskina —3 artikulua—.  

4. Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Lizentziak, baimenak eta aurretiko komunikazioak: Xedapen 
orokorrak. Tramitazio arau orokorrak.  

5. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Eraikuntzari eta erabilerei buruzko arau orokorrak. Eraikuntza-arau 
orokorrak. Fatxaden baldintza partikularrak. Balkoi, behatoki eta terrazen baldintza partikularrak. Bide 
publikoari eragiten dioten elementuen baldintzak. 

6. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Erabilera-arau orokorrak: Erabileren egituraketa eta definizioak. 
Erabilera globalen eta xehatuen definizioa. Kategorien eta egoeren egituraketa.  
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7. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. Erabileren arau partikularrak: bizitegiak, ekoizpena, tertziarioa, 
ekipamenduak, hiri-zerbitzuak, espazio librek, azpiegiturak, bide-sarea, garraioa, aparkalekuak (Erabilera 
globalaren definizioa eta Erabilera xehatuen sailkapena eta definizioa). 

8. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. OR-1 ordenantza: Erdi Aroko hirigunea: Xedea eta aplikazio-eremua. 
OR-2 ordenantza: XIX. mendeko lehen zabalgunea: Xedea eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Baldintza 
estetikoak eta konposiziokoak Babes-eremua. OR-3 ordenantza: Bigarren zabalgunea: Xedea eta aplikazio-
eremua. Sailkapena. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak Babes-eremua. 

9. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. OR-4 ordenantza: Bide-lerrokaduraren arabera antolatutako eraikuntza 
irekia. Xedea eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak OR-5 ordenantza: 
Lurzati independentera irekitako eraikina: Xedea eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Baldintza estetikoak eta 
konposiziokoak OR-6 ordenantza: Barrutiko antolamenduaren mantenimendua. Xedea eta aplikazio-eremua. 
Sailkapena. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak

10. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. OR-7 ordenantza: Lorategi-hiri mistoa: Xedea eta aplikazio-eremua. 
Sailkapena. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak OR-8 ordenantza: Familia bakarreko ilarako eraikuntza: 
Xedea eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak OR-9 ordenantza: Familia 
bakarreko eraikuntza bakartua: Xedea eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Baldintza estetikoak eta 
konposiziokoak 

11. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. OR-10 ordenantza: Menpeko toki-erakundeak: Xedea eta aplikazio-
eremua. Sailkapenaa eta eraikuntza-motak. Itxiturak. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak 

12. Hiri Antolamenduko Plan Orokorra. OR-11 ordenantza: Eraikin industrial bakartua: Xedea eta aplikazio-
eremua. Sailkapena. Itxiturak. Ezaugarri estetikoei, konposizioari eta iragarkiei buruzko baldintzak. OR-12 
ordenantza: Eraikin industrial trinkoa: Izendapena eta aplikazio-eremua. Sailkapena. Itxiturak. Baldintza 
estetikoak edo konposiziokoak.  OR-13 ordenantza: Etxebizitzetarako ez diren arteria-bide ertzetako 
eraikinak: Definizioa. Sailkapena. Itxiturak. Baldintza estetikoak eta konposiziokoak  

13. Erabilera nagusia bizileku kolektiboa duten eraikinen irisgarritasun-egoera hobetzearen inguruko udal 
ordenantza: Xedapen orokorrak. Irisgarritasuna errazteko obra eta instalazioak. 

14. Bide publikoan egiten diren obra eta lanetarako seinaleak eta balizak arautzeko Gasteizko Udalaren 
ordenantza. Onespena: 2008/11/21. 2009/01/26ko ALHAO, 11. zk.; hutsen zuzenketa: 2009/02/04ko 
ALHAO, 15. zk.  Ordenantzaren esparrua eta baldintza orokorrak. Oinezkoen ibilbideak: 26. eta 27. 
artikuluak. Babesa eta seinaleztapena.  

15. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. Hirigintzako ikuskapena (217. eta 218. 
artikuluak).  Hirigintza-diziplina (219. artikulutik 224.era). 3/2015 Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. 
Ikuskapena, diziplina eta zehapen-araubidea: Ikuskapena eta behin-behineko neurriak (79. eta 80. artikuluak). 

16. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. Arau-hausteak eta zehapenak. (225. 
artikulutik 234.era). 

17. 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa. Obrak eta eraikinak kontserbatzea: 
urbanizazio-obrak (197. artikulutik 203era). 7/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, 
Lurzoruari eta Hiri Birgaitzeari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. Lurzoruaren jabetzaren 
estatutu juridikoa: Lurzoruaren jabetza-eskubidearen edukia: eginbeharrak eta kargak (15. artikulua). 3/2015 
Legea, ekainaren 18koa, Etxebizitzarena. Ikuskapena, diziplina eta zehapen-araubidea: Ikuskapena eta behin-
behineko neurriak (4. artikulua). Eraikinetan eta eraikita dauden hiriguneko eta landaguneko multzoetan esku 
hartzea (41. artikulua).  

18. 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari 
buruzkoa. Xedapen orokorrak: Xedea. Aplikazio-eremua (1. eta 2. art.). Eraikinen ikuskapen teknikoa (4. 
artikulutik 8.era). 

19. 117/2018 Dekretua, uztailaren 24koa, Euskal Autonomia Erkidegoko eraikinen ikuskapen teknikoari 
buruzkoa. Esku hartzen duten agenteak (9. eta 10. artikuluak). Eraikinen ikuskapen teknikoaren prozedura 
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(11. artikulutik 14.era).  

20. 12/2012 Legea, abenduaren 26koa, merkataritza eta zenbait zerbitzu liberalizatzeko premiazko neurriei 
buruzkoa; eta ondorengo aldaketak. Merkataritza bultzatzeko premiazko neurriak (1. artikulutik 5.era). 
Zehapen-araubidea, merkataritza-jarduera eta zenbait zerbitzu hasteko eta gauzatzeko neurriak ez 
betetzeagatik (16., 17. eta 18. artikuluak). 

21. 314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, Eraikuntzaren Kode Teknikoa onartzen duena. Xedapen 
orokorrak: Xedea. Aplikazio-eremua. EKTaren edukia. EKTak onartzen dituen dokumentuak eta EKTaren 
erregistro orokorra. 

22. EKT: DB SI Segurtasuna, suterik gertatuz gero. SI 3 atala. Okupatzaileak ebakuatzea: Ebakuazio-ibilbideetan 
kokatutako ateak. Ebakuazio-bitartekoak seinaleztatzea. SI 4 atala. Suteetatik babesteko instalazioak: 
Suteetatik babesteko instalazioen hornidura (1.1 taula gabe). Suteetatik babesteko eskuzko instalazioen 
seinaleztapena. 

23. EKT: DB-SUA- Erabilera- eta irisgarritasun-segurtasuna. SUA 1 atala. Erorketa arriskuari aurre egiteko 
segurtasuna: Lurzoruen labainkortasuna. SUA 4. Argiztapen ezegokiak eragindako arriskuari aurre egiteko 
segurtasuna Argi arruntak zirkulazio-eremuan. Larrialdietako argiak. SUA 9. Irisgarritasuna: Irisgarritasun-
baldintzak (baldintza funtzionalak). Informazioaren baldintzak eta ezaugarriak, eta irisgarritasun-
seinaleztapena. 

24. 2267/2004 Errege Dekretua, abenduaren 3koa, zeinen bitartez industria-establezimenduetako suteen kontrako 
segurtasunari buruzko erregelamendua onesten baita: Xedea eta aplikazio-eremua. Ezartzeko, eraikitzeko eta 
zerbitzuan jartzeko erregimena. Ikuskapenak (6. artikulua). 

25. 513/2017 Errege Dekretua, maiatzaren 22koa, zeinen bitartez suteetatik babesteko instalazioen araudia 
onesten baita: Xedapen orokorrak. Suteetatik babesteko produktuak. I. eranskina: Suteetatik babesteko ekipo 
eta sistemen ezaugarriak eta instalazioa (oinarrizko kontzeptuak). 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU1 – MUSIKA.  
MUSIKA BANDAKO TEKNIKARI LAGUNTZAILEA

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE)  

 Bestelako betebeharrak: 

Eskala: 2230C ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1102-MUSIKA BANDAKO TEK. 
LAG. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Gasteizko Udaleko Kultura Zerbitzua: antolakuntza. 

2. Kultura Plan Estrategikoa (2018-2021): etorkizuneko ikuspegia eta lan-ildoak. 

3. Kultura Plan Estrategikoa (2018-2021): programak eta proiektuak - inplementazioa eta jarraipena. 

4. Musika-prestakuntzako ikastegiak, hirian. Ezaugarri orokorrak. 

5. Kultur eragileak, Gasteizko musikaren arloan. 

6. Genero-ikuspegia udal-bandaren jarduera diseinatzean, gauzatzean eta ebaluatzean. 

7. Principal antzokia. Antzokia. Ezaugarri orokorrak. 

8. Udalaren antzoki-sarea. Beste antzoki batzuk. Ezaugarri orokorrak. Udal antzoki-sareko antzokiak baliatu 
ahal izateko arau orokorrak. 

9. Hiriko kultur ekitaldiak eta jaialdiak. Gasteizko jai tradizionalak. 

10. Kultur ekipamenduak eta eragileak, Gasteizen. 

11. Jabetza intelektuala eta egile-eskubideak. 

12. Gasteizko Udal Musika Banda: zeregina eta helburu estrategikoak. Historia. 

13. Gasteizko Musika Banda: Principal antzokiko programazioa. 
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14. Gasteizko Musika Banda: Aire zabaleko musika-programazioa eta bestelako jarduerak. 

15. Zurezko haize-instrumentuak. Metalezko haize-instrumentuak. Perkusio-instrumentuak. 

16. Komunikazioaren eta publizitatearen kudeaketa, kultur ekitaldietan. 

17. Gizarteak gehien erabiltzen dituen sare sozialak. Ezaugarriak eta oinarrizko funtzionamendua.  

18. Ikuskizun eszenikoak kontratatzea. 

19. Ekoizpenaren kudeaketa: betekizun teknikoak eta azpiegituren arlokoak. 

20. Ekonomia- eta finantza-kudeaketa. Faktore juridikoak. 

21. Principal Antzokiko oinarrizko hornidura teknikoa: argiztapena. 

22. Principal Antzokiko oinarrizko hornidura teknikoa: soinua. 

23. Principal Antzokiko oinarrizko hornidura teknikoa: beste. 

24. Hiri Hezitzaileen Programa. 

25. Ikus-entzunezko edizioa: Adobe Premiere Pro ezaugarri orokorrak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU2 – MUSIKA. KLARINETEA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, klarinete espezialitatean, edo 
baliokideak. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzako lanpostuak: 1112 - KLARINETEA 

Hasierako eskaintza, guztira: 2
Txanda irekia, guztira: 2 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 2 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Gasteizko Udal Musika Banda. Historia. 

2. Gasteizko Udal Musika Banda. Diskografia. 

3. Gasteizko Udal Musika Banda. Arlo sozio-edukatiboa.  

4. Gasteizko Udal Musika Banda. Lanpostuko zeregin espezifikoen katalogoa:  1112 - Klarinete-jotzailea. 

5. Banda edo haize-multzorako orkestratzea. Banda versus haize-multzoa. Perkusio atala, bandan. Bandarako 
partitura prestatzea. Partitura kondentsatuak. Orkestra bandara transkribatzea. 

6. Banda edo haize-multzoa orkestrarako transkribatzea. 

7. Zurezko haize-instrumentuen atala. Eraikuntza. Sailkapena. Transposizioaren printzipioa. Jotzeko teknikak. 
Zurezko instrumentuentzat orkestratzea. 

8. Flauta. Piccoloa. Flauta kontraltoa. Flauta baxua. 

9. Oboea. Adar ingelesa. Oboearen familiako beste kide batzuk. 

10. Klarinetea. Errekintoa. Klarinete baxua. Klarinetearen familiako beste kide batzuk. 

11. Saxofoia. 
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12. Fagota. Kontrafagota. 

13. Metalezko haize-instrumentuen atala. Serie harmonikoa. Zilindroak, balbulak eta irristailuak. Erregistroa. 
Soinuaren igorpena, artikulazioa eta pikatua. Metalezko instrumentu guztien ezaugarri eta efektu komunak. 
Sordinak.  

14. Tronpa. 

15. Tronpeta, korneta. Tronpetaren familiako beste instrumentu batzuk. 

16. Tronboia. Tronboiaren familiako beste instrumentu batzuk. 

17. Tuba. Tubaren familiako beste kide batzuk. 

18. Perkusio-atala. Idiofonoak. Membranofonoak. Kordofonoak. Aerofonoak. 

19. Elementu formalak eta horien osaera. Erritmoa, melodia eta harmonia. Gaia, motiboa eta diseinua. Gaia 
errepikatzea eta eraldatzea. Garapen tematikoa eta moldaera melodikoa. Esaldi musikala. Iktusa eta konpasa. 
Ideia melodikoen hasierak edo bukaerak zehazten dituzten mota erritmikoak. Esaldiaren eta haren zatiketen 
hedadura. 

20. Mota formalak, oro har. Mota formal txikiak. Mota primario txikia. Mota bitar txikia. Mota hirutar txikia. 
Mota formal handiak. 

21. Bariazioa. Definizioa, motak. Egitura. 

22. Kontzertua edo “concertoa”. Definizioa. Concerto grosso. Kontzertu preklasikoa. Kontzertu klasikoa. 
Kontzertu posklasikoa. Bakarlaria eta orkestra. Kadentzia. Kontzertu bikoitza eta hirukoitza. 

23. Obertura eta preludioa. Definizioa. Opera laburtzen duen obertura eta mosaiko-obertura. Wagnerrez geroztiko 
obertura.  Obertura eta preludioa, obra independente gisa. 

24. Poema sinfonikoa. Definizioa. Aurrekariak. Itxura formala. Antzeko konposizioak. Bilakaera. 

25. Mugimenduak edo erritmoak definitutako konposizioak. Ezaugarriak. Martxa, polonesa, mazurka, balsa eta 
tarantela. 

26. Erritmoari eta formari dagokienez ezaugarri berezirik ez duten konposizioak. Fantasia, kapritxoa, tokata, 
pastorala, impromptua, hitzik gabeko erromantza, balada, rapsodia, une musikala. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU3 – MUSIKA. SAXOFOIA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, saxofoi espezialitatean, edo 
baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzako lanpostuak: 1133 - SAXOFIA 

Hasierako eskaintza, guztira: 2
Txanda irekia, guztira: 2 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 2 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Gasteizko Udal Musika Banda. Historia. 

2. Gasteizko Udal Musika Banda. Diskografia. 

3. Gasteizko Udal Musika Banda. Arlo sozio-edukatiboa.  

4. Gasteizko Udal Musika Banda. Lanpostuko zeregin espezifikoen katalogoa: 1133 - Saxofoi-jotzailea. 

5. Banda edo haize-multzorako orkestratzea. Banda versus haize-multzoa. Perkusio atala, bandan. Bandarako 
partitura prestatzea. Partitura kondentsatuak. Orkestra bandara transkribatzea. 

6. Banda edo haize-multzoa orkestrarako transkribatzea. 

7. Zurezko haize-instrumentuen atala. Eraikuntza. Sailkapena. Transposizioaren printzipioa. Jotzeko teknikak. 
Zurezko instrumentuentzat orkestratzea. 

8. Flauta. Piccoloa. Flauta kontraltoa. Flauta baxua. 

9. Oboea. Adar ingelesa. Oboearen familiako beste kide batzuk. 

10. Klarinetea. Errekintoa. Klarinete baxua. Klarinetearen familiako beste kide batzuk. 
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11. Saxofoia. 

12. Fagota. Kontrafagota. 

13. Metalezko haize-instrumentuen atala. Serie harmonikoa. Zilindroak, balbulak eta irristailuak. Erregistroa. 
Soinuaren igorpena, artikulazioa eta pikatua. Metalezko instrumentu guztien ezaugarri eta efektu komunak. 
Sordinak.  

14. Tronpa. 

15. Tronpeta, korneta. Tronpetaren familiako beste instrumentu batzuk. 

16. Tronboia. Tronboiaren familiako beste instrumentu batzuk. 

17. Tuba. Tubaren familiako beste kide batzuk. 

18. Perkusio-atala. Idiofonoak. Membranofonoak. Kordofonoak. Aerofonoak. 

19. Elementu formalak eta horien osaera. Erritmoa, melodia eta harmonia. Gaia, motiboa eta diseinua. Gaia 
errepikatzea eta eraldatzea. Garapen tematikoa eta moldaera melodikoa. Esaldi musikala. Iktusa eta konpasa. 
Ideia melodikoen hasierak edo bukaerak zehazten dituzten mota erritmikoak. Esaldiaren eta haren zatiketen 
hedadura. 

20. Mota formalak, oro har. Mota formal txikiak. Mota primario txikia. Mota bitar txikia. Mota hirutar txikia. 
Mota formal handiak. 

21. Bariazioa. Definizioa, motak. Egitura. 

22. Kontzertua edo “concertoa”. Definizioa. Concerto grosso. Kontzertu preklasikoa. Kontzertu klasikoa. 
Kontzertu posklasikoa. Bakarlaria eta orkestra. Kadentzia. Kontzertu bikoitza eta hirukoitza. 

23. Obertura eta preludioa. Definizioa. Opera laburtzen duen obertura eta mosaiko-obertura. Wagnerrez geroztiko 
obertura. Obertura eta preludioa, obra independente gisa. 

24. Poema sinfonikoa. Definizioa. Aurrekariak. Itxura formala. Antzeko konposizioak. Bilakaera. 

25. Mugimenduak edo erritmoak definitutako konposizioak. Ezaugarriak. Martxa, polonesa, mazurka, balsa eta 
tarantela. 

26. Erritmoari eta formari dagokienez ezaugarri berezirik ez duten konposizioak. Fantasia, kapritxoa, tokata, 
pastorala, impromptua, hitzik gabeko erromantza, balada, rapsodia, une musikala. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU4 – MUSIKA. TRONPETA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, tronpeta espezialitatean, edo 
baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzako lanpostuak: 1148 - TRONPETA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Gasteizko Udal Musika Banda. Historia. 

2. Gasteizko Udal Musika Banda. Diskografia. 

3. Gasteizko Udal Musika Banda. Arlo sozio-edukatiboa.  

4. Gasteizko Udal Musika Banda. Lanpostuko zeregin espezifikoen katalogoa: 1148 - Tronpeta-jotzailea. 

5. Banda edo haize-multzorako orkestratzea. Banda versus haize-multzoa. Perkusio atala, bandan. Bandarako 
partitura prestatzea. Partitura kondentsatuak. Orkestra bandara transkribatzea. 

6. Banda edo haize-multzoa orkestrarako transkribatzea. 

7. Zurezko haize-instrumentuen atala. Eraikuntza. Sailkapena. Transposizioaren printzipioa. Jotzeko teknikak. 
Zurezko instrumentuentzat orkestratzea. 

8. Flauta. Piccoloa. Flauta kontraltoa. Flauta baxua. 

9. Oboea. Adar ingelesa. Oboearen familiako beste kide batzuk. 

10. Klarinetea. Errekintoa. Klarinete baxua. Klarinetearen familiako beste kide batzuk. 
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11. Saxofoia. 

12. Fagota. Kontrafagota. 

13. Metalezko haize-instrumentuen atala. Serie harmonikoa. Zilindroak, balbulak eta irristailuak. Erregistroa. 
Soinuaren igorpena, artikulazioa eta pikatua. Metalezko instrumentu guztien ezaugarri eta efektu komunak. 
Sordinak.  

14. Tronpa. 

15. Tronpeta, korneta. Tronpetaren familiako beste instrumentu batzuk. 

16. Tronboia. Tronboiaren familiako beste instrumentu batzuk. 

17. Tuba. Tubaren familiako beste kide batzuk. 

18. Perkusio-atala. Idiofonoak. Membranofonoak. Kordofonoak. Aerofonoak. 

19. Elementu formalak eta horien osaera. Erritmoa, melodia eta harmonia. Gaia, motiboa eta diseinua. Gaia 
errepikatzea eta eraldatzea. Garapen tematikoa eta moldaera melodikoa. Esaldi musikala. Iktusa eta konpasa. 
Ideia melodikoen hasierak edo bukaerak zehazten dituzten mota erritmikoak. Esaldiaren eta haren zatiketen 
hedadura. 

20. Mota formalak, oro har. Mota formal txikiak. Mota primario txikia. Mota bitar txikia. Mota hirutar txikia. 
Mota formal handiak. 

21. Bariazioa. Definizioa, motak. Egitura. 

22. Kontzertua edo “concertoa”. Definizioa. Concerto grosso. Kontzertu preklasikoa. Kontzertu klasikoa. 
Kontzertu posklasikoa. Bakarlaria eta orkestra. Kadentzia. Kontzertu bikoitza eta hirukoitza. 

23. Obertura eta preludioa. Definizioa. Opera laburtzen duen obertura eta mosaiko-obertura. Wagnerrez geroztiko 
obertura. Obertura eta preludioa, obra independente gisa. 

24. Poema sinfonikoa. Definizioa. Aurrekariak. Itxura formala. Antzeko konposizioak. Bilakaera. 

25. Mugimenduak edo erritmoak definitutako konposizioak. Ezaugarriak. Martxa, polonesa, mazurka, balsa eta 
tarantela. 

26. Erritmoari eta formari dagokienez ezaugarri berezirik ez duten konposizioak. Fantasia, kapritxoa, tokata, 
pastorala, impromptua, hitzik gabeko erromantza, balada, rapsodia, une musikala. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU5 – MUSIKA. INSTRUMENTU-TALDEA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, edozein espezialitatetan, edo 
baliokideak.  

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1470 - INSTRUMENTU-TALDEKO 
IRAKASLEA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
Instrumentu-taldea - Moldaketa-egilea 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Instrumentu-taldeak eta abesbatzak euskal musika tradizionalean. Ezaugarriak. 

2. Soinuaen antolakuntza: tonalitatea, moduak, bitarteak, akordeak eta kadentziak. Zifratuen sistema. 
Modulazioa.  

3. Folklorea eta folklorismoa: aldeak eta analogiak. 

4. Testua eta melodia, musika tradizionalean. 

5. Gaita. Historia eta ezaugarriak. 

6. Txistua. Silbotea edo txistu handia. Historia eta ezaugarriak. 

7. Trikitixa edo soinu txikia. Historia eta ezaugarriak. 

8. Txirula. Historia eta ezaugarriak. 

9. Txalaparta. Historia eta ezaugarriak. 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

36/73

2020-03189

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

www.araba.eus

10. Alboka. Historia eta ezaugarriak. 

11. Atabala, gaita-danborra, danbolina, panderoa eta ttunttuna. Historia eta ezaugarriak. 

12. Euskal musika tradizionaleko beste instrumentu batzuk. 

13. Gasteizko Udalaren txistulari-banda. Aurrekariak eta historia. 

14. Udalaren Folklore Akademia: sorrera, antolakuntza-egitura. 

15. Udalaren Folklore Akademia: helburuak eta irakaskuntza. 

16. Udalaren Folklore Akademia: zabalkunde-jarduerak. 

17. Arabako dantzak. 

18. Dantza tradizionala Euskal Herrian: soka-dantzak. 

19. Dantza tradizionala Euskal Herrian: irri-dantzak. 

20. Brokel-dantza eta dantzari-dantzaren ziklo koreografikoak. 

21. Inauteri-dantzak. 

22. Euskal musikaren historia. Klasizismoa eta erromantizismoa. Nazionalismo musikala. 

23. Azkueren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

24. Aita Donostiaren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

25. Zortzikoa eta ezpata-dantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU6 – MUSIKA. TRIKITIXA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta Eusko 
Jaurlaritzaren gaikuntza, trikitixa 
espezialitatean. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2230C. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1483 - TRIKITIXA IRAKASLEA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Folklorea eta folklorismoa: aldeak eta analogiak. 

2. Trikitixa edo soinu txikia. Irakaskuntza-metodologia. 

3. Trikitixaren instrumentu-taldea. Osatzen duten instrumentuak. Ohiko erritmoak: fandangoa, arin-arina, 
trikitixa eta porrusalda. 

4. Musika-korronte berriak, instrumentuaren (soinu txikiaren) egungo errepertorioan. 

5. Gaita. Historia eta ezaugarriak. 

6. Txistua. Silbotea edo txistu handia. Historia eta ezaugarriak. 

7. Trikitixa edo soinu txikia. Historia eta ezaugarriak. 

8. Txirula. Historia eta ezaugarriak. 

9. Txalaparta. Historia eta ezaugarriak. 

10. Alboka. Historia eta ezaugarriak. 
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11. Atabala, gaita-danborra, danbolina, panderoa eta ttunttuna. Historia eta ezaugarriak. 

12. Euskal musika tradizionaleko beste instrumentu batzuk. 

13. Gasteizko Udalaren txistulari-banda. Aurrekariak eta historia. 

14. Udalaren Folklore Akademia: sorrera, antolakuntza-egitura. 

15. Udalaren Folklore Akademia: helburuak eta irakaskuntza. 

16. Udalaren Folklore Akademia: zabalkunde-jarduerak. 

17. Arabako dantzak. 

18. Dantza tradizionala Euskal Herrian: soka-dantzak. 

19. Dantza tradizionala Euskal Herrian: irri dantzak. 

20. Brokel-dantza eta dantzari-dantzaren ziklo koreografikoak. 

21. Inauteri-dantzak. 

22. Euskal musikaren historia. Klasizismoa eta erromantizismoa. Nazionalismo musikala. 

23. Azkueren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

24. Aita Donostiaren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

25. Zortzikoa eta ezpata-dantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU7 – MUSIKA. PERKUSIOA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE) eta erdi-
mailako Musika Irakaslearen titulu 
ofiziala, Perkusio espezialitatean, edo 
baliokideak, eta Eusko Jaurlaritzaren 
gaikuntza Pandero espezialitatean 

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2230C ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 
   

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1488 - PERKUSIO-IRAKASLEA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
Perkusioa - panderoa. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Folklorea eta folklorismoa: aldeak eta analogiak. 

2. Atabala, gaita-danborra, panderoa. Irakaskuntza-metodologia. Jotzeko teknikak. 

3. Atabala, gaita-danborra, panderoa: oinarrizko erritmoak eta dantzei lagun egitea. 

4. Bateria eta bestelako perkusio-instrumentuak. Folkloreko musikan aplikatu eta erabiltzea. 

5. Gaita. Historia eta ezaugarriak. 

6. Txistua. Silbotea edo txistu handia. Historia eta ezaugarriak. 

7. Trikitixa edo soinu txikia. Historia eta ezaugarriak. 

8. Txirula. Historia eta ezaugarriak. 

9. Txalaparta. Historia eta ezaugarriak. 
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10. Alboka. Historia eta ezaugarriak. 

11. Atabala, gaita-danborra, danbolina, panderoa eta ttunttuna. Historia eta ezaugarriak. 

12. Euskal musika tradizionaleko beste instrumentu batzuk. 

13. Gasteizko Udalaren txistulari-banda. Aurrekariak eta historia. 

14. Udalaren Folklore Akademia: sorrera, antolakuntza-egitura. 

15. Udalaren Folklore Akademia: helburuak eta irakaskuntza. 

16. Udalaren Folklore Akademia: zabalkunde-jarduerak. 

17. Arabako dantzak. 

18. Dantza tradizionala Euskal Herrian: soka-dantzak. 

19. Dantza tradizionala Euskal Herrian: irri dantzak. 

20. Brokel-dantza eta dantzari-dantzaren ziklo koreografikoak. 

21. Inauteri-dantzak. 

22. Euskal musikaren historia. Klasizismoa eta erromantizismoa. Nazionalismo musikala. 

23. Azkueren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

24. Aita Donostiaren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

25. Zortzikoa eta ezpata-dantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU8 – MUSIKA.  
MUSIKAREN LENGOAIA ETA HASTAPENAK 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, espezialitate hauetako batean 
—solfeoa, musikaren teoria, 
transposizioa eta laguntza—, edo 
baliokidea, eta erdi-mailako musika-
irakasle agiri ofiziala, piano 
espezialitatean, edo baliokidea, eta 
Musika I. mailaren egiaztapena. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1484 - PIANO-IRAKASLEA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
MUSIKA-IRAKASLEA - PIANOA, MUSIKAREN LENGOAIA ETA HASTAPENAK. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa. 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Folklorea eta folklorismoa: aldeak eta analogiak. 

2. Pianoa. Historia, ezaugarriak eta teknika. 

3. Musika korala Araban. 

4. Musika-heziketaren metodo eta sistema didaktikoak: Orff, Kodaly, Willens, Dalcroze… 

5. Gaita. Historia eta ezaugarriak. 

6. Txistua. Silbotea edo txistu handia. Historia eta ezaugarriak. 

7. Trikitixa edo soinu txikia. Historia eta ezaugarriak. 
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8. Txirula. Historia eta ezaugarriak. 

9. Txalaparta. Historia eta ezaugarriak. 

10. Alboka. Historia eta ezaugarriak. 

11. Atabala, gaita-danborra, danbolina, panderoa eta ttunttuna. Historia eta ezaugarriak. 

12. Euskal musika tradizionaleko beste instrumentu batzuk. 

13. Gasteizko Udalaren txistulari-banda. Aurrekariak eta historia. 

14. Udalaren Folklore Akademia: sorrera, antolakuntza-egitura. 

15. Udalaren Folklore Akademia: helburuak eta irakaskuntza. 

16. Udalaren Folklore Akademia: zabalkunde-jarduerak. 

17. Arabako dantzak. 

18. Dantza tradizionala Euskal Herrian: soka-dantzak. 

19. Dantza tradizionala Euskal Herrian: irri-dantzak. 

20. Brokel-dantza eta dantzari-dantzaren ziklo koreografikoak. 

21. Inauteri-dantzak. 

22. Euskal musikaren historia. Klasizismoa eta erromantizismoa. Nazionalismo musikala. 

23. Azkueren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

24. Aita Donostiaren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

25. Zortzikoa eta ezpata-dantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

MU9 – MUSIKA. ERREPERTORIO PIANO-
JOTZAILEA 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE), eta erdi-
mailako musika-irakasle agiri 
ofiziala, piano espezialitatean, edo 
baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1484 - PIANO-IRAKASLEA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
MUSIKA-IRAKASLEA, PIANOA (% 50) 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Folklorea eta folklorismoa: aldeak eta analogiak. 

2. Pianoa. Historia, ezaugarriak eta teknika. 

3. Musika korala Araban. 

4. Piano-errepertorioa, instrumentu laguntzaile gisa, euskal musika tradizionalean. 

5. Gaita. Historia eta ezaugarriak. 

6. Txistua. Silbotea edo txistu handia. Historia eta ezaugarriak. 

7. Trikitixa edo soinu txikia. Historia eta ezaugarriak. 

8. Txirula. Historia eta ezaugarriak. 

9. Txalaparta. Historia eta ezaugarriak. 
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10. Alboka. Historia eta ezaugarriak. 

11. Atabala, gaita-danborra, danbolina, panderoa eta ttunttuna. Historia eta ezaugarriak. 

12. Euskal musika tradizionaleko beste instrumentu batzuk. 

13. Gasteizko Udalaren txistulari-banda. Aurrekariak eta historia. 

14. Udalaren Folklore Akademia: sorrera, antolakuntza-egitura. 

15. Udalaren Folklore Akademia: helburuak eta irakaskuntza. 

16. Udalaren Folklore Akademia: zabalkunde-jarduerak. 

17. Arabako dantzak. 

18. Dantza tradizionala Euskal Herrian: soka-dantzak. 

19. Dantza tradizionala Euskal Herrian: irri dantzak. 

20. Brokel-dantza eta dantzari-dantzaren ziklo koreografikoak. 

21. Inauteri-dantzak. 

22. Euskal musikaren historia. Klasizismoa eta erromantizismoa. Nazionalismo musikala. 

23. Azkueren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

24. Aita Donostiaren kantutegia. Metodologia eta egitura. 

25. Zortzikoa eta ezpata-dantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
DE EMPLEO 2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

OF1 – OBRAK. ARDURADUNAK. 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE)  

 Bestelako betebeharrak: IT02 (Langileburua) 
IT05 (Lantegiko arduraduna) 
B gidabaimena 
Ikus eskaintzari buruzko oharrak 

Eskala: 2241C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: LANBIDEETAKO 
LANGILEAK. KATEGORIA: 
ARDURADUNA. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1481 - LANTEGIKO 
ARDURADUNA 
1501 - LANGILEBURUA 

Hasierako eskaintza, guztira: 6
Txanda irekia, guztira: 0 Barne-sustapena, guztira:  6 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 0 0 0 0 6(*)

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

(*) Eskaintza: Barne Sustapena. LANTEGIKO ARDURADUNA. Euskara derrigortasunik gabea: lanpostu 1. 
  Barne sustapena. LANGILEBURUA. Euskara derrigortasunik gabea: 5 lanpostu. 

Titulazioa: LANTEGIKO ARDURADUNA (lanpostu 1): Profesionaltasun-ziurtagiria, Enplegurako 
Lanbide Heziketako irakaskuntzarako (SSCE_110) - (1694/22 eta 625/2019 Errege Dekretuak).
Hori egiaztatzeko gehieneko epea 6 hilabetekoa izango da, deialdiaren iragarkia BOEn 
argitaratzen denetik kontatzen hasita, bai lanpostuan bai kontratazio-zerrendetan sartzeko. 

 LANGILEBURUA: berariazko prestakuntza edo arlo horretan egiaztatutako esperientzia. Maila 
teknikoko prestakuntza akademikoa, profesionaltasun-ziurtagiria, 1.000 ordu administrazio batek 
emandako edo homologatutako lanerako prestakuntzan, edo 5 urteko esperientzia, lanpostuari 
dagokion lanbide-arloko ofizialtzan edo goragoko mailan egiaztatua. 

 - LOREZAINTZA (2 lanpostu) 

 - OBRAK (2 lanpostu) 

 - ELEKTRIZITATEA (lanpostu 1) 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa. 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Errementari lanak antolatzea. Soldadurak: elektrodo estalia, TIG eta mig/mag. 

2. Pinturak: motak, erabilerak eta aplikazioak. 

3. Zuraren ezaugarriak. Lasurrak eta beste. 
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4. Iturri apaingarriak eta ura edatekoak; ponpak, elektrobalbulak, sakagailuak.  

5. Zura lantzeko makinak. Segurtasuna eta 1215/1997 Errege Dekretura moldatzea. 

6. Produktu kimikoak biltegiratzeko erregelamendua eta MIE APQ 0tik 10era bitarteko jarraibide tekniko 
osagarriak.  

7. Eraikuntza-obretako jardunbide egokien gidalerroak. Kutsatzeak prebenitzeko neurriak. 

8. Eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak. 

9. Obren seinaleztapena. 8.3-IC errepideetako araua. 

10. Eraikuntzako lan osagarriak. 

11. Bide publikoko zangen eta laginketen ordenantza. 

12. Gasteizko hiriguneko bide eta espazio publikoak mantentzeko, onik zaintzeko, konpontzeko eta hobetzeko 
kontratuaren baldintza teknikoak.  

13. Gasteizko Zuhaiztiak Kudeatu eta Babesteari buruzko Ordenantza. Zuhaiztiak babesteari buruzko oinarrizko 
arauak. 

14. Segurtasuna. Altuerako lana. 

15. Segurtasuna. Norbera babesteko ekipamenduak. 

16. Segurtasuna 

a. Segurtasuna. Zamak manipulatzea.  
b. Zaratarekin zerikusia duten arriskuen kontrako babesa. 

17. Kontratatutako obra ikuskatu eta kontrolatzea.  

18. Gasteizen Elurteei Aurre Egiteko Plana (PEM-VG).  

c. Lan-ibilbide eta -eremuak. 
d. Enpresekiko hitzarmenak. 
e. Udal langileak eta kontratupeko langileak. 

19. Bide publikoan egiten diren obra eta lanetarako seinaleak eta balizak arautzeko Gasteizko Udalaren 
Ordenantza. 

20. Gatazka eta horren kudeaketa laneko testuinguruan. 

21. Plano eta zuinketen interpretazioa. 

22. Lantaldeen kudeaketa. 

23. Egiturarako hormigoiari buruzko jarraibidea (EHE-08). 71.5 eta 71.6 artikuluak eta 72 artikulutik 75.era 
bitartekoak. 

24. Errepide eta zubietako obren baldintza tekniko orokorren agiria. Bidezoruak eta zoladurak (PG-3). 5. zatia: 
zoruak. 

25. Euskal Autonomia Erkidegoan irisgarritasunaren alorrean indarrean dagoen araudi teknikoa aplikatzeko gida, 
2012ko uztailekoa. 3., 4.2.2.6., 4.2.2.7 eta 4.2.2.8. artikuluak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

OF2 – OBRAK. MANTENTZE-LANAK 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE).  

 Bestelako betebeharrak: IT02 
B gidabaimena. 

Eskala: 2241C ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: LANBIDEETAKO 
LANGILEAK. KATEGORIA: 
ARDURADUNA.  

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1602 - MANTENTZE-TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 9
Txanda irekia, guztira: 0 Barne-sustapena, guztira:  9 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 0 0 0 0 9 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Eraikinetako Mantentze Zerbitzua: egitura, zereginak, beraren eskumen-esparruan sartzen diren udal eraikin 
eta instalazioak, eraikinen akronimoak, ekipamendu nagusiak. 

2. Eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak. 

3. Segurtasuna. Norbera babesteko ekipamenduak. (Langileek norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeari 
buruzko gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak). 

4. Segurtasuna. Altueran lan egitea. 

5. Segurtasuna. Zaratarekin zerikusia duten arriskuen kontrako babesa.  

6. Segurtasuna. Zamak manipulatzea.  

7. Segurtasuna. Leku itxietan lan egitea.  

8. Arotzeria: kontzeptu orokorrak. Arotzeriako oinarrizko tresnak eta erremintak. Arotzeriako oinarrizko 
teknikak. Egur motak. Mantentze-lanik eta konponketarik ohikoenak. 

9. Arotzeria metaliko: soldatutako loturak arotzeria metalikoan. 
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10. Iturgintza: kontzeptu orokorrak. Eraikinetako ur-instalazioari buruzko aipamen laburra. Erremintak eta 
lanabesak. Mantentzea. Matxurak eta konponketak. 

11. Igeltserotza: Igeltserotza: igeltserotzako lanak. 

12. Pintura: eraikin eta lokalen pinturari buruzko kontzeptu orokorrak. Pinturak aplikatzeko eta kentzeko tresnak. 
Garbiketa eta kontserbazioa. Akats eta konponketa ohikoenak. 

13. Elektrizitatea: elektrizitateari buruzko oinarrizko kontzeptuak. Instalazio elektrikoak. Energia elektrikoaren 
garraioa. Eroaleak eta isolatzaileak. Kanalizazioak. Elektrizitate-lanetan erabiltzen diren erremintak eta 
tresnak. 

14. Argi-instalazioak. Lotura-instalazioak. Barneko instalazioak. Matxura motak eta horien konponketak. 

15. Errementaritza: metalezko arotzeriako konformazioa.

16. Langileen kudeaketa. Talde-lana. 

17. Eraikuntza-planoak interpretatzea: erabilera komuneko tresnak, oinarrizko ezagutzak, lotutako erabilerak, 
interpretazio horren aplikazio praktikoak. 

18. Eraikuntza-proiektuen zuinketak: kontzeptua, metodologia (nola egiten den), lotutako zereginak eta 
ondorioak. 

19. Eraikuntza-lanen antolaketa: lehentasunak (segurtasuna, zirkulazioa...), esku hartzen duten agenteen arteko 
harremana (jabetza, erabiltzaileak, obra-zuzendaritza, enpresak...), lanen jarraipena faseetan (epeak, 
mugarriak, ekitaldi bereziak). 

20. Ibilgailuen azterketa teknikoaren oinarrizko kontzeptuak: prozedura, beharrezko dokumentazioa, estazioaren 
hautaketa, emisioen kontrola, IATren iraungitze-efektuak, IAT 2020an egiaztatzen diren datuak, barruko 
ordenagailuaren irakurketa. 

21. Gasteizko Udaleko Eraikinetako Mantentze Zerbitzuaren berme osoko kontratuen egitura eta sartzen diren 
kontzeptuak, hornikuntzak eta mantzentze-lanak barne.  

22. Gatazkak konpontzea. 

23. Kontratatutako obra-ikuskapena eta -kontrola: nola egiten den, lotutako dokumentazioa, egin beharreko 
urratsak, sor litezkeen ondorioak. (EKT-I. ZATIA. Kontrol Plana: Proiektuaren baldintzak eta obrak 
gauzatzeko baldintzak) 

24. Gasteizko Udalaren Elurteetarako plana: antolakuntza-egitura, faseak, funtzioak, oinezkoen ibilbideak.

25. Obra hondakinen kudeaketa. Oinarrizko kontzeptua: motak, bereizketa, biltegiratzea eta tratamendua.   
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

OF3 – OBRAK. ELEKTROMEKANIKA 

 Titulazioa(k): Instalazio eta mantentze-lanen arloko 
Lanbide Heziketako titulazioren 
bateko teknikaria, edo Automozioko 
teknikaria (LOE), homologatuak 
nahiz baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT02 
B gidabaimena. 

Eskala: 2130C ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA 
   

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 1603 - ELEKTROMEKANIKA-
TEKNIKARI ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne-sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Eraikinetako Mantentze Zerbitzua: egitura, zereginak, beraren eskumen-esparruan sartzen diren udal eraikin 
eta instalazioak, eraikinen akronimoak, ekipamendu nagusiak. 

2. Eraikuntza-obretako gutxieneko segurtasun- eta osasun-xedapenak. 

3. Segurtasuna. Norbera babesteko ekipamenduak. 

4. Segurtasuna. Altueran lan egitea. 

5. Segurtasuna. Zaratarekin zerikusia duten arriskuen kontrako babesa. 

6. Segurtasuna. Zamak manipulatzea.  

7. Segurtasuna. Leku itxietan lan egitea.  

8. Eraikuntzaren Kode Teknikoa. DB-SE-A oinarrizko agiria. Egituren segurtasuna: Altzairua. 10. atala. 
Gauzatzea 

9. Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak.  

10. Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak.  

11. Muntaketa eta mantentze elektriko-elektronikoa. 

12. Bideozaintza-sistemak: ekipoen tipologia, kamerak, teknologiak, ezaugarri nagusiak. 
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13. Alarma-sistemek bete behar dituzten baldintzak, Gasteizko Udaleko Udaltzaingoaren zentralera 
konektatzeko. 

14. INT/316/2011 Agindua, otsailaren 1ekoa, segurtasun pribatuaren arloko alarma-sistemen funtzionamenduari 
buruzkoa. II. eranskina.- Segurtasun-sistema elektronikoen urteko mantenimendu presentziala, eta III. 
eranskina.- Hiru hilean behingo mantenimendu presentziala, alternatiba automatizatu (autotest) eta bi 
norabidekoarekin. 

15. Alarmak. Alarmen 2364/1994 Errege Dekretua. 3. kapitulua.- Funtzionamendua. 6. atala. Segurtasun-
aparatuak, -gailuak eta -sistemak instalatzea eta mantentzea. 

16. 513/2017 Errege Dekretua. IV. kapitulua. Suteetatik babesteko instalazioak instalatzea, martxan jartzea eta 
mantentzea. V. kapitulua. Suteetatik babesteko instalazioen aldizkako ikuskapenak. 1. atala. Suteen kontrako 
babes aktiboa. II. eranskina.- Suteetatik babesteko instalazioen gutxieneko mantentze-lanak. 

17. Eraikuntzaren Kode Teknikoa. SI oinarrizko agiria. Segurtasuna, suterik gertatuz gero. SI 4 sekzioa. Suteen 
kontra babesteko instalazioak. 

18. Gasteizko antzoki-sareko makineria eszenikoa mantentzea. Elementuak, zereginak eta aldizkakotasuna. 

19. Arazoaren 8ko 2291/1985 Errege Dekretuaren bitartez onetsitako Igogailuen eta manutentzio-aparatuen 
araudiaren “Igogailuak” AEM 1 jarraibide tekniko osagarria onetsi zeneko otsailaren 8ko 88/2013 Errege 
Dekretua. 

20. 5/2014 Dekretua, urtarrilaren 28koa, igogailuak mantentzeko eta aldizka ikuskatzeko prozedura ezartzen 
duena. II. eta  III. kapituluak. 

21. Behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa. 1. artikulutik 24.era. Jarraibide tekniko osagarriak: ITC-BT-01. 
Terminologia. 

22. Behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa. Jarraibide tekniko osagarriak: ITC-BT-12tik TTC-BT-17ra. Lotura-
instalazioak. 

23. Behe-tentsiorako araudi elektroteknikoa. Jarraibide tekniko osagarriak: ITC-BT-18. Lur-konexioko 
instalazioak; ITC-BT-28. Instalazioak. jendearentzat zabalik dauden lokaletan; ITC-BT-32. Xede 
berezietarako instalazioak. Jasotzeko eta garraiatzeko makinak. ITC-BT-47. Hargailuak instalatzea. Motorrak. 

24. Gasteizko Udalaren erabateko bermeko kontratuetan sartzen diren egitura eta kontzeptuak. 

25. Langileak kudeatzea eta gatazkak konpontzea. 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

51/73

2020-03189

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

www.araba.eus

ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE1 – TEKNIKARIAK. LIBURUTEGIA  

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE) 

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2130C. ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzarekin harremana 
duten lanpostuak: 

1498 - BIBLIOTEKONOMIA-
DOKUMENTAZIO TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

1 0 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Liburutegiak eta dokumentazio-zentroak: kontzeptua, motak eta zeregina. Ezberdintasunak eta 
antzekotasunak. 

2. Bilduma bibliografikoa: kontzeptua. Hautatzea eta erostea. Xahutzea. 

3. Material bibliografikoen deskribapena. Monografiak eta aldizkako argitalpenak. 

4. Bilduma bibliografikoaren antolakuntza, prozesu teknikoa, mantentzea eta kontrola. 

5. Identifikazio bibliografikoaren normalizazioa. ISBD, ISBN, ISSN, ISRC, etab. 

6. Bilduma bibliografikoen zabalkundea: erabiltzaileentzako zerbitzuak. 

7. Katalogo automatizatuak: definizioa, ezaugarriak, osagaiak eta egitura. 

8. Liburutegi digitala. Definizioa. Motak eta ezaugarriak. 

9. Liburutegiak kudeatzeko sistema integratuak. Kontzeptua. Ezaugarriak. Moduluak eta zereginak. 

10. Liburutegiak kudeatzeko Koha sistema integratua. Ezaugarriak eta funtzionalitateak. 

11. Datu-base dokumentala: egitura eta erabiltzeko printzipioak. 

12. Multimedia sistemak. Ezaugarriak 

13. Baliabide elektronikoak katalogoan integratzea eta hautaketa-politikak. 
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14. Informazioa gordetzeko euskarri berriak. 

15. Informatika eta mediateketako aplikazioak. 

16. Mediateka-zerbitzu baten jarraipen- eta ebaluazio-protokoloak aplikatzea. 

17. Lengoaia dokumentalak: kontzeptua, tipologia. Tesauroa: kontzeptua, egitura, tipologia. 

18. Analisi dokumentala: kontzeptua.  Faseak 

19. Edukiaren analisia: laburpena: kontzeptua, tipologia. 

20. Ikus-entzunezko dokumentuen eta dokumentu digitalen laburpena. 

21. Edukiaren analisia: indexazioa: kontzeptua, tipologia. Deskriptoreen bidezko indexazioa. 

22. Multimedia-dokumentuen indexazioa eta berreskurapena. 

23. Edukien kudeaketa: ikusgarritasuna, erabilgarritasuna, ikusgarritasuna eta komunikazioa, barruko nahiz 
kanpoko erabiltzailearekin: webgunea, intranet eta sare sozialak. 

24. Montehermoso kulturuneko mediateka. Zerbitzuak eta jarduerak. 

25. Montehermoso kulturunea. Helburuak. Historia. Arkitektura eta espazioak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE2 – TEKNIKARIAK. IKUS-ENTZUNEZKOAK 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE). 

 Bestelako betebeharrak: IT05. 
B gidabaimena. 
Behe-tentsioko instalatzaile 
elektrikariaren txartela. 

Eskala: 2230C. ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA: ZERBITZU BEREZIAK. 
MOTA: ZEREGIN BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzako lanpostuak: 1499 - IKUS-ENTZUNEZKOEN 
TEKNIKARI ESPEZIALISTA 
1500 - ARTE ESZENIKOEN 
TEKNIKARI ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 3
Txanda irekia, guztira: 3 Barne sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabe 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 3(*) 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
(*) Eskaintza: Txanda irekia. IKUS-ENTZUNEZKOEN T.E. Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 
  Txanda irekia. ARTE ESZENIKOEN T.E. Euskara derrigortasunik gabe: 2 lanpostu. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Espazio eszenikoak, parteak, terminologia.  

2. Espazio eszenikoen historia. Italiar erako antzokia. 

3. Argiztapen-ekipoak. Proiektagailu konbentzionalak, mugikorrak. Muntatzea eta desmuntatzea. 

4. Argiaren teoria. Kolorearen teoria. Argi-iturriak. 

5. Erregulazio-ekipoak, dimmerrak, kontrol-mahaiak. 

6. Elektrizitatea elektronika, arte eszenikoen eta ikus-entzunezkoen arloan. Behe-tentsiorako araudi 
elektroteknikoa. 

7. DMX 512. Artnet. 

8. Argiztapen-planoak. Interpretatzea eta muntatzea.  

9. Akustika, elektroakustika eta soinu-sistemak. 

10. Soinu-ekipoak. Seinale-prozesadoreak, kutxa akustikoak, potentziaren etapak. 

11. Audio-seinaleak bideratzea eta egiaztatzea. 
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12. Irrati-frekuentzia audio sistemetan. 

13. Soinua hartzea. Mikrofonoak. Haririk gabeko soinu-sistemak. 

14. Tokiko sareak. Routerra eta konfigurazioa. Sareko kableak jartzea. IP helbidea. OSC. 

15. Bideo analogikoa eta digitala. Seinaleak eta formatuak. Seinalearen banaketa. 

16. Bideo-seinalearen iturriak. Kamerak. Grabatzeko eta biltegiratzeko sistemak. 

17. Bideo-proiekziorako sistemak.  

18. Eszena-makineria. Zamak goratzeko ekipoak: eskuzko makilak, kontrapisudunak, motorizatuak. 

19. Zamak zintzilikatu eta goratzea, ikuskizunetan. (Rigging). Egiturak eta laneko ekipamenduak. Kalkuluak. 

20. Eskuzko polipastoak eta elektrikoak.   

21. Arte eszenikoetako eta ikus-entzunezkoetako errejidorea. 

22. Emanaldiak muntatzeko eta desmuntatzeko prozesuak. Lantaldeen koordinazioa. Entsegu-prozesua eta 
emanaldiko zerbitzua.  

23. Laneko arriskuen prebentzioa, arte eszenikoen arloan. 

24. Aplikazio informatikoak. Autocad oinarrizkoa. Qlab. Dante. 

25. Gasteizko Udalaren antzoki-sarea. Ekipamenduak.  

26. Europa jauregia. Ezaugarri teknikoak. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE3 – TEKNIKARIAK. LABORATEGIA 

 Titulazioa(k): Kimikako Lanbide Heziketako 
titulazioen familiako teknikaria, edo 
Osasunaren familiakoa, edo 
Segurtasunaren eta Ingurumenaren 
familiakoa (LOE), homologatuak 
nahiz baliokideak.   

 Bestelako betebeharrak: IT05 

Eskala: 2130C ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA 
  

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

1 (B1) 

Eskaintzako lanpostuak: 7016 - LABORATEGI-TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne-sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Kimika orokorreko kontzeptuak: estekiometria, oreka kimikoa, oxidazio-murrizketa, kontzentrazioen 
kalkulua. Erreaktiboak prestatzea. Soluzio baloratuak. 

2. Analisi fisiko-kimikoa prestatzeko teknikak I. Homogeneizazioa, iragazketa, zentrifugatzea, lehortzea, 
destilatzea, erauzketa likido-likidoa.  

3. Analisi fisiko-kimikoa prestatzeko teknikak II.  Analitoen erauzketa espezifikoak eta kontzentrazioa. Buru-
espazioa, erauzketa solidoa (SPE klasikoa eta SPME). Metalak eta amonioa aztertzeko laginen erauzketa eta 
digestioa. Errefluxu-digestioa (irekia edo itxia), mikrouhin-labe bidezko digestioa. 

4. Analisi fisiko-kimikoko teknikak I. Metodo klasikoak. Grabimetria, bolumetria, errefraktometria, 
pontentziometria. 

5. Analisi fisiko-kimikoko teknikak II. Espektroskopia molekularra. Ultramore-ikusgarria, infragorriak. 
Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. Bourger-Lambert-Beer legea.  

6. Analisi fisiko-kimikoko teknikak III. Espektroskopia atomikoa. Atomizazio-metodoak (sugarra, grafito-
kamera, ICP). Detekzio-metodo optikoak eta masen espektrometriaren bidezkoak. Oinarriak eta ekipamendua. 

7. Analisi fisiko-kimikoko teknikak IV. Teknika kromatografikoak. Gasen kromatografia. Likidoen 
kromatografia Kromatografia ionikoa. Injekzio-sistemak. Kromatografia-zutabeak. Detekzio-sistemak. 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

56/73

2020-03189

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

www.araba.eus

Kuantifikatzeko metodoak. Oinarriak eta ekipamendua. 

8. Edateko uren eta igerilekuko uren analisi fisiko-kimikoak. 

9. Elikagaien analisi fisiko-kimikoa. Nutrizio-analisiaren oinarriak, metodoak eta aplikazioak: hezetasuna, 
errautsak, koipe totala, proteinak, karbohidratoak, gatza eta guztizko zuntz dietetikoa. Balio energetikoa 
kalkulatzea. Aplikazio analitikoak haragietan, olio eta koipeetan, esnean eta eratorrietan, eztian. 

10. Teknika immunologikoak. Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. ELISA teknika. Alergenoak 
kontrolatzeko aplikazioak. 

11. Teknika genetikoak. Oinarrizko printzipioak eta ekipamendua. PCR teknika: motak eta aplikazioak. 

12. Mikrobiologiaren kontzeptu orokorrak. Bakterio-kultiboen hazkuntza eta kontrola, laborategian. Bakterioen 
kontzentrazioak kalkulatzea kultibo mikrobiologikoetan. Kultibo-inguruneak: motak, prestaketa, ekoizpena, 
kontserbazioa eta errendimendu-saiakuntzak. Ingurumen-kutsadura mikrobiologikoaren kontrola. 

13. Elikagaien analisi mikrobiologikoak I. Saiakuntza-laginak prestatzea. Hasierako esekidura, diluzio 
hamartarrak eta azken emaitzen kalkulua. Ereiteko metodoak, zenbaketa plakan eta zenbaki probableena 
(kuantitatiboak), detekzio-teknikak (kualitatiboak). Proba biokimikoak eta serologikoak egitea. Emaitzak 
adieraztea. 

14. Janarien mikrobiologia-analisiak, II. Mikroorganismoak zenbatu eta identifikatzea: Enterobakterio totalak, 
koliforme totalak, E.coli ß-glucuronidasa +, Estafilokoko koagulasa +, Listeria monocytogenes. Detekzioa: 
Salmonella spp. eta Listeria monocytogenes. Oinarriak eta aplikazioa. 

15. Uren analisi mikrobiologikoak I. Teknika mikrobiologiko nagusiak kontsumoko uren eta igerilekuen 
analisian. Mintz bidezko iragazketa, kopururik probableena (NMP), proba biokimikoak eta serologikoak 
egitea. Emaitzak adieraztea. 

16. Uraren mikrobiologia-analisiak, II. Koliforme totalen eta E.coli-en analisiak, hesteetako enterokokoak, 
Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, Estafilokoko koagulasa + eta aerobio mesofiloen 
zenbaketak.  

17. Legionellaren analisia uretan, iragazketaren eta plaka-kultiboaren bidez. Legionellaren beste analisi posible 
batzuk: NMP, biologia molekularra, serologia. Oinarriak eta aplikazioa. 

18. Datuak eta kalkulu-orriak kudeatzea. Saiakuntza-laborategiari aplikatutako oinarrizko estatistika. 
Normaltasun-testa. Datu anomaloen testak. Neurrien erregresioa eta korrelazioa. 

19. Patroiak. Erreferentziazko materialak. Motak. Saiakuntza-laborategiak erabiltzea. Erreferentziako anduiak: 
laborategiko maneiua, erabilera eta kontrola. 

20. Metodo analitikoak baliozkotzea. Ziurgabetasun-kontzeptua eta motak. Ekipoen kalibrazioaren eta saiakuntza 
fisiko-kimiko eta mikrobiologikoen ziurgabetasuna. 

21. Laborategiko tresneria doitu, egiaztatu eta kalibratzea. Balantza analitikoen kalibrazioa, laborategiko material 
bolumetrikoa, pH-elektrodoak, konduktibimetroa, termometroak eta bitarteko isotermoak, UV-VIS 
espektrofotometroak. Jarraitu beharreko prozedura. Kalibrazio-ziurgabetasunaren kalkulua. 

22. Saiakuntza- eta kalibrazio-laborategien gaitasunerako betekizun orokorrak (UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 
araua).  

23. Barneko kalitate-kontrola. Kontrol-grafikoak. Kanpoko kalitate-kontrola. Alderatze-ariketak. Emaitzak 
onartzeko irizpideak. 

24. Laborategiko jardunbide egokiak. Analisi kimiko eta mikrobiologikoko laborategi bateko segurtasuna eta 
higienea. Saiakuntza-laborategi batean sortutako hondakin kimikoak eta mikrobiologikoak desagerrarazi eta 
kudeatzea. 

25. Uren eta elikagaien analisi kimiko eta mikrobiologikoetarako laginak hartzea. Lagin-motak eta kontserbazioa. 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

57/73

2020-03189

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

www.araba.eus

ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE4 – TEKNIKARIAK. BASOZAINTZA 

 Titulazioa(k): Nekazaritzaren arloko Lanbide 
Heziketako titulazioren bateko 
teknikaria (LOE), homologatuak 
nahiz baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B motako gidabaimena. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 

Taldea: C1 
Eskaintzako lanpostuak: 7024 - LANDAREEN 

INBENTARIOKO TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA. 
7025 - ERAZTUN BERDEA 
ZAINTZEKO GOI-MAILAKO 
TEKNIKARI ESPEZIALISTA 

Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2)  Prestakuntza/praktikaldia 
(hilabeteak): 

2

Hasierako eskaintza, guztira: 2
Txanda irekia, guztira: 2 Barne-sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 2(*) 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
(*) Eskaintza: Txanda irekia. LANDAREEN INBENTARIOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Euskara 

derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 
 Txanda irekia. ERAZTUN BERDEA ZAINTZEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARI 

ESPEZIALISTA  Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Gasteizko udalerriaren geografia fisikoa eta politikoa. 

2. Gasteizko udalerriko azpiegitura berdea. 

3. Gasteizko Eraztun Berdea. 

4. Olarizuko lorategi botanikoa. 

5. Gasteizko hiri-parke nagusien deskribapena eta ezaugarriak. 

6. Gasteizen dauden iberiar penintsulako zuhaitz eta zuhaixka autoktonoen espezie nagusien ekologia, 
ezaugarriak eta identifikazioa. 

7. Gasteizen dauden zuhaitz eta zuhaixka exotiko apaingarrien espezie nagusien ekologia, ezaugarriak eta 
identifikazioa. 

8. Euskal Autonomia Erkidegoko landare-komunitateak. 
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9. Euskal Autonomia Erkidegoko landare-espezie exotiko inbaditzaileak. 

10. Berdeguneen kudeaketa iraunkorra. 

11. Berdeguneetako biodibertsitatea sustatzeko neurriak. 

12. Landare-materiala eta mintegi-landareak hornitzea. 

13. Soropil eta larreak: osaera espezifikoa, motak, ereitea eta mantentzea. 

14. Landatzea eta landareak aldatzea, berdeguneetan. 

15. Berdeguneetako zuhaitz eta zuhaixkak mantendu eta kontserbatzea. 

16. Gasteizko udalerriko zuhaitz eta zuhaixka espezie nagusien plaga eta gaixotasunak. 

17. Hiriko zuhaitzen arriskuak eta arazoak. 

18. Hiriko zuhaitzen inbentarioa. 

19. Ureztapen-sareen diseinuaren oinarrizko nozioak. 

20. Ureztapen-programatzaileen hobekuntza. 

21. Mapa eta planoak irakurri eta interpretatzea. 

22. Mapak egitea, iragazketak aplikatzea eta geruzak editatzea, berdeguneei aplikatutako geografia-
informaziorako sistemetan. 

23. Gasteizko zuhaiztiak kudeatu eta babesteari buruzko ordenantza.  

24. Gasteizko berdeguneak sortzeari buruzko ordenantza.

25. Gasteizko berdeguneen erabilerari buruzko ordenantza. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE5 – TEKNIKARIAK. PSISZ 
(Prebentzio, Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzua) 

 Titulazioa(k): Batxilergoko titulua, edo Lanbide 
Heziketako teknikariaren titulua, edo 
titulazio baliokideak nahiz 
homologatuak (LOE) 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
C motako gidabaimena. 

Eskala: 2230C. ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK.   

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 8007 - ANTOLAKUNTZA-
ESPEZIALISTA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 0 Barne-sustapena, guztira:  1 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 0 0 0 0 1 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 1.1. Erreskatea trafiko-
istripuetan. 1. Esku-hartzeko ekipamendua.  

2. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 1.2. Lanak eta erreskatea 
altueran. 3. Ekipamendua eta materiala.  

3. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 1.3. Erreskatea ur-azalean. 3. 
Uretako salbamendu- eta erreskate-materialak. 

4. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 1.4. Suhiltzaileentzako osasun 
larrialdiak. 23. Lepoko zerbikala. 24. Immobilizatzea eta mobilizatzea. 27. Kanpoko desfibriladore 
automatikoak.  

5. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.1. Suteen kontra borrokatzeko 
printzipioak. 1. Suaren oinarrizko kontzeptuak. 

6. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.1. Suteen kontra borrokatzeko 
printzipioak. 2. Suaren teoria. 

7. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.1. Suteen kontra borrokatzeko 
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printzipioak. 3. Suteetako errekuntza-prozesuak. 

8. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.1. Suteen kontra borrokatzeko 
printzipioak. 4. Suteak itzaltzeko printzipioak. 

9. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.1. Suteen kontra borrokatzeko 
printzipioak. 5. Sua itzaltzeko agenteak. 

10. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.2. Banealdeetako suteak. 1. 
Barnealdeetako suteen garapena.  

11. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.3. Basoetako suteak. 3. 
Basoetako suteak itzaltzea. 3.1. Sua itzaltzeko ekipamenduak.  

12. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.4. Suteen prebentzioa. 1. 
Eraikinen diseinu segurua.  

13. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.4. Suteen prebentzioa. 2. 
Suteetatik babesteko instalazioak.  

14. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 2.4. Suteen prebentzioa. 3. 
Prebentzio aktiboa. 

15. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 3.2. Arriskua, gai arriskutsuak 
tartean dauden istripuetan. 3. Norbera babesteko ekipamenduak. Babes-mailak.   

16. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 3.3. Banaketa sareak eta 
instalazioak. A. Suhiltzaileentzako elektrizitatea. 3. Elektrizitatearekin lan egiteko erremintak. B. Gasa 
banatzeko instalazio eta sareetan esku hartzea. 3. Gasarekin esku hartzeko erreminta espezifikoak. 3.1. 
Leherketa-neurgailua. 

17. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.1. Arnasketa babesteko 
ekipamenduak. 3. Arnasbideak babesteko ekipoen sailkapena.  

18. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.2. Sua itzaltzeko baliabideak. 
Operazio eta instalazioak, mahukekin. 1. Lantzak. 2. Mahukak. 3. Errakorrak. 4. Su-itzalgailu eramangarriak.  

19. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.3. Ponpak. Suhiltzaileentzako 
oinarrizko hidraulika. 5. Suteak itzaltzeko zerbitzuetan erabiltzen diren ponpak.  

20. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.4. SISZen ibilgailuak. A. 
ibilgailuak. 

21. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.5. Tresna eta ekipoak 
erabiltzea. 1. Ebakitzeko erremintak.  

22. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.5. Tresna eta ekipoak 
erabiltzea. 2. Indar egiteko erremintak. 

23. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 4.5. Tresna eta ekipoak 
erabiltzea. 3. Eskuzko erremintak. 

24. Suhiltzailearen eskuliburua. Eusko Jaurlaritza (2011ko ekaineko argitalpena). 5.2. Laneko segurtasuna eta 
osasuna. 2. Laneko arriskuen prebentzioaren oinarrizko kontzeptuak.  

25. Autobabeserako Euskadiko araua (277/2010 Dekretua, azaroaren 2koa, otsailaren 12ko 21/2019 Dekretuak 
aldatua). 1. artikulutik 25. artikulura. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE6 – TEKNIKARIAK. KOPIAGINTZA 

 Titulazioa(k): Arte Grafikoen arloko Lanbide 
Heziketako titulazioren bateko 
teknikaria (LOE), homologatuak 
nahiz baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B motako gidabaimena. 

Eskala: 2230C ESKALA: ADMINISTRAZIO 
BEREZIA. AZPIESKALA: ZERBITZU 
BEREZIAK. MOTA: ZEREGIN 
BEREZIAK. 
   

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2)  

Eskaintzako lanpostuak: 8023-KOPIAGINTZAN 
ESPEZIALISTA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne-sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

1. Arte grafikoen oinarriak eta prozesuak.  

2. Arte grafikoen kontzeptuak. 

3. Inprimaketa-sistemak. Tipografia. Sakongrabatua. Flexografia. Serigrafia.  

4. Xerografiaren oinarrizko osagaiak: Karga. Esposizioa. Errebelatua. Transferentzia. Fusioa. Presioa. 
Garbiketa.  

5. Inprimaketa digitala. Teknikak eta aplikazioak. 

6. Kolorearen erreprodukzioa: kromatikoa, intentsitatea, kalibrazioa.  

7. Kolorearen erreprodukzioa: bilbea, tonua, doikuntza, kuatrikomia. Ur-kolorearen gamak.  

8. Papera. Paper mota nagusiak. Ezaugarriak. Pisuak, tamainak eta paper-formatu normalizatuak. 
Tolestea. 

9. Papera. Haziak gordetzea. Fabrikazioa. 

10. Inprimatu ondoko eragiketak. Gillotinatzea. Tolestea. Altxaera. Barnean elkartzea. Jostea. 
Arrailtzea. Koadernaketa. Koadernaketa mekanikoa. 
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11. Koadernaketa: motak eta estiloak.  

12. Kopiaren kalitate-ezaugarriak: Irudi-dentsitatea. Hondoa. Bereizmena. Murriztea. Handitzea. 
Fusioa. Erregistroa. Materialaren egoera. 

13. Dokumentuak erreproduzitzeko erreprografia-makinak. Sarrera. Erabilera. Zaintzea eta prest jartzea. 

14. Fotokopiagailua. Fotokopiagailu xerografikoa. Fotokopiagailu elektrostatikoa. Koloretako 
fotokopiagailua. 

15. Laser-inprimaketa.  

16. Kopiagailuetarako inprimaketa-driverrak. Zer dira eta zer abantaila dituzte?. 

17.  Ordenagailu bidezko irudi-tratamendua.  

18. Adobe Acrobat: pdf fitxategiak, abantailak eta eragozpenak. Word-fitxategi batetik abiatuta pdf bat 
sortzea. Eskanerretik abiatuta pdf bat sortzea. Pdf baten konbinatzea, hainbat pdf-tatik abiatuta. 

19. Inprimatzera bideratutako programa informatikoak. Dokumentua hainbat formatutan prestatzea 
(pdf, jpg eta abar), inprimatzeko. 

20. Materialak eta makinak mantentzea eta garbitzea. 

21. Alderdi legalak. Jabetza intelektuala: testu-eskubideak eta irudi-eskubideak. 

22. Gasteizko Udala: udal araudi grafikoa. Ikusizko identitate korporatiboa - Marken erabilera.  

23. Lan-karga. Sarrera. Karga fisikoa. Karga mentala. Nekea. Prebentzio-neurriak. Laneko 
asegabetasuna. 

24. Laneko segurtasun-baldintzak. Sarrera. Lanerako lekua eta azalera. Erremintak. Makinak. 
Elektrizitatea. Biltegiratzea. Manipulatu eta garraiatzea. Seinaleztapena.  

25. 5 s-en estrategia. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE7 – TEKNIKARIAK. DELINEAZIOA 

 Titulazioa(k): Eraikuntza eta Obra Zibilaren arloko 
Lanbide Heziketako titulazioren 
bateko teknikaria, edo Fabrikazio 
Mekanikoaren Diseinuko teknikaria 
(LOE), homologatuak nahiz 
baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05. 
B motako gidabaimena. 

Eskala: 2130C. ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 7012 - DELINEATZAILEA - 
LAGUNTZAILE TEKNIKOA. 
7013 - DELINEATZAILEA – 
PROIEKTUGILEA. 
945 - DELINEATZAILEA - 
TRAFIKO-LAGUNTZAILEA. 

Hasierako eskaintza, guztira: 9
Txanda irekia, guztira: 7 Barne-sustapena, guztira:  2 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

2(*) 3(*) 0 2(*) 0 2(*)

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
(*) Eskaintza:  
- Barne Sustapena. DELINEATZAILEA - LAGUNTZAILE TEKNIKOA Euskara derrigortasunik gabe: 

lanpostu 1. 
- Barne Sustapena. DELINEATZAILEA - PROIEKTUGILEA Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

- Txanda irekia: Ezintasuna. DELINEATZAILEA - LAGUNTZAILE TEKNIKOA Euskara derrigortasunik 
gabe: lanpostu 1. 

- Txanda irekia: Ezintasuna. DELINEATZAILEA - PROIEKTUGILEA Euskara derrigortasunik gabe: 
lanpostu 1. 

- Txanda irekia: DELINEATZAILEA - LAGUNTZAILE TEKNIKOA Euskara derrigortasunik gabe: 
lanpostu 1. 

- Txanda irekia: DELINEATZAILEA - LAGUNTZAILE TEKNIKOA Euskara derrigorrezkoa: lanpostu 2. 

- Txanda irekia: DELINEATZAILEA - PROIEKTUGILEA Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 
- Txanda irekia: DELINEATZAILEA – TRAFIKO ATALEKO LAGUNTZAILE TEKNIKOA Euskara 

derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

I. Eraikuntzari buruzko ezagutzak. Obra zibila. 
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1. Espazio publikoko sekzio baten osagaiak eta materialak (kaleak, plazak, lorategiak): hormigoiak, 
asfaltoak, zoladurak, zintarriak, txorkoak, putzuak, kutxatilak eta tapak. 

2. Azpiegiturak: argiteria publikoa, saneamendua, drainatzea, hornidura, elektrizitatea, 
telekomunikazioak, zuntz optikoa. 

II. Topografia. 
3. Planoak. Mapak. Eskalak. Udal kartografia. Kale-izendegiak. 
4. Berdintzea, lur-erauzketak eta betelanak. Malden kalkulua. 

III. Araudi orokorra. Irisgarritasuna 
5. 68/2000 DEKRETUA, apirilaren 11koa, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta 

informazio eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen 
dituena. 

a. II. eranskina. Hiri-inguruneko irisgarritasunari buruzko baldintza teknikoak. 
b. V. eranskina. Eraberritze-, handitze- edo aldatze-obrak urbanizazio eta eraikinetan. 

6. VIV/561/2010 agindua, otsailaren 1ekoa, espazio publiko urbanizatuak erabiltzeko bete beharreko 
irisgarritasun eta bereizkeria ezari buruzko baldintzen agiria garatzen duena. 

a. Eranskina: 9. eta 47. artikuluak izan ezik. 
7. 1544/2007 Errege Dekretua, azaroaren 23koa, ezgaitasunen bat duten pertsonak garraio moduetara 

iritsi eta horiek erabiltzeko behar dituzten oinarrizko irisgarritasun eta bereizkeria ezeko baldintzak 
onesten dituen  

a. 6. artikulua. Hiri barruko eta hiri inguruko garraioa autobusez. 
b. V. eranskina. Oinarrizko irisgarritasun-baldintzak hiri barruko eta hiri inguruko autobus-

garraioan. 1. artikulua. Geltokiak. 
8. Larrialdietako irisgarritasuna. 

a. Kode teknikoa (314/2006 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, izandako aldaketekin: 
1371/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, martxoaren 17ko 314/2006 Errege 
Dekretuaren hutsen zuzenketa, apirilaren 15eko VIV/984/2009 Agindua, otsailaren 19ko 
173/2010 Errege Dekretua, Auzitegi Gorenaren 2010eko maiatzaren 4ko epaia, 
abenduaren 20ko 732/2019 Errege Dekretua). 
SI oinarrizko agiria, segurtasuna suterik gertatuz gero. SI 5 sekzioa. Suhiltzaileen esku-
hartzea. 

1. Hurbiltzeko baldintzak eta ingurunea. 
a. 1.1 Eraikinetara hurbiltzea. 
b. 1.2.- Eraikinen ingurunea. 

IV. Araudi orokorra. Mugikortasuna 
9. 428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Zirkulazioko Erregelamendu Orokorra 

onartzen duena, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari 
buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko. 

a. II.titulua. Ibilgailuen zirkulazioa 
1. I. kapitulua. Kokalekua.

a. 2. atala. Erraiak erabiltzea. 33., 34. eta 35.1. eta 35.2. artikuluak.
b. 5. atala. Babesguneak, irlatxoak edo gida-adierazgailuak, edo antzekoak. 

43.1. eta 43.2. artikuluak.
c. 6. atala. Bideetako galtzadak. 44.1. artikulua.

2. III. kapitulua. Pasatzeko lehentasuna
a. 1. atala. Elkarguneetako lehentasun-arauak. 56.4., 56.5. eta 57.1. 

artikuluak.
b. 3. atala. Gidariek txirrindulariekin, oinezkoekin eta animaliekin izan 

behar duten jokabiderako arauak. 64 eta 65. artikuluak.
3. VIII. kapitulua. Gelditzea eta aparkatzea.

a. 1. atala. Gelditu eta aparkatzeko arau orokorrak. 93. artikulua.
b. 2. atala. Gelditu eta aparkatzeko arau bereziak. 94.1. eta 94.2. artikuluak.

4. X. kapitulua. Argien erabilera.
a. 1. atala. Argiak nahitaez erabili beharra. 98. artikulua.

b. III. titulua. Beste zirkulazio-arau batzuk. 
1. IV. kapitulua. Oinezkoak. 121., 122. eta 124. artikuluak.

c. IV. titulua. Seinaleztapena. 
1. I, II. eta  III. kapituluak. 131. artikulutik 134.era.
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2. IV. kapitulua. Seinaleen aplikazioa.
a. 1. atala. Alderdi orokorrak. 135. artikulutik 138.era.
b. 2. atala. Bideetako seinaleei buruzko erantzukizuna. 140 eta 141. 

artikuluak.
3. VI. kapitulua. Zirkulazioko seinaleak eta bide-marrak: motak eta esanahiak

a. 3. atala. Semaforoak. 145. artikulutik 148.era.
b. 4. atala. Zirkulazioko seinale bertikalak. 149. artikulutik 165.era 

(hiriguneetako seinaleak bakarrik).
c. 5. atala. Bide-marrak. 166. artikulutik 172.era.

d. I. eranskina. Hiriguneetan erabiltzen den seinaleztapena bakarrik. 

10. Errepideen instrukzioa. Seinaleztapen horizontala eta bertikala. 
a. Bide-marrak. Mota eta ezaugarriak. 
b. Seinale bertikalen motak. Hiri-inguruneko seinale ohikoenak: kodea, izena eta 

deskribapena. 

11. Titulartasun publikoko aparkalekua eraikinean. Kode teknikoa (314/2006 Errege Dekretua, 
martxoaren 17koa, izandako aldaketekin: 1371/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, martxoaren 
17ko 314/2006 Errege Dekretuaren hutsen zuzenketa, apirilaren 15eko VIV/984/2009 Agindua, 
otsailaren 19ko 173/2010 Errege Dekretua, Auzitegi Gorenaren 2010eko maiatzaren 4ko epaia, 
abenduaren 20ko 732/2019 Errege Dekretua). SI oinarrizko agiria, segurtasuna suterik gertatuz gero. 

a. SI 1 Sua barrualdean zabaltzea. 
1.  Sutea sektoreetan banatzea. 

a. 4. atala. 
b. 1.1 taula, Sute-sektoreetan banatzeko baldintzak, aparkalekuei 

dagokienez. 
b. SI 3 atala. Okupatzaileak ebakuatzea. 

1.  Okupazioaren kalkulua. 
a. 1. atala. 
b. 2.1 taula. Okupazio-dentsitateak, aparkalekuei dagokienez. 

2.  Irteera-kopurua eta ebakuazio-ibilbideen luzera. 
a. 3.1 taula, aparkalekuei dagokienez. 

3.  ebakuazio-bitartekoen dimentsioak finkatzea. 
a.  Okupatzaileak esleitzeko irizpidea. 1., 2. eta 3. atalak. 

V. Esparru lokaleko araudia. 
12. Mugikortasuna. 

a. Izaera urbanoko bide publikoetako erabilera, trafikoa, zirkulazioa eta segurtasuna 
arautzen dituen udal ordenantza. 

1. I. titulua. Trafikoaren eta hiri-bideetako zirkulazioren antolamenduaz. I. kapitulua. 
Printzipio orokorrak. 5. artikulua. 

2. I. titulua. Trafikoaren eta hiri-bideetako zirkulazioren antolamenduaz. II. kapitulua. 
Jokabide-arauak. Artikulu hauek: 6.1 eta 6.4, 7.etik 11.era, 12.1, 12.3.3tik 
12.3.7era, 12.4, 13, 14, 15.5 eta 15.6, eta 16.etik 19.era. 

3. I. titulua. Trafikoaren eta hiri-bideetako zirkulazioren antolamenduaz. III. 
kapitulua. Bizikleta, ziklo, irristailu eta antzekoekin zirkulatzea. 20. artikulutik 
23.era. 

4. I. titulua. Trafikoaren eta hiri-bideetako zirkulazioren antolamenduaz. IV. 
kapitulua. Motozikleta eta ziklomotorren zirkulazioa. 25. artikulua. 

5. III. titulua. Kautela-neurriak. II. kapitulua. Ibilgailuak kaletik kentzea. 32. 
artikulutik 34.era. 

b. Ziklisten Mugikortasunaren Gida-plana - Gasteizko Udala (2010-2015). 2. ERANSKINA: 
Bizikletentzako bideak diseinatzeko eskuliburua. 

1. Ziklistaren eta haren babeslekuen oinarrizko dimentsioak. 
2. Bizikleta-bideen tipologia. 
3. Bizikleta-bideen mota bakoitzaren sekzio-motak. 
4. Oinplanoko trazadurarako oinarrizko neurri geometrikoak. 
5. Lurrazaleko garraio publikoaren geltokiak. 
6. Bizikleta-bideen hasierako eta bukaerako puntua diseinatzea. 
7. Elkarguneak tratatzeko irizpideak. Elkarguneen tipologia. 



2020ko urriaren 30a, ostirala  •  123 zk. 

66/73

2020-03189

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

www.araba.eus

13. Ibilgailu-aparkaleku eta -pasabideak. 
a. HAPO. III. liburukia: Hirigintza arauak V. titulua: Eraikuntzari eta erabilerei buruzko 

arau orokorrak. 3. kapitulua: Erabilerei buruzko arau partikularrak. 10. atala: 
Aparkalekuen erabilera. 

1. 5.03.59 artikulutik 5.03.65era. 
b. Ibilgailu-pasabideen lizentziak emateko ordenantza arautzailea. 

14. Bide publikoa okupatzea. 
a. Gasteizko ostalaritza-establezimendu publikoetako eta horiekin parekatuetako terrazak 

arautzeko ordenantza. 
b. Bide publikoan egiten diren obra eta lanetarako seinaleak eta balizak arautzeko udal 

ordenantza. 
1. 1. artikulutik 56.era. 

15. Sareak gauzatzea. 
a. Bide publikoko zangen eta laginketen ordenantza. 
b. HAPO. II. liburukia: Xedapen orokorrak eta lurraren erregimena. II. titulua: Plan 

orokorraren garapena. 4. kapitulua: Gauzatzeko tresnak. 1. atala: Urbanizazio-proiektua. 
1. 2.04.02 artikulutik 2.04.03ra. 

16. Berdeguneak eta zuhaitzak. 
a. Berdeguneak sortzeko ordenantza. 

1. 1. titulua. Xedapen orokorrak. 3. kapitulua. Definizioak. 4. artikulutik 10.era. 
2. 3. titulua. Oinarrizko arauak. 

a. 6. kapitulua. Berdeguneko urbanizazio-proiektua. 22., 23., 24c eta 30. 
artikuluak. 

b. 7. kapitulua. Gutxieneko baldintzak. 31., 32. (8. eta 9. atalak) eta 42. 
artikuluak. 

3. 4. titulua. Lizentziak, gauzatzea eta obrak jasotzea. 
a. 1. kapitulua. Lizentziak. 45. artikulua. 

b. Berdeguneen erabileraren ordenantza. 
1. 7. kapitulua. Obretatik babestea. 34. artikulutik 40era. 

c. Hiriko zuhaiztiak kudeatu eta babesteko ordenantza.
1. 1. titulua. Xedapen orokorrak. 3. kapitulua. Definizioak. 4. artikulutik 12.era. 
2. 2. titulua. Zuhaiztiak kudeatzeari buruzko oinarrizko arauak. 2. kapitulua. 

Gutxieneko baldintzak. 19. artikulutik 26.era. 
3. 3. titulua. Zuhaiztiak babesteari buruzko oinarrizko arauak. 1. kapitulua. Babes-

neurriak eta neurri zuzentzaileak. 40. artikulutik 49.era. 

VI. Ordenagailuz lagundutako diseinua (CAD). AutoCAD. 
17. Oinarrizko aginduak: 

a. menuak, paletak eta tresna-barrak; 
b. marraztea, editatzea, kotatzea, txertatzea, neurtzea eta kontsultatzea; 
c. bistak, leiho grafikoak, inprimaketa trazatzaile fisiko eta birtualekin, argitalpenak, 

fitxategiak gorde eta esportatzea; 
d. geruzak sortu eta aldatzea, eta horien propietateak. 

18. Aurreratua: 
a. marrazketa-txantiloiak sortu eta aldatzea; 
b. blokeak eta bloke dinamikoak diseinatzea; 
c. lerro-motak, testu-estiloak, kota-estiloak, gida-estiloak; 
d. atributuak; 
e. kanpoko erreferentziekin lan egitea; 
f. formatuak, inskripzio-laukiak eta aurkezpenak diseinatzea; 
g. kalkoen erabilera; 
h. orrialdearen konfigurazio-administratzaileak, trazadura-estiloak eta trazagailuak; 
i. koordenatu-sistemak, SCP eta SCU; 
j. sistema isometrikoan irudikatzea. 

VII. Geografia-informaziorako sistemak (GIS). 
19. Definizioak eta ezaugarriak. 

a. GIS baten funtzionamendua. 
b. Geografia-informaziorako sistemetan erabiltzen diren teknikak. 
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1. Datuak sortzea. 
2. Datuen irudikapena: 

a. Rasterra. 
b. Bektoriala. 

3. Raster-ereduaren eta bektorialaren abantailak eta desabantailak. 
4. Datu ez-espazialak. 
5. Datuak atzematea. 
6. Datu raster-bektorialak bihurtzea. 
7. Proiekzioak, koordenatu-sistemak eta birproiekzioa.
8. Analisi espaziala, GISen bidez. 

a. Eredu topologikoa. 
9. Sareak. 
10. Mapak gainjartzea. 
11. Kartografia automatizatua. 
12. Geoestatistika. 
13. Geokodifikazioa. 

c. Eskala, zehaztasuna, UTM koordenatuak eta zifra esanguratsuak. 

VIII. Hirigintza 
20. Hirigintza-antolamendu eta -plangintzaren kontzeptuak: Planak 

a. Hirigintza-antolamendua, antolamendu-eremuak eta zehaztapenen hierarkia-maila. 
(Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, 50. 51. eta 58. art.) 

b. Hirigintza-antolamenduko planak: Plan-motak; Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren, 
Plan Partzialaren eta Plan Berezien eremua, edukia eta dokumentazioa. (Euskadiko 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea, 59-62 eta 67-72 artikuluak). 

�
21. Hirigintza-antolamendu eta -plangintzaren kontzeptuak: xehetasun-azterketak eta ordenantza 

osagarriak. 
a. Xehetasun-azterketak. Edukia eta dokumentazioa (Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari 

buruzko 2/2006 Legea, 73-74 artikuluak). 
b. Eraikuntzari eta urbanizazioari buruzko ordenantzak. Edukia. (Euskadiko Lurzoruari 

buruzko 2/2006 Legearen 75. art.).  Arkitektura bioklimatikoaren kontzeptuak. 

IX. Eraikuntza. 
22. Eraikuntza-proiektua. 

a. Kontzeptuak: aurreproiektua, oinarrizko proiektua, gauzatze-proiektua eta gauzatutako 
obraren dokumentazioa. 

b. Proiektuaren edukia, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren arabera (314/2006 Errege 
Dekretua, I. eranskina). 

c. Segurtasun- eta osasun-azterlanaren eta oinarrizko segurtasun- eta osasun-azterlanaren 
kontzeptua eta dokumentazio grafikoa. (Eraikuntza-obretako segurtasunaren eta 
osasunaren arloko gutxieneko xedapenak finkatzen dituen urriaren 24ko 1627/1997 
Errege Dekretua, 5. eta 6. artikuluak). 

X. Datuak diseinatu eta editatzeko softwarea. 
��� SKETCH UP. �

a. Erremintak, geruzak, osagaiak eta taldeak erabiltzea. 
b. Solairuak inportatzea. Itzalak lokalizatu eta kalkulatzea. 
c. Eszenak eta kamerak. 
d. 3D eredua argazki batean txertatzea. 
e. Design PH 2.0 eta SGSAVE osagarriak erabiltzeko ereduak sortzea. 

24. BIM. Kontzeptuak eta eragiketak:  
a. Xedea, informazio grafikoa eta parametrizatua, garapen-mailak, informazio-eredua, 

koordinazio-eredua, IFC formatua. 
b. Planoak, neurketak, azalera-koadroak eta taulak sortzea, interferentziak antzematea, 

ereduak inportatzea eta esportatzea.  

XI. Vitoria-Gasteiz. 
25. Gasteizko HAPO:  

a. Eraikuntzari eragiten dioten parametroen definizioa. (HAPO, III. liburukia, V. titulua, 1. 
kapitulua, 1. sekzioa, 2. atala) 
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b. Erabilera globalak eta xehatuak. Erabilera globalaren definizioa eta erabilera xehatuen 
sailkapena eta definizioa. (º) 

26. Udalaren seinaletika-eskuliburua:  

a. Udal eraikin eta higiezinen barruko seinaleztapena. (Gasteizko Udalaren seinaletika-
eskuliburuaren 2.2 atala). 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE8 – TEKNIKARIAK. INFORMATIKA 

 Titulazioa(k): Informatika eta komunikazioen 
arloko Lanbide Heziketako 
titulazioren bateko teknikaria, edo 
telekomunikazio- eta informatika-
sistemen teknikaria (LOE), 
homologatuak nahiz baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B motako gidabaimena. 

- Bai: 942 - 1444 / 7023 
- Ez: 1494  

Eskala: 2130C ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA 
    

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 942 - EKIPO INFORMATIKOAK 
MANTENTZEKO TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 
1444 - OPERADOREA / 
PROGRAMATZAILEA. 
7023 - INFORMAZIOAREN 
KUDEAKETAKO TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 
1494 - INFORMAZIO- ETA 
KOMUNIKAZIO-
TEKNOLOGIAREN TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 7
Txanda irekia, guztira: 5 Barne-sustapena, guztira:  2 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 5(*) 0 0 0 2(*)

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 
(*) Eskaintza:  
- Txanda irekia: EKIPO INFORMATIKOAK MANTENTZEKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Euskara 
derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

- Barne Sustapena. OPERADOREA / PROGRAMATZAILEA. Euskara derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 
- Txanda irekia: OPERADOREA / PROGRAMATZAILEA. Euskara derrigortasunik gabe: 2 lanpostu. 

- Txanda irekia: INFORMAZIOAREN KUDEAKETAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA Euskara 
derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

- Barne Sustapena. INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNIKARI ESPEZIALISTA Euskara 
derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 
- Txanda irekia: INFORMAZIO- ETA KOMUNIKAZIO-TEKNIKARI ESPEZIALISTA Euskara 
derrigortasunik gabe: lanpostu 1. 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzari lotutako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 
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       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

Sistemak

1. Ordenagailu pertsonalen arkitektura. Elementuak, ezaugarriak eta funtzionamendua. BIOS konfigurazioa. 

2. Ordenagailu pertsonal baten periferikoak, ezaugarriak eta funtzionamendua. Gailu periferikoak 
administratzea, instalatzea eta konfiguratzea. Erlazionatutako neurri eta magnitudeak: gaitasuna, 
transferentzia-tasa, ebazpena, besteak beste.  

3. Windows 10. Bertsioak. Instalazioa eta administrazioa. Erabiltzaile-kontuak eta -taldeak. Politiken eta 
segurtasunaren konfigurazioa. Fitxategi eta baimenen kudeaketa. Karpeta partekatuak. Sarea konfiguratzea. 

4. Ofimatika. Testu-prozesadoreak. Kalkulu-orriak. Datu baseak. Aurkezpen-softwarea. Lankidetza-tresna eta -
taldeak.  

5. Windows Server. Eragiketa- eta kudeaketa-lanak: Direktorio aktiboa: erabiltzaile eta taldeen kudeaketa. 
Baimenak definitzea eta fitxategiak kudeatzea. 

6. IBM Power Systems. IBM i. Eragiketa- eta kudeaketa-zereginak: erabiltzaile eta taldeen kudeaketa. Baimenak 
definitzea eta fitxategiak kudeatzea. Lan-ilarak. Spoolaren kudeaketa. Segurtasun- eta berreskurapen-kopiak. 
Access Client Solutions. 

7. Linux: Eragiketa- eta kudeaketa-zereginak: erabiltzaile eta taldeen kudeaketa. Artxiboen kudeaketa. 

8. Gailu mugikorretarako sistema eragileak. 

9. Backup eta berreskurapen-tresnak. Kontzeptuak, politikak eta prozedurak. Eragiketa- eta kudeaketa-
lanak: IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager).  

10. Posta elektronikoa: posta elektronikoaren sistema osatzen duten elementuak. Posta elektronikoko zerbitzuaren 
kudeaketa: Open-Xchange. Posta elektronikoaren segurtasuna. 

11. Interneterako sarbidea. Web nabigatzaileak. Ziurtagiri digitalak. Segurtasun-mailak. Konfigurazioa, 
luzapenak eta osagarriak 

12. Datu baseak. Datu-baseak kudeatzeko sistemak (DBKS). Kontzeptuak eta tipologiak. Administrazioa. 

Antolamendua eta kudeaketa

13. Informazio-sistemen sail baten antolamendua eta funtzionamendua. Sistemen, komunikazioen, aplikazio-
garapenaren eta ustiapenaren arloa eta erabiltzaileei arreta emateko zentroa. Lanpostuen eta zereginen 
definizioa. 

14. Erabiltzaileei arreta ematea. IKT gorabeherak kudeatzea.  

15. Inbentarioak kudeatzea eta softwarea banatzea. Tresnak. 

16. IKT zerbitzu eta azpiegituren kudeaketa. Mantentze- eta euskarri-motak. Zerbitzu mailari buruzko 
hitzarmenak. 
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17. Sistema informatikoak monitorizatzea. Matxurak hautematea eta konpontzea. Euskarri tekniko informatikoa. 
Mantentze-lanak eta matxurak lokalizatzea. Urrutiko euskarri-tresnak. 

Sareak, komunikazioak eta internet

18. Tokiko sareak: estandar orokorrak eta Ethernet sareak.  

19. TCP/IP komunikazio-protokoloak. Ipv4 eta Ipv6 helbideratzea. Kontzeptu orokorrak.  

20. Kableatu-motak —kobrea nahiz zuntz optikoa—. IEEE 802 estandarrak. Sareak interkonektatzeko gailuak: 
kommutadoreak, bideratzaileak eta abar. Kontzeptu orokorrak. 

21. Internet eta sareko zerbitzuen oinarrizko kontzeptuak: posta elektronikoa, izen-bereizmena, urruneko 
sarbidea, fitxategi-transferentzia, web-zerbitzuak eta abar.  

Segurtasuna

22. Datuak prozesatzeko zentroa. Informazio-sistemen segurtasunaren kontzeptuak. Segurtasun fisikoa. 
Segurtasun logikoa. Mehatxuak eta ahuleziak. TIER erabilgarritasun-mailak. DPZ baten azpiegitura fisikoa: 
egokitzapena eta ekipamendua. 

23. Informazio-sistemen segurtasuna. Segurtasun-neurriak (fisikoak, logikoak, antolamenduaren arlokoak eta 
legezkoak). Segurtasun informatikoaren diagnostikoa organizazio batean: arriskuen analisia eta auditoriak. 
Kontzeptu orokorrak. 

24. Segurtasuna komunikazio-sareetan. Eraso motak eta horiek prebenitzeko tresnak (firewallak, sarbideen 
kontrola, intrusioen detekzioa eta prebentzioa, proxya, protokolo seguruak, sare pribatu birtualak eta etab). 
Kontzeptu orokorrak.  

25. Informazio-sistemen segurtasuna. Birusak eta software gaiztoa. Motak. Prebentzio- eta erreakzio-metodoak. 
Birusen kontrako sistemak eta babes-sistemak. Malware aurreratuaren kontrako babes-sistemak (sandboxing-
konponbideak). Kontzeptu orokorrak. 

Komunikazioa:

26. Intraneta enpresetan, komunikazio- eta kudeaketa-tresna gisa. 
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ENPLEGU ESKAINTZA PUBLIKOA 
2018-19 

- BERARIAZKO OINARRIAK - 

TE9 – TEKNIKARIAK. KOMUNIKAZIOAK 

 Titulazioa(k): Elektrizitatearen eta elektronikaren 
arloko Lanbide Heziketako 
titulazioren bateko teknikaria, edo 
sareko informatika-sistemen 
administrazioko teknikaria, 
homologatuak nahiz baliokideak. 

 Bestelako betebeharrak: IT05 
B gidabaimena. 

Eskala: 2130C ADMINISTRAZIO BEREZIA. 
AZPIESKALA TEKNIKOA. MOTA: 
TEKNIKARI LAGUNTZAILEA 
    

Taldea: C1 
Hizkuntza-
eskakizuna: 

2 (B2) 

Eskaintzako lanpostuak: 950 - KOMUNIKAZIO-TEKNIKARI 
ESPEZIALISTA 

Hasierako eskaintza, guztira: 1
Txanda irekia, guztira: 1 Barne-sustapena, guztira:  0 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik 
gabea 

Desgaitasuna, euskara 
ezinbestekoa 

Desgaitasuna, euskara 
derrigortasunik gabe 

Euskara derrigorrezkoa Euskara derrigortasunik gabea 

0 1 0 0 0 0 

ESKAINTZARI BURUZKO OHARRAK: 

LANPOSTUKO ZEREGINAK: 
Ikus eskaintzako lanpostuari dagokion katalogoa 

IKASGAIAK: 

       IKASGAI OROKORRAK: 
Ikus ikasgai orokorren eranskina. 

        BERARIAZKO IKASGAIAK: 

Sareak, komunikazioak eta internet

1. Tokiko sareak: estandar orokorrak eta Ethernet sareak.  

2. TCP/IP komunikazio-protokoloa. Ipv4 eta Ipv6 helbideratzea. Kontzeptu orokorrak.  

3. Kableatu-motak —kobrea nahiz zuntz optikoa—. IEEE 802 estandarrak.  

4. Sareak interkonektatzeko gailuak: switchak eta routerrak. 2. mailako funtzionalitateak (VLAN, spanning tree 
eta abar) eta 3. mailakoak (interfazeen konfigurazioa, routing eta abar). Ciscoren konponbideak. 

5. Haririk gabeko sareak: wifi sareak eta puntutik punturako irrati-frekuentzia loturak. Arubaren koponbidea. 

6. Komunikazio mugikorrak. Telefonia mugikorreko teknologien belaunaldiak. 

7. Gailu mugikorretarako sistema eragileak. Komunikazio-mota ezberdinak konfiguratzea. Posta elektronikoa 
sinkronizatzea. 

8. Telefonia-sistemak: telefonia analogikoa, ToIP eta sistema mistoak. MxOne eta Asterisken konponbideak.

9. Internet sarea eta sareko zerbitzuen oinarrizko kontzeptuak: posta elektronikoa, izen-bereizmena, urruneko 
sarbidea, fitxategi-transferentzia, web-zerbitzuak eta abar. 
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Segurtasuna

10. Datuak prozesatzeko zentroa. Segurtasun fisikoa. Segurtasun logikoa. Mehatxuak eta ahuleziak. TIER 
erabilgarritasun-mailak. DPZ baten azpiegitura fisikoaren azpisistemak: egokitzapena eta ekipamendua. 

11. Informazio-sistemen segurtasuna. ENS: oinarrizko printzipioak, gutxieneko baldintzak, sistemen kategoriak. 
Segurtasun informatikoaren diagnostikoa organizazio batean: arriskuen analisia eta auditoriak. 

12. Informazio-sistemen segurtasuna. Birusak eta software gaiztoa. Motak. Prebentzio- eta erreakzio-metodoak. 
Birusen kontrako sistemak eta babes-sistemak. Malware aurreratuaren kontrako babes-sistemak (sandboxing-
konponbideak...). 

13. Segurtasuna komunikazio-sareetan. Firewallak: statefull eta stateless motako firewallak, NAT, antispoofing. 

14. Segurtasuna komunikazio-sareetan. VPNak: Lan to Lan VPNsak eta Client to Lan VPNak, IPsec VPNak eta 
SSLVPNak.  

15. Segurtasuna komunikazio-sareetan. Konponbide aurreratuak: IDS/IPS, web iragazketa, antispama, 
aplikazioen kontrola, sandbox.  

16. Sinadura digitala. Ziurtagiri digitala. Ziurtapen-entitateak. Sinadura elektroniko aurreratua. 

Antolamendua eta kudeaketa

17. Informazio-sistemen sail baten antolamendua eta funtzionamendua. Sistemen, komunikazioen, aplikazio-
garapenaren eta ustiapenaren arloa eta erabiltzaileei arreta emateko zentroa. Lanpostuen eta zereginen 
definizioa. 

18. Zerbitzu eta azpiegituren kudeaketa. Erabiltzaileei arreta ematea. Gorabeherak kudeatzea.  

19. Inbentarioak kudeatzea eta softwarea banatzea. Tresnak. 

20. Komunikazioak monitorizatzea. Matxurak hautematea eta konpontzea. Euskarri tekniko informatikoa. 
Mantentze-lanak eta matxurak lokalizatzea. 

21. IKT zerbitzu eta azpiegituren kudeaketa. Mantentze- eta euskarri-motak. Zerbitzu-akordioak. 

Sistemak

22. Ordenagailu pertsonalen arkitektura. Elementuak, ezaugarriak eta funtzionamendua. Ordenagailu pertsonal 
baten periferikoak, ezaugarriak eta funtzionamendua. 

23. Lanpostuko sistema eragilea: Windows 10. Ezaugarriak eta funtzionamendua. Sarea konfiguratzea. 

24. Posta elektronikoa: posta elektronikoaren sistema osatzen duten elementuak. Posta elektronikoaren 
segurtasuna. 

25. Interneterako sarbidea. Interneteko nabigatzaileak. Ziurtagiri digitalak. Segurtasun-mailak. Konfigurazioa, 
luzapenak eta osagarriak. 
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