
2022ko urriaren 28a, ostirala  •  123 zk. 

1/13

2022-02885

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

www.araba.eus

II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokion gizarte-langile plaza bat hautatzeko proze-
suaren oinarri espezifikoak onartzea, Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko uztailaren 3ko Eraba-
kiaren bidez onartua (2020ko abuztuaren 10eko ALHAOn, 89. zenbakia.), eta hautaketa-proze-
suaren deialdia

2022ko urriaren 7an Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiaren bidez, honako hau 
ebatzi da:

Lehenengoa. 2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokion gizarte-langile plaza bat hau-
tatzeko prozesuaren oinarri espezifiko hauek onartzea, 2020ko abuztuaren 10eko ALHAOn (89. zen- 
bakia.) argitaratua, eta hautaketa-prozesuaren deialdia 2022ko Enplegu Publikoaren Eskaintzak 
aldatua, tokiko gobernu-batzarraren 2022ko martxoaren 18ko erabakiaren bidez onartua (ALHAO, 
39. zenbakia., 2022ko apirilaren 1ekoa):

Gizarte langileen oinarri espezifikoak 

Lehenengoa. Iragarritako plazak

2020ko enplegu publikoaren eskaintzaren barruan, sarrera libreko sistemaren bidezko le-
hiaketa oposiziorako deialdia egiten da, gizarte langile aritzeko plaza bat (1) hornitzeko (A taldea, 
A-2 titulazio-azpitaldea). Administrazio bereziko eskalakoa da plaza, azpieskala teknikokoa, eta 
A taldeko ordainsariak dagozkie.

Txanda librea: 1 plaza, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizunarekin.

Iragarritako plaza kopurua handitu ahalko da plazaren bat hutsik geratzen bada; plaza horiek 
alkate-udalburuaren ebazpen baten bidez sartu ahalko dira deialdi honetan. Hala dagokionean, 
gainditu duten pertsonen zerrenda argitaratu aurretik egin beharko da plazen kopuru handitze hori.

Bigarrena. Betekizunak

Oinarri orokorretan zehaztutako betekizunez gain, izangaiek gizarte laneko unibertsitate gradua 
edo baliokidea eduki beharko dute, edo hori jaulkitzeko eskubideak ordainduak izan beharko di-
tuzte. Atzerrian eskuratutako titulazioen kasuan, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

Hirugarrena. Azterketa egiteko eskubideak

Hautaprobetan izangai gisa izena eman nahi duten pertsonek azterketa-eskubidearen tasak or-
daindu beharko dituzte, Laudio Udalean indarrean dauden ordenantza fiskalean jasotako baldin- 
tzekin bat.

Nolanahi ere, azterketa-eskubideen ordainketa eskabideak aurkezteko epearen barruan egin 
beharko da.

Laugarrena. Instantziak

Hautatze-prozesuetan parte hartu nahi duten pertsonek udal webgunean eskuragarri dagoen 
eskabide elektronikoa bete eta aurkeztu beharko dute (www.laudio.eus), edo Laudioko udale-
txeko Herritarrentzako Arreta Zerbitzura (HAZ-era) joan, bertan bete eta aurkezteko. Administrazio 
Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 arti- 
kuluan zehazten diren lekuetan ere aurkeztu ahalko dira eskabideak.

http://www.laudio.eus
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Eskabidea aurkezteko eta dagokion tasa ordaintzeko epea 20 lanegunekoa izango da, deialdi 
honen iragarkia Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera 
zenbatuta.

Halaber, hautatze-prozesuan parte hartzeak esan nahi du onartu egiten dela hautatze proze-
suaren edozein unetan Lan Arriskuak Prebenitzeko Laudio Udalaren Zerbitzuak egokitzat jotzen 
dituen azterketa edota kontrolak egin ahalko dituela, izangaiek eduki behar duten gaitasun 
funtzionala dutela egiaztatze aldera.

Oinarri orokorretan aurreikusi diren ondoreetarako, eta oinarri hauetan jasotako hautatze 
prozesuetatik eratorritako lan-poltsak eratzeari dagokionez, izangaiek eskabidean adierazi be-
harko dute haien datuak Administrazio Publikoaren beste erakundeei lagatzea onartzen duten 
ala ez. Zehazki, datu hauek laga lekizkieke beste administrazioei: izen-abizenak, NAN zenbakia, 
helbidea, harremanetarako telefono-zenbakia, helbide elektronikoa eta prestakuntza maila. Da-
tuen lagapenaren xede bakar eta esklusiboa izango da administrazio publikoek lan eskaintzak 
egin ahal izatea, legeetan aurreikusitako baldintzetan. Horiek horrela, lagatzearen aurkako 
esanbidezko adierazpenik egon ezean, euren datuak lagatzea onartzen dutela ulertuko da.

Bosgarrena. Hautatze-prozesua

Lehiaketa-oposizio bidezko sarrera librearen bidez hautatuko dira izangaiak. Horiek horrela, 
oposizio-fasearen ostean, lehiaketa-fasea (merituen balorazioa) egingo da, eta, osatzeko, prak-
tikaldi bat ere gainditu beharko dute izangaiek.

5.1. Oposizio fasea.

Hiru (3) ariketa izango ditu oposizio-faseak.

5.1.1. Lehenengo ariketa.

Ariketa hau nahitaezkoa da, eta gainditzen ez duten izangaiak baztertu egingo dira.

Test moduko 120 galderari erantzun beharko zaie, erantsitako gaitegiaren gaineko lau eran-
tzun desberdin izanda. Ariketan, puntu bat emango da erantzun zuzen bakoitzeko eta erantzun 
oker bakoitzeko 0,33 puntu kenduko dira. Erantzun gabeko galderek eta erantzun bikoitzek ez 
dute penalizaziorik izango.

Modu horretan, 120 puntukoa izango da lor daitekeen puntuazio zuzen handiena (beraz, 60 puntu 
ortu beharko dira gutxienez proba gainditzeko), hau da, azken puntuazioko 20 puntu.

5.1.2. Bigarren ariketa.

Kasu teoriko edota praktiko bat edo batzuen inguruko galdera batzuei erantzun beharko zaie. 
Galderak plazaren berezko zereginekin eta eranskin gisa doan gaitegiko gaiekin erlazionatuak 
egongo dira.

Proba honek dirauen bitartean, lege-testuak, jurisprudentzia bildumak eta kontsulta liburuak 
erabili ahalko dituzte noiznahi, betiere, paperezkoak badira eta izangaiek beraiek ekartzen ba-
dituzte. Ez da onartuko inongo gailu edo euskarri elektronikorik erabiltzea.

Ariketa honetan baloratuko dira arrazoitze-gaitasuna, planteamendu nahiz formulazioen sis-
tematika eta ondorio-formulazioa nahiz lege eta arau aplikagarrien ezagutza eta interpretazioa.

Froga horri 0 eta 20 puntu bitarteko puntuazioa emango zaio, eta, gainditzeko puntuazio 
minimoa 10 puntukoa izango da.

5.1.3. Hirugarren ariketa.

Nahitaezkoa eta baztertzailea izango da euskarazko 3. hizkuntza-eskakizuna derrigorrezkoa 
duten plazetan.

Euskarako hizkuntza-eskakizuna egiaztatzeko proba izango da, eta epaimahaiak zehaztuko du 
proba egiteko modua; horretarako, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak emandako jarraibi-
deak aplikatuko dira, Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 99.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.
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Edonola ere, euskararen ezagutza egiaztatzeko ariketa azkena izango da, eta Herri Ardura-
laritzaren Euskal Erakundeak hautatze-prozesuetan hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko zehaztu 
duen egutegira moldatuko da.

Ez dute ariketa hau egin beharko Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak jaulkitako 3. hiz- 
kuntza-eskakizunaren egiaztagiria edo Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren 
araberako euskarazko C-1 maila egiaztatzeko apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren 41. artikuluan, 
azaroaren 9koa 297/2010 Legearen 3. artikuluan eta hurrengoetan edota apirilaren 3ko 47/2012 
Dekretuan zerrendatutako beste tituluren bat, betiere, ariketa egiteko data baino lehenago 
egiaztatzen bada Laudioko udaletxean dagokion ziurtagiria aurkeztuta; hori egin ezean, ez da 
izangairik salbuetsiko ariketatik.

Hala ere, ez da beharrezkoa izango ziurtagiri hori aurkeztea baldin eta hizkuntza eskakizuna 
Euskara Titulu eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatua badago; ondore horietarako, 
pertsona parte hartzaileak beren beregi baimenduko dio Laudio Udalari aipatutako erregistroan 
beharrezkoa egiaztatze-lanak egitea.

Hizkuntza-eskakizunak apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuan, euskaraz egindako ikasketa ofi-
zialak aintzat hartzeko eta euskara-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik 
salbuestekoan xedatutakoan oinarrituta egiaztatu nahi dituztenek, dagokion ziurtagiri akade-
mikoa aurkeztu beharko dute.

5.1.4. Puntuazioa.

Nahitaezkoak eta baztertzaileak izango dira lehenengo eta bigarren ariketak, eta, gehienez ere,  
40 puntu lortu ahalko dira.

Hirugarren ariketan, hau da, euskara proban, gai edo ez-gai kalifikazioak baino ez dira emango, 
derrigorrezko hizkuntza eskakizunaren arabera.

Hortaz, 40 puntu lortu ahalko dira gehienez ere oposizio-fasean.

5.2. Lehiaketa fasea.

Oposizio fasea amaitutakoan hasiko da lehiaketa fasea, eta lehenengoa gainditu duten izan-
gaiekin. Lehiaketa fasean, izangaiek alegatutako eta egiaztatutako merituak baloratuko dira. 
Merituen baremo honen arabera emango dira puntuak:

Oinarri hauetan adierazitakoarekin bat egingo da merituen balorazioa, eta, beraz, ez da 
bestelako meriturik kontuan hartuko.

5.2.1 Esperientzia profesionala.

Esperientzia profesionala baloratzeko, baremo hauen araberako puntuazioa emango zaie izan-
gaiei: administrazio publikoan plazaren berezko zereginetan emandako zerbitzuengatik 8 puntu,  
gehienez ere, honela:

0,004 puntu toki-administrazioetan emandako zerbitzu-egun bakoitzeko.

0,002 puntu beste administrazioetan emandako zerbitzu-egun bakoitzeko.

0,001 puntu hirugarren sektoreko erakundeetan asistentziazko zerbitzuak ematen edo gizarte- 
laguntzako programak koordinatzen edota zuzentzen emandako egun bakoitzeko, betiere, admi-
nistrazio publikoarekin sinatutako hitzarmen edo akordioak oinarri izanda. Emandako zerbitzuen 
ziurtagiria aurkeztu beharko da, baita administrazio publikoarekin sinatu zen eta zerbitzua eman 
zen garaian indarrean zegoen hitzarmena ere.

Nolanahi ere, lanaldi partzialarekin edo lanaldi murriztuarekin emandako denboraldiak lanaldi  
osokotzat zenbatuko dira.
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Estatuko Administrazio Orokorrean, autonomia erkidegoetako administrazioetan, Toki Araubi-
dearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 3.1 artikuluan zehaztutako toki-administrazioko 
erakundeetan karrerako, bitarteko edo lan-legepeko funtzionario gisa, II. eranskinean jasotzen titu-
lazio talde berean eta bertan jaso direnekiko baliokide diren eginkizunak betetzen lortutako espe-
rientzia baino ez da kontuan hartuko (Epaimahaiak zehaztuko du baliokidetasuna), edozein izanda 
ere harreman juridikoa, zerbitzu zibil edo merkataritza-zerbitzuen errentamendu-kontratuak,  
bekak eta praktikaldiak alde batera utzita. administrazio publikoak jaulkitako “Emandako zerbitzuen  
ziurtagiria” aurkeztuta egiaztatu beharko da esperientzia hori. Eskaerak aurkezteko epearen azken  
eguna baino lehenago emandako zerbitzuak baino ez dira kontuan hartuko.

Organo eskumendunak jaulkitako ziurtagirien bidez egiaztatu beharko dira emandako zer-
bitzuak, zer lanpostutan eta zenbat denboraz eman diren esanbidez adierazita. Ez dira kontuan 
hartuko lan esperientziarekin erlazionatutako merituak baldin eta ez badituzte kontzeptu hauek 
esanbidez adierazten:

Betetako lanpostuaren izendapena eta kategoria profesionala.

Kontratazio aldien hasiera- eta amaiera-datak.

Gizarte langilea izendapena ez duen lanpostua bada, lanpostuaren zeregin nagusiak jaso 
beharko dira.

Epaimahaiak zehaztuko duen moduan eta forman alegatu beharko dira Laudio Udalean 
emandako zerbitzuak, baina pertsona interesdunek ez dituzte egiaztatu beharko. Ofizioz zen-
batuko dira zerbitzu horiek.

5.2.2. Prestakuntza-ikastaroak.

HAEE, Administrazio Publikoaren Institutu Nazionala eta Herri Administrazioaren Euro-
pako Institutua erakundeek antolatutako ikastaroez gain, unibertsitateek, Hezkuntza Ministe-
rioaren edo autonomia erkidegoetako hezkuntza sailen menpe dauden ikastegiek emandakoak 
balioetsiko dira, baita edozein ikastegi ofizialek esklusiboki antolatutakoak ere (ministerioak, 
kontseilaritzak, merkataritza ganberak, elkargo ofizialak, ziurtagiri ofiziala duen lan-arriskuak 
prebenitzeko zerbitzua, etab.), betiere, ikastegi horiek jaulkitzen badute bertaratze- edo emate- 
ziurtagiria eta 2012ko abenduaren 31ren ondoren amaitu badira.

Halaber, alegatzen diren prestakuntza- eta perfekzionamendu-ikastaroek plazak berezko 
dituen zereginekin zuzenean erlazionatuak egon beharko dute.

Ikastaroan parte hartu izanaren ziurtagirian ez bada ikastaroak iraun dituen orduen kopurua 
jasotzen, ezin izango da balioztatu, behintzat, izangaiak ez badu ikastaroa antolatu duen erakun-
dearen ziurtagiria aurkezten ikastaroaren iraupena egiaztatzeko.

Ez dira kontuan hartuko titulazio akademiko ofizial bat eskuratzeko ikasketa-plan baten zati 
diren ikastaroak.

Egiaztatutako ikastaro-ordu bakoitzeko 0,01 puntu emango da, gehienez ere, 4 eman arte.

5.2.3. Titulazio akademikoak.

Plazari dagozkion eta erakunde edo organismo hauetakoren batek jaulkitako titulazio akade- 
mikoak baino ez dira baloratuko:

Administrazio publikoren bat edo horien menpeko organismo autonomoren bat.

Administrazio eskumendunaren onespenez balio akademiko ofiziala duten tituluak jaulkitzen 
dituen ikastetxe publiko edo pribatuak. Nolanahi ere, titulu horien berezko esparru akademikoko 
gaiak baino ez dira aztertuko.

Eskatzen diren titulazioei dagozkien elkargo profesional ofizialak, eta balorazioa euren es-
parru profesionalarekin erlazionatutako gaiei baino ez diete erreferentzia egingo.
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Gehienez ere, 4 puntu emango dira horiengatik, irizpide hauen arabera:

Graduondoko titulua edo espezializazio-titulua izatea Gizarte Lanarekin erlazionatutako 
gaietan (esku-hartze soziala, genero-berdintasuna, gizarteratzea edo parekagarriak): puntu 1.

Master-titulazio ez-ofizial bat edukitzea (unibertsitate-zentroren bateko berezko masterra) Gi-
zarte Lanarekin erlazionatutako gaietan (esku-hartze soziala, genero-berdintasuna, gizarteratzea 
edo parekagarriak): 2 puntu.

Master titulu ofiziala izatea Gizarte Lanarekin erlazionatutako gaietan (esku-hartze soziala, 
genero-berdintasuna, gizarteratzea edo parekagarriak): 3 puntu.

Ez dira kontuan hartuko egiaztatzen ez diren merituak. Merituak egiaztatzeko, kasuan kasuko 
titulazioaren jatorrizko agiriak edo titulua jaulkitzeko eskubideen jatorrizko ordainagiria aurkeztu 
beharko da, edo agiri horien kopia konpultsatuak.

5.2.4. Informatika-ezagutzak.

Meritu gisa baloratuko da informatika-ezagutzen mailaren egiaztapena, Informazioaren Gizar-
terako Euskadiko Planak KZGunea zentroetan eskaintzen dituen moduluak eskuratuta, IT-Txartela 
egiaztapen-sistemaren bidez, edo beste erakunde publikoek emandako egiaztagiri baliokide 
baten bidez.

Horiek eskuratzeko epearen amaiera oposizio-faseko lehenengo ariketarena izango da.

Laudio Udalak ofizioz eskatuko dizkio IT-Txartelaren erakunde jaulkitzaileari izangaiek esku-
ratuak dituzten akreditazioen egiaztagiriak.

Beste erakunde publikoren batek jaulkitako ziurtagiri baliokideren bat duten izangaiek kali-
fikazio-epaimahaiak zehaztuko duen epean aurkeztu beharko dute.

Nolanahi ere, merituak aurkezteko fasean alegatu beharko dira IT-Txartelak edo ziurtagiri 
baliokideak.

0,5 puntu emango da ziurtagiri hauetako bakoitzeko, baina, gehienez ere, 2 puntu:

Word 2010.

Word 2000.

Word XP.

Word 2003.

Word 2007.

Excel 2010.

Excel 2000.

Excel XP.

Excel 2003.

Excel 2007.

Access 2000.

Access XP.

Access 2003.

XP ofimatika.

2003 ofimatika.

Access 2010.
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PowerPoint XP.

PowerPoint 2003.

PowerPoint 2007.

PowerPoint 2010.

Office XP.

Oinarrizko Internet.

Internet aurreratua.

Microsoft Outlook 2003.

Outlook 2010.

Outlook XP.

Aplikazio baten erabilera-maila aurreratuari dagokion ziurtagiria izateak aplikazio beraren 
oinarrizko mailaren ziurtagiria baliogabetuko du.

Aplikazio baten azken bertsioaren egiaztagiriek aurreko bertsioenak baliogabetuko dituzte.

5.2.5. Puntuazioa.

Lehiaketa-fasean lortu daitekeen puntuazio maximoa 18 puntukoa izango da.

Seigarrena. Prozesuaren emaitza

Gainditutako ariketetan lortutako puntuazio guztiak batuta kalkulatuko da hautatze-prozesuaren 
azken kalifikazioa. Berdinketa gertatzen bada, oinarri orokorretan xedatutakoa aplikatuko da.

Hautatze-prozesua amaitutakoan, epaimahaiak udaletxeko iragarkien taulan eta udal-web-
gunean argitaratuko ditu ariketak gainditu dituzten pertsonen behin-behineko kalifikazioak, 
puntuazio handiena lortu duenetik txikiena lortu duenera, eta esanbidez adierazita hautatu diren 
pertsonak; pertsona hautatuen kopuruak ezingo du gainditu deitutako plazen kopurua.

Interesdunek 10 laneguneko epea izango dute egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak formu- 
latzeko, behin-behineko emaitzen zerrenda argitaratzen den egunaren biharamunetik aurrera 
zenbatuta.

Erreklamazioak aurkezten badira, horiek ebatzi ostean argitaratuko du Epaimahaiak hautatze- 
prozesua gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda.

Epaimahaiak esleitu gabe utzi ahal izango ditu deialdian sartutako plazak, baldin eta irizten 
badio izangaiek ez dutela lanpostuan aritzeko beharrezko maila eman probetan.

Zazpigarrena. Dokumentazioa aurkeztea

Hautatutako pertsonek 15 laneguneko epea izango dute, prozesuaren emaitzak argitaratzen 
diren egunaren biharamunetik aurrera zenbatzen hasita, Laudioko udaletxeko Herritarrentzako 
Arreta Zerbitzuan (HAZ-n) aurkezteko oinarri orokorretan zehaztutako dokumentuak.

Zortzigarrena. Praktikaldia eta prestakuntza

Hautatze-prozesuaren beste fase bat izango da, zeinetan praktikaldi bat egin beharko duten 
lehiaketa-oposizio fasean puntuaziorik onena izan duten izangaiek; izangai horien kopuruak 
ezingo du gainditu deialdian eskainitako plazen kopurua. Izangai bakoitzari atxikitzen zaion 
plazan egingo dute izangai guztiek aipatutako praktikaldia, gehienez ere, sei hilabetekoa. Behar 
bezala iragarriko dira praktikaldiaren nondik norakoak.

Ebaluazioa praktikaldi osoan prozedura jarraitua aplikatuz egingo da, eta 15 egun natural 
baino gehiago irauten duten absentziak gertatze direnean baino ez dira etengo, dela absentzia 
bakarrean, dela praktikaldi osoan 15 eguneko absentzia gainditzen denean. Kasu horretan, 
ukitutako pertsonak zehaztutako praktikaldi osoa bete beharko du.
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Izendapena jasotzen duten izangaiek praktiketako funtzionario gisa jasoko dute, udal lan-
gileen ordainsariak arautzen dituen akordioan xedatutako ordainsariak jasotzeko eskubidea 
izango dute, eta langile funtzionarioei aplikagarri zaien Gizarte Segurantzako araubidean alta 
emango zaie.

Egoera horrek bere horretan jarraituko du izendapenaren ebazpenean adierazten den egu-
netik plazaren jabetza hartzeko ebazpenean adierazten den egunera arte, edo izangaia prakti-
kalditik deskalifikatua geratzen den egunera arte.

Praktikaldian, ebaluazio jarraitua egingo zaie deialdian jasotako plazaren berezko eginkizu-
nak eta zereginak behar bezala betetzeko beharrezkoak diren gaitasunak eta trebeziak, oinarri 
orokorretan xedatutako baldintzetan.

Izangaiak gai edo ez gai kalifikazioa jasoko dute, eta gai kalifikazioa jaso beharko dute hautatze- 
prozesuaren fase hau gainditzeko.

Izangaiek gaitasun- edota aprobetxamendu-baldintzak lortzen ez badituzte, praktikaldiaren 
edozein unetan baliogabetu ahalko zaie izendapena, Zerbitzuaren pertsona arduradunak hau-
tatze prozesuaren Epaimahaiari igorritako proposamenaren bidez. Proposamena aztertu ostean, 
Epaimahaiak zehaztuko du izendapena baliogabetzea egokia den ala ez, eta erabakitakoaren 
araberako proposamena egingo dio alkate-udalburuari.

Bederatzigarrena. Izendapena eta plazaren jabetza hartzea

Laudio Udaleko karrerako funtzionarioen izendapenak oinarri orokorretan xedatutakoarekin 
bat egingo dira.

Hamargarrena. Aldi baterako enplegu-poltsa

Behin hautatze-prozesuaren emaitza izanda, lan-poltsa bat eratuko da oposizio-faseko ariketak 
gainditu dituzten izangaiekin. Lan-poltsa hori aldi baterako langileria-beharrei erantzuteko erabi-
liko da, eta Laudio Udalaren lan-poltsei buruzko araudian xedatutakoari jarraikiz kudeatuko dira, 
hurrengo paragrafoan xedatutakoa gorabehera.

Aurreko paragrafoan adierazitakoari jarraikiz eratutako lan-poltsak agortzen direnean, nahi-
taezko ariketa baztertzaile gehien gainditu dituzten pertsonez osatutako zerrendek izango dute 
lehentasuna beste lan poltsekiko, gainditutako ariketetan lortutako guztirako puntuazioaren 
araberako hurrenkeran.

Berdinketarik gertatzen bada, oposizio-faseko bigarren ariketan puntuaziorik handiena lortu 
dutenen alde egingo da.

Hiru urteko indarraldia izango du lan-poltsa berriak, onesten denetik aurrera zenbatuta, eta 
urtez urte luzatu ahalko da isilbidez eta denbora-mugarik gabe, alkate-udalburuak kontrakorik 
ebatzi ezean.

Hamaikagarrena. Aurkaratzeko bideak

Oinarri hauek nahieran errekurritu daitezke alkate-udalburuari berraztertze-errekurtsoa aurkez-
tuta, hilabeteko epean, eta, halaber, zuzenean aurkaratu daitezke administrazioarekiko auzi-bidean,  
bi hilabeteko epean, biak ala biak ALHAO-n argitaratzen diren egunetik aurrera zenbatuta eta, 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruz- 
koaren 112, 123 eta 124 artikuluetan nahiz uztailaren 13ko 29/1998 Legearen, Administrazioare-
kiko Auzien Jurisdikzioa arautzekoaren 46. artikuluan xedatutakoarekin bat.
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I. Eranskina. Gaitegia 

1. gaia: Espainiako Konstituzioa (I). Oinarrizko eskubide eta betebeharrak (10. etik 55. era 
bitarteko artikuluak).

2. Udal-antolamendua. Oinarrizko organoak: alkatetza-udalburutza, alkateordetzak, Osoko Bil- 
kura eta Tokiko Gobernu Batzarra. Organo osagarriak. Eskumenak (apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, 
Tokiko Araubidearen Oinarriei buruzkoaren 20. etik 26. era bitarteko artikuluak; azaroaren 28ko 
2568/1986 Errege Dekretuaren, Toki Erakundeen Antolamenduaren, Funtzionamenduaren eta 
Araubide Juridikoaren Araudia onestekoaren 123., 124., 134., 135, 136. eta 137. artikuluak).

3. Kide anitzeko toki-organoen funtzionamendua: batzarren eta erabakien araubidea. Era-
bakien aktak eta ziurtagiriak (apirilaren 2ko 7/1985 Legearen, Tokiko Araubidearen Oinarriei 
buruzkoaren 46., 47., 51. eta 52. artikuluak; apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekre-
tuaren, Toki Araubideari dagokionez indarrean dauden lege xedapenen testu bategina oneste-
koaren 46. etik 52.era eta 54. artikuluak).

4. Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutuaren Legearen testu bategina onestekoa. Pertsonal motak (8. etik 13. era bitarteko arti-
kuluak). Enplegatu publikoen eskubide eta betebeharrak. Enplegatu publikoen jokabide-kodea 
(14. etik 54. era bitarteko artikuluak). Zerbitzu harremana eskuratu eta galtzea (55. etik 68. era 
bitarteko artikuluak).

5. Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Es-
tatutuaren Legearen testu bategina onestekoa. Lanpostuak hornitzea eta mugikortasuna (78. etik  
84. era bitarteko artikuluak). Egoera administratiboak (85. etik 92. era bitarteko artikuluak). 
Diziplina-araubidea (93. etik 98. era bitarteko artikuluak).

6. Administrazio-prozedura (I). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoa. Xedapen orokorrak (1. eta 2. artikuluak). Administrazio-proze-
duren interesdunak (3. etik 12. era bitarteko artikuluak). Jarduteko arau orokorrak (13. etik 
28. era bitarteko artikuluak). Baldintzak eta epeak (29. etik 33. era bitarteko artikuluak).

7. Administrazio-prozedura (II). 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri Administrazioen Adminis-
trazio Prozedura Erkideari buruzkoa. Egintzen betekizunak (34., 35. eta 36. artikuluak). Egintzen era-
ginkortasuna (37. etik 46. era bitarteko artikuluak). Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna (47. etik 
52. era bitarteko artikuluak).

8. Administrazio-prozedura erkidea: Prozeduretan interesdun diren pertsonen eskubideak. Proze-
duraren faseak: aurretiazko jarduketak, behin-behineko neurriak, espedienteak hasteko moduak,  
eskaeren edukiak, eskaerak zuzendu eta hobetzea, erantzukizunpeko adierazpena eta komunikazioa.  
Prozeduraren antolamendua. Instrukzioa (urriaren 1eko 39/2015 Legearen, Administrazio Publikoen  
Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoaren 53. etik 83. era bitarteko artikuluak).

9. Sektore Publikoko kontratuak. Azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzkoa, zeinaren bidez Espainiako antolamendu juridikora eraman baitiren Europako Parlamen-
tuak eta Kontseiluak 2014ko otsailaren 26an emandako 2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauak. 
Sektore Publikoko kontratazioari buruzko xedapen orokorrak (28. etik 43. era bitarteko artikuluak).

10. Datuen babesa. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak babestu eta 
Eskubide Digitalak bermatzekoa. Xedapen orokorrak (1., 2. eta 3. artikuluak). Datuen babesaren 
printzipioak (4. etik 10. era bitarteko artikuluak). Pertsonen eskubideak (11. etik 18. era bitarteko 
artikuluak).

11. Berdintasun-politikak. Printzipio orokorrak eta tutoretza. Politika publikoak: Printzipio 
orokorrak (3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakume eta Gizonen arteko Berdinta-
sun Eragingarrirakoa: 3. etik 22. era bitarteko artikuluak). Euskal administrazio publikoen ere-
muko neurriak (Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakume eta Gizonen 
arteko Berdintasunerakoa, 18. etik 22. era bitarteko artikuluak).
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12. Lan-arriskuen prebentzioa: 31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Lan Arriskuak Prebenitzekoa. 
III. kapitulua: eskubideak eta betebeharrak (14. etik 29. era bitarteko artikuluak). V. kapitulua: 
pertsona langileen kontsulta eta parte hartzea (33. etik 40. era bitarteko artikuluak).

13. 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa (1. tik 58. era bitarteko 
artikuluak).

14. 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen zorroari buruzkoa (1etik 34ra arteko artikuluak).

15. 185/2015 Dekretua, urriaren 6koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta 
zerbitzuen zorroari buruzkoa (I. eranskina eta III. eranskina).

16. 64/2004 Dekretua, apirilaren 6koa, zeinaren bidez onetsi baita Euskal Autonomia Erki-
degoko gizarte zerbitzuen erabiltzaileen zein profesionalen eskubide eta betebeharren gutuna, 
eta iradokizunen eta kexen araubidea.

17. 39/2006 Legea, abenduaren 14koa, Autonomia Pertsonala sustatzekoa eta mendetasun- 
egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzkoa (1. etik 31. era bitarteko artikuluak).

18. 36/2014 Foru Dekretua, uztailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez 
arautzen baitira mendetasun-egoeraren aitorpena, desgaitasunaren kalifikazioa, garapenaren 
nahasmenduak edo horiek izateko arriskua eta baldintza horietan Arabako Gizarte Zerbitzuen 
zerbitzu eta prestazio ekonomikoak eskuratu ahal izateko zuzenbidea eta prozedura (43. etik 89. 
era bitarteko artikuluak).

19. 39/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1eko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez arautu 
baitira autonomiarako eta mendetasun egoeran dauden pertsonak zaintzeko Arabako prestazio 
ekonomikoak: Familia-inguruneko zaintzarako eta zaintzaile ez profesionalei laguntzeko prestazio 
ekonomikoa, laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa eta zerbitzuari lotutako prestazio 
ekonomikoa.

20. 31/2020 Foru Dekretua, irailaren 29ko Foru Gobernuko Kontseiluarena, zeinaren bidez 
onetsi baita Gizarte Ongizateko Foru Institutuak ematen dituen zerbitzuen prezio publikoen 
arautzea.

21. Bioetikaren printzipioak. 14/2011 Foru Dekretua, martxoaren 1eko Diputatuen Kontseilua-
rena, zeinaren bidez arautu baita Arabako Lurralde Historikoko esku-hartze sozialerako etika- 
batzordeen sorrera eta akreditazioa.

22. Tresna tekniko erkideak: 353/2013 Dekretua, maiatzaren 28koa, Gizarte Zerbitzuen Euskal 
Sistemaren Fitxa Sozialari eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren gizarte diagnostikorako 
tresnari buruzkoa (1. tik 4. era bitarteko artikuluak) eta 385/2013 Dekretua, uztailaren 16koa, zei-
naren bidez onetsi baita Gizarte Bazterketaren Balorazio Tresna (1. tik 6. era bitarteko artikuluak).

23. 1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Neurri 
Integralei buruzkoa (1. tik 44. erako nahiz 61. etik 69. era bitarteko artikulua).

24. 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxe-ingurunean tratu txarrak jasan dituzten emaku-
meentzako harrera-baliabideak arautzekoa.

25. Erakundeen arteko koordinazioa tratu txarren biktimei laguntzeko: Etxe-ingurunean tratu 
txarrak jaso dituzten eta sexu-indarkeriaren biktima izan diren emakumeentzako arreta hobe-
tzeko erakundeen arteko II. akordioa.

26. 8/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28ko Foru Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onetsi 
baita Arabako Lurralde Historikoko gizarte zerbitzuen foru-sarean sartutako Adineko Pertsonen-
tzako Zentroen Oinarrizko Estatutua.

27. 11/2016 Legea, uztailaren 8koa, bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak 
eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa.



2022ko urriaren 28a, ostirala  •  123 zk. 

10/13

2022-02885

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

www.araba.eus

28. 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, zeinaren bidez onetsi baitzen 
Desgaitasuna duten Pertsonen eta haien Gizarteratzearen Lege Orokorraren testu bategina 
(1-6, 48-52 eta 57-62 artikuluak).

29. Desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Konbentzioa berresteko tresna, New 
Yorken emana 2006ko abenduaren 13an (1. tik 34. era bitarteko artikuluak).

30. 10/2021 Foru Dekretua, martxoaren 9ko Gobernu Kontseiluarena, zeinaren bidez onetsi 
baita dibertsitate funtzionala duten Arabako Lurralde Historikoko pertsonei Egoitza Zerbitzua, 
Eguneko Zerbitzua eta Okupazionala ematen duten Zentroen Oinarrizko Estatutua.

31. Etika esku-hartze sozialean. Printzipioak eta baloreak. Intimitatea, konfidentzialtasuna, 
sekretu profesionala. Gatazka etikoak.

32. Gizarte Lanaren kode deontologikoa.

33. Gizarte Lanaren arloko esku-hartzeen ereduak.. Pertsonengan ardaztutako arreta inte-
gralaren eredua.

34. Kasuen kudeaketa gizarte-zerbitzuetan.

35. Gizarte lana norbanakoekin edota familiekin: Esku-hartze sozialaren metodologia.

36. Gizarte Lanerako teknikak: elkarrizketak eta etxe-etxeko bisitak.

37. Txosten soziala. Kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenak.

38. Mendetasuna, desgaitasuna edota buruko gaixotasuna duten pertsonak euren etxean 
edota ingurunean zaintzea. Zaintzak duen eragina pertsona zaintzaileen osasunean, ongizatean 
eta komunitateko parte-hartzean. Gizarte zerbitzuetatik pertsona zaintzaileei laguntzea.

39. Talde-lana eta diziplinartekotasuna bigarren mailako gizarte-zerbitzuetan. Gizarte-lanaren 
figura talde horietan. Helburuak, eginkizunak, esku-hartzeko esparruak.

40. Bizitza independenterako laguntzen Arabako eredua.

41. Mendetasuna, desgaitasuna edota buruko gaixotasuna duten pertsonentzako nahiz 
babesgabezia egoeran dauden pertsona helduentzako arreta plan pertsonalizatua prestatzea. 
Prestatzeko eta esku-hartzearen jarraipena egiteko prozedura. Parte hartzen duten pertsonak 
eta profesionalak. Erreferentziazko profesionalak.

42. Ume eta nerabeei arreta eta babesa emateko esparru juridikoa: 3/2005 Legea, otsai- 
laren 18koa, Haurrak eta Nerabeak Zaintzekoa eta Babestekoa (48. etik 85. era bitarteko artikuluak).  
8/2015 Lege Organikoa, uztailaren 22koa, Haurrak eta Nerabeak Babesteko Sistema aldatzekoa. 
(I. kapituluaren 2. eta 4. artikuluak nahiz IV. kapituluaren 25. eta 26. artikuluak).

43. Ume eta nerabeei arreta eta babesa emateko esparru juridikoa. Haurren babesaren ere-
muko jarduketak laguntzarik gabeko atzerriko pertsona adingabeekin: 2393/2004 Errege Dekretua, 
abenduaren 30ekoa, zeinaren bidez onetsi baitzen urtarrilaren 11ko 4/2004 Lege Organikoaren, 
pertsona atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei nahiz haiek gizarteratzeari 
buruzkoaren Araudia (VIII. titulua).

44. Idazkariordetzak 2014ko urriaren 13an emandako Ebazpena, zeinaren bidez argitaratu 
baitzen laguntzarik gabeko atzerriko pertsona adingabeekiko jarduketa jakin batzuei buruzko 
esparru protokoloa onesteko Erabakia (I., II., VI. eta VII. kapituluak).

45. 131/2008 Dekretua, uztailak 8koa, gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoitza 
harrerako baliabideak arautukoa, (I. titulua: 1etik 12ra bitarteko artikuluak, II titulua 24tik 29ra 
bitarteko artikuluak, IV. titulua: 61etik 64ra bitarteko artikuluak).

46. Haur eta nerabeentzako arretarako eta babeserako esparru juridikoa. 179/2018 Dekretua, 
abenduaren 11koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Familia Harrera arautzekoa. I. kapitulua: 
1etik 6rako artikuluak, II. kapitulua: 7tik 8rako artikuluak eta IV. kapitulua: 15etik 25era bitarteko 
artikuluak.
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47. Haurren eta gazteen nerabeen aurkako sexu-abusua. Definizioa eta ezaugarriak.

48. Seme-alaben indarkeria gurasoen aurka. Definizioa eta ezaugarriak.

49. Familia arloko esku-hartzea babesgabezia-egoeran dauden adingabeekin: Definizioa eta 
helburuak, erabakiak hartzeko oinarrizko printzipioak. Esku-hartzeen motak kasuaren beharraren 
arabera: zer kasutan aplikatzen den eta esku hartzeko estrategiak.

50. Atxikimenduaren teoria. Funtsezko kontzeptuak. Atxikimenduaren eraketa. Atxikimen-
duaren garapena bizitzaren zikloan.

51. Haur eta nerabeentzako Euskal Autonomia Erkidegoko arreta eta babeserako udal- eta 
lurralde zerbitzuetan arrisku eta babesgabezia egoerak baloratzeko tresna.

52. Adimen-desgaitasuna eta zahartzea.

53. Mendekotasuna duten pertsonen familiekin eta euren ingurune-komunitatean esku 
hartzea egoitza zentrotik.

54. Pertsona zaharren aurkako abusua eta tratu txarrak. Prebentzioa, detekzioa eta esku- 
hartzea.

55. Iraupen luzeko zaintza eta bizitzaren amaiera. Pertsona zaharraren eta haren familiari 
arreta eta laguntza emateko gizarte lana. Doluan laguntzea. Aurretiazko borondateen doku-
mentua.

56. Buruko gaixotasuna duten pertsonak errekuperatzeko arreta.

57. Gizarteratzearen esparru kontzeptuala eta arauzkoa, diagnostikoa, printzipioak eta esku 
hartzeko esparruak (Gizarteratzerako IV. Euskal Plana 2017-2021, II eta III kapituluak).

58. Gizarteratzearen esparru kontzeptuala eta arauzkoa, diagnostikoa, printzipioak eta esku 
hartzeko esparruak (Gizarteratzerako IV. Euskal Plana 2017-2021, IV eta V kapituluak).

59. Etxegabetasuna: kontzeptualizazioa, kausak eta etxerik gabeko pertsonentzako arretarako 
euskal estrategiaren proposamena (Egoitza-bazterketa larriko egoerak prebenitu eta murrizteko 
euskal estrategia 2018-2021, II. eta VI. kapituluak).

60. Suizidioa prebenitzeko Euskadiko estrategia (III. zatia, 8. Esku-hartzeko arloak eta neu-
rriak).

Emandako arau- eta lege-erreferentziak informazio gisa baino ez dira eman, eta, beraz, 
hautatze-prozesu honetako izangaien erantzukizuna izango da erreferentzia horietan aipatutako 
legeak eta arauak aldiro egokitu eta eguneratzea, hala dagokionean. Estatuko Aldizkari Ofizia-
lean edo dagokion aldizkari ofizialean deialdia argitaratzen denean indarrean dauden arauak 
eta legeak izango dira ezagutu beharrekoak.
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II. Eranskina Gizarte-Langilearen funtzioak 

Erantzukizun eta eginkizun nagusiak (hemen adieraziko dira lanpostuan dagoen pertsonak 
erantzukizun esparru bakoitzerako zehaztu diren adierazleetara iristeko bete behar dituen zere-
gin nagusiak; ez da zerrenda murriztaile edo mugatzailea, eta, beraz, dokumentuan jaso gabeko 
beste batzuk gehitu litezke).

Egokitzen zaizkion kasuetan lagundu eta esku-hartzea.

Pertsonen beharrizanak eta zailtasunak hautematea eta hasierako egoera diagnostikoak 
egitea.

Laguntza emateko edota esku hartzeko prozesuak diseinatu eta gauzatzea. Diagnostikoan 
oinarrituta komenigarria denean, Arreta Plan Pertsonalizatuak prestatzea.

Prozesuak beste programa eta zerbitzuekin koordinatzea.

Pertsonekin batera jarraipen-bilera telematiko edo presentzialak egitea, eta, beharrezkoa 
denean, bisitak egitea.

Emaitzak ebaluatzea.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak berezko dituen informazio-, orientazio-, aholkularitza- 
nahiz izapidetze-lanak.

Herritarrei informazioa ematea eskubide eta betebehar sozialei buruz.

Baliabideak kudeatu eta izapidetzea.

Izapidetzea, eta, hala dagokionean, beste arreta-sistemetara bideratzea.

Zerbitzu espezializatuak ematen dituzten beste erakunde batzuekin koordinatzea.

Arloaren barruko zerbitzuetako izapideetan eta kudeaketan laguntzea.

Erakundeekin eta beste eragileekin koordinatzea.

Arloa teknikoki koordinatzea Zerbitzuarekin erlazionatutako beste erakundeekin (Gizarte On-
gizateko Foru Erakundea, udalerriko ikastetxeak, Osakidetza, Telelaguntza Zerbitzua, Etxebide, 
Lanbide, etxeko laguntza ematen duen enpresa…).

Zerbitzuen ezarpena eta prestazioa beste erakundeekin koordinatzea (Gurutze Gorria, Cáritas,  
Buru Gaixotasuna duten pertsonen eta senideen Aiarako Elkartea, Sartu…).

Udalaren barruko nahiz kanpoko koordinazioa bideratzea, eta, beharrezkoa denean, lan 
egutegia egokitzea programatzen diren ekitaldi edota batzarretarako.

Udal-espedienteak izapidetzea.

Laguntza ematea eta txostenak nahiz proposamen teknikoak egitea, onetsi daitezen.

Udal-espedienteak izapidetzeko aginduzkoak diren edo errekeritzen diren txostenak eta 
proposamenak egitea.

Kontuak ematea:

Zerbitzuarekin erlazionatuta eskatzen diren azterlan, estatistika eta txosten guztiak egitea.

Zuzendaritzaren irizpideei jarraikiz, laguntza ematea programa eta baliabide berriak aztertu 
eta ebaluatzeko, baita horiek hobetzeko proposamenak egiteko ere.

Udalaren zein Udalaz gaindiko erakundeen zerbitzu eta prestazioetarako txosten teknikoak 
ematea.

Herritarrei eta interes-taldeei arreta eskaintzea eta haien kontsultei erantzutea, berezko 
jardun-eremuaren barruan.
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Osoko Bilkurako batzorde informatiboetan, kontseiluetan, batzarretan eta parte hartzeko 
nahiz erabakiak hartzeko beste organo eta foroetan parte hartzea.

Udalaren barruko nahiz kanpoko koordinazioa bideratzea, eta, beharrezkoa denean, lan 
egutegia egokitzea programatzen diren ekitaldi edota batzarretarako.

Udalaren eta bere beharrekiko erantzunaren hobekuntza sustatzea eta horretan parte 
hartzea, hobetzeko balio dezakeen edozein ekintza edota aldaketa proposatuta.

Beharrezkoa denean eta eskatzen denean, elkarlanean aritzea Udalari atxikitako gainerako 
langileekin.

Arloetatik esleitu dakiokeen beste edozein eginkizun betetzea, betiere, bere lanpostuarekin 
eta kategoriarekin lotua badago.

Bigarrena. ALHAOn argitaratzea 2020ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokion Gizarte 
Langile plaza bat hautatzeko prozesuaren oinarri espezifiko hauek (Tokiko Gobernu Batzordearen 
2020ko uztailaren 3ko Erabakiaren bidez onartua eta ALHAOren 2020ko abuztuaren 10eko 89. 
zenbakian argitaratua), bai eta hautaketa-prozesuaren deialdia ere (2022ko Enplegu Publikoaren 
Eskaintzaren bidez aldatua, Tokiko Gobernu Batzordearen 2022ko martxoaren 18ko Erabakiaren 
bidez onartua eta ALHAOren 2022ko apirilaren 1eko 39. zenbakian argitaratua).

Hirugarrena. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzea, laburbilduta, 2020ko 
Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokion gizarte-langile plaza bat hautatzeko prozesuaren 
oinarri espezifiko hauek (tokiko gobernu-batzarraren 2020ko uztailaren 3ko erabakiaren bidez 
onartu zen, eta ALHAOren 2020ko abuztuaren 10eko 89. zenbakian argitaratu) eta hautaketa- 
prozesuaren deialdia (2022ko martxoaren 18ko tokiko gobernu-batzarraren erabakiaren bidez 
onartutako 2022ko lan-eskaintza publikoaren bidez aldatu zen). ALHAOan argitaratu zen, 2022ko 
apirilaren 1ean, eta oinarri espezifikoak zein ALHAOan argitaratu ziren adierazi zen.

Laugarrena. Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, laburbilduta, 2020ko Enplegu Publi-
koaren Eskaintzari dagokion gizarte-langile plaza bat hautatzeko prozesuaren oinarri espezi-
fiko hauek tokiko gobernu-batzarraren 2020ko uztailaren 3ko erabakiaren bidez onartua eta 
ALHAOen 89. zenbakian argitaratua, 2020ko abuztuaren 10ean , bai eta hautaketa-prozesuaren 
deialdia ere 2022ko martxoaren 18ko Tokiko gobernu-batzarraren erabakiaren bidez onartua, eta 
ALHAOen 39. zenbakian argitaratua, 2022ko apirilaren 1ean, oinarri espezifikoak argitaratzen 
diren ALHAO adierazita.

Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, berraztertzeko 
errekurtsoa aurkez dakioke ebazpena eman duen organoari, hilabeteko epean, ebazpena argi-
taratu eta biharamunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. eta 124. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz.

Aukerako berraztertze-errekurtsorik jartzen ez bada, bide judiziala irekiko da, eta, beraz, adminis- 
trazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko Eduki Administratiboko Epaitegian, 
txandaka, bi hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Laudio, 2022ko urriaren 18a

Alkate-udalburua
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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