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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 1. orr.

I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Foru Enpresak eta Foru Erakundeak

Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundea (GUFE)

2022ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagozkion hautaketa-proben deial-
diak onartzea, enplegu publikoa egonkortzeko prozesuaren bidez, Enplegu 
publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 20/2021 Legean aurreikusitakoaren babesean.

Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Gobernu Batzak, 2022ko aza-
roaren 29an egindako bilera arruntean (4/22 akta), besteak beste, honako erabaki hau 
onartu zuen:

«Lehenengoa: Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Enplegu Publi-
koaren Eskaintzarekin bat etorriz (2022ko maiatzaren 20ko Erabakiaren bidez onartu 
zen), enplegu publikoa egonkortzeko prozesuaren bidezko hautaketa-probetarako deial-
dia xedatzea, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei 
buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legean ezarritakoaren arabera, dagozkien eranski-
netan agertzen diren eta lehiaketa-prozedurari dagozkion lanpostuak betetzeko.

Bigarrena: Deialdi horiek arautuko dituzten oinarri orokorrak eta espezifikoak onar-
tzea. Oinarri horiek erabaki honen eranskin gisa gehitu dira, jasota gera daitezen.

Hirugarrena: Oinarriak osorik, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta laburtuta, Estatuko 
Aldizkari Ofizialean, iragarki-taulan eta GUFEren web-orrian argitaratzea.

Laugarrena: GUFEko gerentea gaitzea, deialdi hau izapidetzeko behar diren ebaz-
pen guztiak har ditzan.»

Bilbon, 2022ko azaroaren 29an.—GUFE-ko gerentea, David Latxaga Ugartemendia
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 2. orr.

HAUTAPROBETARAKO DEIALDIA
ENPLEGU PUBLIKOA EGONKORTZEKO PROZESUAREN OINARRI OROKORRAK

Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
1. Oinarri hauen xedea da lehiaketa-sistemaren bitartez hautaketa-prozesu baten 

deialdia arautzea, zehazten diren plantillako plazak betetzeko, deialdiaren oinarri espezi-
fikoetan dagozkien erreserbekin, nola eta enplegu publikoa finkatzeko prozesuaren bidez 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko Kidegoei eta Eskalei buruzko azaroaren 
11ko 7/2021 Legearen bigarren xedapen gehigarrian jasotako aurreikuspenen babesean, 
Administrazio publikoetan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko 
abenduaren 28ko 20/2021Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriekin lotuta.

2. Desgaitasuna duten pertsonen txandan aurkezten den izangai batek prozesua 
gainditu bai baina plazarik lortu ez badu, eta txanda irekiko beste izangai batzuek baino 
puntuazio hobea lortzen badu, puntuazio horrekin sartuko da txanda irekian.

Desgaitasuna duten pertsonentzat gordeta dauden plazen artean betetzen direnak 
deialdiko plaza guztien ehuneko hirura heltzen ez badira, bete ez diren plazak hurrengo 
eskaintzaren ehuneko zazpiko kupoari batuko zaizkio, ehuneko hamarreko gehieneko 
mugarekin.

3. Nolanahi ere, derrigorrezko hizkuntza-eskakizun jakin bat ezarrita duten deialdi-
ko plazak betetzeko, beharrezkoa izango da hautagaiek hizkuntza-eskakizun hori oinarri 
hauetan ezartzen den moduan egiaztaturik izatea.

4. Epaimahaiak ezin izango du eskainitako plaza-kopurua baino pertsona gehiago 
aukeratu, eta muga hori gaindituko balute, erabat eta berez baliogabe izango lirateke 
proposamenak.

5. Halaber, sexuen arteko aukera-berdintasunari buruzko printzipioarekiko konpro-
misoa deklaratzen da, zeinak Bizkaiko Foru Aldundiaren eta haren erakunde autono-
moen zerbitzupeko langileak sartzeko prozedura gidatzen duen.

Bigarrena.—Hautagaiek bete behar dituzten baldintzak edo betekizunak
1. Hauek dira:
a) Egoera hauetako bat gertatzea:
  —  Europar Batasuneko herritarra izatea, bai hautagaia edo haren ezkontidea 

(eta ez egotea zuzenbidez banaturik), bai hautagaiaren ondorengoak edo 
haren ezkontidearenak (eta ez egotea zuzenbidez banaturik), baldin eta on-
dorengook hogeita bat urtetik beherakoak badira, edo, urte gehiago izanik, 
gurasoen mende bizi badira oraindik.

  —  Europar Batasunak egin eta Espainiak berretsitako nazioarteko hitzarmenen 
ezarpen-eremuaren barruan egotea, baldin eta hitzarmen horietan langileen 
zirkulazio-askatasuna ezar badaiteke.

b)  Hamasei (16) urte beteta izatea, baina derrigorrezko erretirorako adinik oraindik 
ez izatea.

c) Zereginak betetzeko behar besteko gaitasun funtzionala izatea.
d)  Diziplinazko espediente baten bitartez administrazio publikoetarik edozeinen 

zerbitzutik bereizia ez izatea, eta eginkizun publikoak egiteko ezgaiturik ez ego-
tea. Beste estatu bateko nazionalitatea izanez gero, ez egotea desgaituta edo 
pareko egoera batean, eta ez egotea dagokion estatuan baldintza beretan enple-
gu publikoa betetzea eragozten duen diziplina-zehapenaren mende edo pareko 
egoera baten mende.

e)  Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunerako, titulua edukitzea, edo 
hura lortzeko eskubideak ordainduta izatea; eta oinarri espezifikoetan ezarritako 
baldintzak betetzea. Tituluak atzerrian lortu dituzten hautagaiek egiaztatu behar-
ko dute badutela dagokion baliozkotzea edo badutela, behintzat, homologazioa-
ren ziurtagiria.

f)  Ezin izango dira aurkeztu kategoria bereko GUFEko lan-kontratuko langile finkoak.
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2.  Desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetarako lehiatzen direnek le-
gezko izaera hori eduki behar dute aitortua, %33ko portzentajean edo altuagoan, eta es-
kabidea aurkezteko unean egiaztatu beharko dute hori Bizkaian bizi ez diren pertsonek. 
Nolanahi ere, honako kasu hauetan joko da baldintza hori betetzen dutela: ezintasun 
iraunkor oso bat dela-eta pentsio bat aitortua duten Gizarte Segurantzako pentsiodunen 
kasuan, eta zerbitzurako ezintasun iraunkorra edo desgaitasuna dela-eta erretiro-pen-
tsio bat aitortuta duten klase pasiboetako pentsiodunen kasuan.

3.  Hautaketa-prozesuan desgaitasuna duten pertsonentzat gordetako plazetan 
lehiatzeko parte eskatu dutenek aurkeztutako eskabideak aztertuta ondorioztatzen bada 
ez dituztela betetzen horretarako baldintzak, ofizioz onartuko dira txanda ireki arruntean, 
betiere txanda horretan onartuak izateko baldintzak betetzen badituzte.

4. Eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den egunean eduki beharko dira be-
tekizun horiek guztiak, salbu eta hizkuntza-eskakizunaren betekizuna, berau berariazko 
oinarrietan aurreikusitako euskara-ariketa idatzia egiteko eguna baino lehen egiaztatu 
beharko baita. Halaber, beharrezkoa izango da betekizun horiei guztiei eustea hautake-
ta-prozesuan zehar, harik eta kontratazioa egin arte.

Hirugarrena.—Eskaera-orriak
1. Forma

1.1. Deialdi honetan parte hartu nahi duten izangaiek konpromisoa hartzen dute es-
kabidea aurkezteko Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan deialdiaren fitxan ar-
gitaratutako inprimakiaren arabera, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan ezarritakoarekin bat, 
eta tasa ordaintzeko, salbuespen-kasuetan izan ezik, 1/2021 Foru arauaren arabera.

Aurrekoaz gain, eredu ofizial eta normalizatu bat ere egongo da eskuragarri; eredu 
hori I. eranskinean dago jasota, eta ifas.bizkaia.eus erakundearen web-orrian(«Egonkor-
tze prozesuak»).

1.2. Onartuak izateko eta, hala denean, hautaprobetan parte-hartu ahal izateko, 
hautagaiek nahikoa izango dute eskaera-orrian adieraztea eskatzen diren baldintza guz-
ti-guztiak betetzen dituztela; horretarako, eskaera-orriak aurkezteko epea amaitzen den 
eguna izango da erreferentzia-data, salbu eta hizkuntza-eskakizunaren betekizunaren 
kasuan, berau berariazko oinarrietan aurreikusitako euskara-ariketa idatzia egiteko egu-
na baino lehen egiaztatu beharko baita, horretarako, erantzukizunpeko adierazpena era-
biliko da.

1.3. Eskaera-orriarekin batera hauek aurkeztu beharko dira nahitaez:
a)  GUFE-ko aldi baterako lan-kontratuko langileek Giza Baliabideen Zuzendarior-

detzak emandako «Finkatzerako datu ziurtagiria /051 Eredua)» baino ez dute 
aurkeztu beharko. Izangai bakoitzak «Nire kudeaketak/Nire jakinarazpen eta ko-
munikazioak» atalean lortu ahal izango du ziurtagiri hori, egoitza elektronikoan.

   Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren baldintzak eskabidean agerrarazi 
beharko dira, eta harekin batera aurkeztu, hala egiten ez bada eta haietako-
ren bat falta bada, ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea. 
Berdin jokatuko da merezimenduak zenbatzeko; hau da, eskabidean alegatu 
beharko dira ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, eta harekin batera 
aurkeztu, bestela ezin izango baitira baloratu seigarren oinarrian xedatutakoaren 
arabera.

b)  Deialdiaren oinarri berezietan eskaturiko titulua edo hura lortzeko eskubideak or-
dainduta daudela egiaztatzen duen agiria, bai eta deialdiko oinarri espezifikoetan 
eskatzen diren gainerakoak ere.

c)  Nork bere balorazioa egiteko formularioa, behar bezala beteta eta sinatuta, eta 
deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoetan zehazten diren eta nork bere balora-
zioa egiteko formularioan jaso diren merezimenduen justifikazio-agirien kopiak.

   «Finkatzerako datu-ziurtagiria (051 eredua)» aurkezten duten izangaiek ez diz-
kiote 051 ereduan agertzen diren datuei lotutako agiriak erantsi beharko formu-
larioari, bai ordea haiei dagozkien eremuak bete.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
22

9-
(I-

10
12

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 4. orr.

d)  Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzen duten hautagaiek, gainera, 
desgaitasunaren ziurtagiria aurkeztu behar dute. Hala ere, desgaitasuna Bizkai-
ko Foru Aldundiak aitortu badie, ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu beharko; 
zer txandatan parte hartzen duten besterik ez dute adierazi beharko, eta baimen 
espresua eman GUFEri egoera hori Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta 
dezan.

e)  Izen-emate tasa ordaindu izanaren ziurtagiria.
f)  Tasa ordaintzetik salbuetsita egotearen ziurtagiria, hala badagokio.
1.4. Eskaera-orrian adierazi behar da, zein txandatan parte hartu nahi den: a) txan-

da askea; b) desgaitasuna duten pertsonen txanda. BI txanda horietatik batean baino 
ezin da parte hartu.

1.5. «Euskara» atalean, egiaztatutako hizkuntza-eskakizuna adierazi beharko da, 
bai eta hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko euskara-ariketa egin nahi den eta zein hiz-
kuntza-eskakizunetakoa den ere. Adierazi ezean, ezin izango da hizkuntza-eskakizuna 
egiaztatzeko proba egin. Ariketa hori egiteko, desgaitasuna duten pertsonen txandan 
lehiatzen direnek denbora edo/eta baliabiderik egokitzea behar badute, hala adierazi 
beharko dute, eta horretarako arrazoia azaldu beharko dute.

2. Datu pertsonalen babesa eta kudeaketa
Parte-hartzaileek emandako datuak hautaketa-prozesua kudeatzeko eta prozesu ho-

rretatik eratorritako aldi baterako lan-poltsa kudeatzeko baino ez dira erabiliko. Legelari 
aholkulariak, izapidetze osoan, Datu Pertsonalak Babesteari eta eskubide digitalak ber-
matzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta Datu Pertsonaletarako 
Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko 
otsailaren 25eko 2/2004 Legean eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren api-
rilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa betetzen dela zainduko du.

Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko eta ezerezteko eskubideak legelari 
aholkulariaren aurrean baliatuko dira: Ugasko 5 bis, 1. solairua, 48014 Bilbo.

3. Eskaera-orriak aurkezteko tokia
3.1. Eskaera-orriak eta haiekin batera aurkeztu beharreko agiriak Bizkaiko Foru 

Aldundiko egoitza elektronikoan, www.ebizkaia.eus, eskabide elektronikoaren bidez aur-
keztuko dira,

Eskabide elektronikoa egin nahi izanez gero, egoitza elektronikoan onartutako identi-
fikazio eta sinadura elektronikorako bitarteko bat beharko da (https://www.ebizkaia.eus/
es/eu/sinadura-sistemak).

Herritar guztiek aurkezteko aukera izan dezaten bermatzeko, Foru Erakunde honek 
zuzeneko arreta egiteko bulego bat jarriko du, non baliabide informatiko guztiak egongo 
diren izapideak egin ahal izateko. Web-orrian argitaratuko da helbidea, bai eta GUFEko 
iragarki-taulan ere.

3.2. Halaber aurkeztu ahal izango dira Administrazio Publikoen Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aipatzen diren lekuetan.

3.3. Eskatzaile bakoitzak eskabide bakarra aurkeztu ahal izango du hautaketa-pro-
zesu bakoitzeko. Eskatzaileak eskabide gehiago aurkezten baditu gehienez aurkez dai-
tezkeenak baino, organo instrukzio-egileak jasotako azken eskabidea baino ez du eba-
luatuko, eta gainerako eskabideak automatikoki baztertuko dira.

4.  Eskabideak aurkezteko epea
Eskaera-orriak egutegiko hogei (20) egun natural epearen barruan aurkeztu behar-

ko dira, deialdiaren laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 
aurrera.
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5. Eskaera-orrietako akatsak
Eskaera-orriak azaldutako epearen barruan eta eran ez aurkezteak hautagaia baz-

tertuta geratzea ekarriko du.
Edonola ere, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, eskaera-orrietan akatsik egonez gero, in-
teresdunari errekerimendua egingo zaio —Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Foru Erakun-
de honen iragarki-taulan zein web-orrian argitaratuko den iragarki baten bidez— hamar 
(10) eguneko epean akatsa edo gabezia zuzentzeko. Halaber, ohartaraziko zaio ezen, 
hala egin ezean, eskaeran atzera egindakotzat joko dela, horri buruzko ebazpena eman 
ondoren.

Tasa ez ordaintzeari edo osorik ez ordaintzeari dagokion akatsa kasu honetan bai-
no ezingo da zuzendu: eskatzaileak ordaintzetik salbuetsita dagoela alegatu duenean, 
baina okerra egin duenean salbuespen horretarako baldintzak betetzeari dagokionez. 
Zuzenketa egiteko, hamar eguneko epea emango zaio.

6.  Tasak
1/2021 Foru Arauarekin bat etorriz, otsailaren 3koa, zeinaren bidez tasa bat ezartzen 

den Bizkaiko Foru Aldundian eta haren erakunde autonomoetan langile sartzeko hautapro-
bak egiteko interesa dutenei behar diren zerbitzuak emateko, bada, hautaprobetan parte 
hartu ahal izateko hautagai bakoitzak izen-emateagatiko tasa ordaindu beharko du.

—  Hautagai bakoitzak 12 euroko kuota ordaindu beharko du.
—  Ordainketa egiteko, Kutxabankeko honako kontu-zenbakian egin behar da sarrera: 

ES95 2095 0611 0191 2060 4941.
—  Sarreran izen-abizenak adieraziko dira, baita dagokion hautaproba ere.
—  Tasaren ordainketa nominala eta indibidualizatua izango da hautaketa-prozesu 

bakoitzerako.
—  Tasaren ordainketa eskabideak aurkezteko epearen barruan egin behar da.
—  Tasa ez ordaintzea edo epez kanpo egitea erabakigarria izango da hautagaia kan-

po uzteko.
—  Tasa ordaintzeak ez dakar izapideak betetzeko epeak edo moduak ordezkatzea, 

inola ere, oinarri hauetan aurreikusten den eran.
Tasa ordaintzetik salbuetsita daude:
a)  %33ko edo hortik gorako desgaitasun-maila duten pertsonak. Horretarako, es-

kabidearekin batera, hori egiaztatzen duen ziurtagiria aurkeztu beharko dute. Ez 
dute ziurtagirik aurkeztu beharko Bizkaiko Elakarreragingarritasun Nodoan esku-
ra dauden zerbitzuen bitartez datuak trukatzeko moduan dituzten pertsonek. Zer-
bitzu horiek Bizkaiko egoitza elektronikoan aurki daitezke (https://www.ebizkaia.
eus/eu/elakarreragingarritasuna#tabs-2).

b)  Familia ugariak, Familia Ugaria Babesteari buruzko azaroaren 18ko 40/2003 Le-
gearen 12.1.C) artikuluan ezarritakoaren arabera. Horretarako, eskabidearekin 
batera, familia ugariko kide direla egiaztatzeko agiria aurkeztu beharko dute. Ez 
da fam,ilia ugarien titulua aurkeztu beharko titulu hori Euskal Autonomia Erki-
degoan lortu bada; horren gaineko egiaztapena dauden datu-bitartekaritzarako 
sistemen bidez egingo da.

c)  Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea-
ren 11. artikuluan aipatzen den diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen du-
ten pertsonak edo, hala badagokio, Bizitzeko Gutxieneko Diru Sarrera ezartzen 
duen maiatzaren 29ko 20/2020 Errege Lege Dekretuaren 2. artikuluan aipatzen 
den bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren onuradun diren pertsonak. Ez dute ziur-
tagirik aurkeztu beharko Bizkaiko Elakarreragingarritasun Nodoan eskura dau-
den zerbitzuen bitartez datuak trukatzeko moduan dituzten pertsonek. Zerbitzu 
horiek Bizkaiko egoitza elektronikoan aurki daitezke (https://www.ebizkaia.eus/
eu/elakarreragingarritasuna#tabs-2).
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d)  Genero-indarkeriaren biktimak, gai honetan indarrean dagoen araudiaren arabera.
e) Guraso bakarreko familia.
Langileak hautatzeko eskumena duen Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko or-

ganoak beharrezkoak diren egiaztapenak eta kontsultak egingo ditu administrazioak in-
teresdunei buruz dituen datuen gainean. Horretarako, Bizkaia Nodoaren elkarreraginga-
rritasun-zerbitzuak erabiliko ditu, salbu eta egiaztapena datu-bitartekaritzako sistemen 
bidez egitea ezinezkoa bada edo interesdunak horren aurka dagoela espresuki adieraz-
ten badu; halakoetan, eskatutako salbuespena justifikatzeko baldintzak betetzen direla 
egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira eskabidearekin batera.

laugarrena.—Hautagaien onarpena
1. Eskabideak aurkezteko epea amaituta, GUFEko gerenteak ebazpena emango 

du onartutakoen eta baztertutakoen zerrenda onartzeko. Ebazpen hau GUFEren web-
orrian argitaratuko da (www.ifas.bizkaia.eus/Egonkortze prozesuak), iragarki-taulan; bai-
ta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean ere, xedapen-zatian.

Zerrenda horiek egingo dira eskatzaile bakoitzak eskabidea egitean betetako eran-
tzukizunpeko adierazpenean emandako eta adierazpen horri lotutako datuen arabera.

Zerrenda horietan, izangaien izen-abizenak eta Nortasun Agiri Nazionalaren zenba-
kia agertuko dira (aintzat harturik zer ezartzen duen bere zazpigarren xedapen gehiga-
rrian 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, Datu Pertsonalak Babestekoak 
eta Eskubide Digitalak Bermatzekoak), baita nork bere balorazioa egiteko formularioan 
adierazitako guztizko puntuazioa ere. Horrez gain, prozesutik baztertuta geratzen diren 
pertsonak ez onartzeko arrazoiak ere jasoko dira.

Onartuen eta baztertuen zerrendak onartzeko ebazpenean ezarriko da, oro har, zen-
bat eskabide zenbatetsiko dituen epaimahai kalifikatzaileak, deialdi bakoitzeko oinarri 
espezifikoekin bat -eskabide horiek puntuazioaren araberako hurrenkeran hartuko dira 
zerrendatik, eta hartu beharreko azkenarekin berdinduta dauden guztiak ere zenbatetsi 
beharrekoen artean sartuko dira-.Kopuru hori zehazteko haintzat hartuko da kategoria 
bakoitzean deitutako plaza-kopurua, eta eskala hau aplikatuko zaio:

—  Deitutako plazak 5 edo gutxiago: deitutako plazak halako 5.
—  Deitutako plazak 5 baino gehiago eta gehienez 10: deitutako plazak halako 4.
—  Deitutako plazak 10 baino gehiago: deitutako plazak halako 3.
Aurrekoari kalterik egin gabe, izangai bideragarririk ez dagoelako erabakitzen bada 

erabiltzea onartuen eta baztertuen zerrendak onartzeko ebazpeneko zerrenda, lehen-
tasunaren arabera ordenatuta dagoena, zorrotz errespetatuko da bertan agertzen den 
puntuazio-hurrenkera.

2. Onartu eta baztertutako hautagaien zerrendak onetsiko dituen ebazpenaren aur-
ka aukerako berraztertze-errekurtsoa jarri ahal izango zaio GUFEko gerenteari, zerren-
dak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunaz geroko hilabeteko epearen 
barruan.

Baztertuak izan diren pertsonak, baztertzearen aurkako errekurtsoa aurkezten badu-
te eta errekurtso hori ez bada ebatzi euskara-proba egiten den egunerako , proba ho-
rretara aurkeztu ahal izango dira, kautelaz, baldin eta haien eskabidea, bertan adierazi 
duten puntuazioa aintzat hartuta, oinarri orokor honen lehenengo apartatuan xedatuta-
koaren arabera epaimahaiak zenbatetsiko dituen eskabideen artean badago.

Kautelaz egindako ariketek ez dute baliorik izango errekurtsoa ezetsiz gero.
3. Onartuen zerrendan agertzeak ez du esan nahi interesdunei hautaketa-proze-

suan eskatzen diren baldintzak betetzen dituztela aitortzen zaienik. Izendapena egin 
baino lehen aurkeztu behar diren agirietatik ondorioztatzen bada azkenean hautatua 
izan den pertsonaren batek ez duela baldintzetakoren bat betetzen, prozedura honetan 
parte hartzeak berekin dakartzan eskubide guztiak galduko ditu.

Hautaketa-prozesuaren edozein unetan, epaimahaiak jakinez gero izangairen batek 
deialdiko baldintzak ez dituela betetzen, proposamena egin beharko dio organo esku-
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dunari izangai hori bazter dezan, betiere interesdunari entzunaldia eman ondoren, eta 
parte hartzeko eskabidean pertsona horrek zehaztasunik gabe eman dituen edo faltsutu 
dituen datuen berri eman beharko du.

Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaera, eraketa eta jarduna
1. Osaera

1.1. Deialdian eskainitako plazak beteko dituzten hautagaiak epaitu behar dituzten 
epaimahaiek kide titularrak eta ordezkoak izango dituzte, era honetara:

Epaimahaiburua:
—  GUFEko lan-kontratudun langile finkoen artean aukeratutako pertsona bat.
Epaimahaikideak:
—  Bi kide, GUFEko lan-kontratudun langile finkoen edo Bizkaiko Foru Aldundiko ka-

rrerako funtzionarioen artean hautatuak.
—  Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen ordezkari bat.
—  GUFEko lan-kontratudun langile finkoen artean aukeratutako pertsona bat.
Idazkaria:
—  GUFEko lan-kontratudun langile finkoen artean aukeratutako pertsona bat edo, 

hala badagokio, Bizkaiko Foru Aldundiaren ordezkari bat, Araubide Juridikoaren 
eta Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak aukeratua.

Epaimahaiak osatzeko orduan, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 
6/1989 Legearen 31. artikuluaren 2. zenbakian jasotako espezialitatearen printzipioa 
bermatuko da, baita Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen 20. artikuluaren 4. zenbakian ezarritako ordezkaritza orekatuarena ere.

1.2. Deialdia argitaratu aurreko bost (5) urteko epearen barruan hautaketa-proze-
suetarako hautagaiak prestatzeko zereginetan ibili direnek ezin izango dute epaimahaian 
parte hartu.

1.3. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da epaimahaietako titular eta ordez-
koen izenak jasotzen dituen zerrenda, onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak ones-
ten dituen ebazpenarekin batera.

1.4. Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeari epaimahai kalifikatzaileetan dagoz-
kion ordezkariez gain, deialdian eskatutako hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko saioe-
tan ere hartuko dute parte erakunde horretako ordezkariek.

1.5. Epaimahaiak, edozelan ere, aholkulari espezialistak eduki ahal izango ditu 
epaimahaikideekin batera lankidetzan aritzeko. Hala ere, lankidetza hori nork bere espe-
zialitate teknikoetan jardutera mugatuko da.

2.  Abstenitzea
Epaimahaiko kideek uko egin beharko diote parte hartzeari eta uko-egite hori Go-

bernu Batzordeko presidenteari jakinarazi baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Ju-
ridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan aurreikusitako arrazoiren bat 
gertatzen bada.

3.  Errekusatzea
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. ar-

tikuluarekin bat etorriz, aurreko artikuluan xedatutako inguruabarretako bat gertatzen 
denean, hautagaiek epaimahaia osatzen duten kideak errekusatu ahal izango dituzte.

4.  Eraketa
Epaimahaia ezin izango da eratu eta ezin izango du jardun baldin eta gutxienez epai-

mahaiburua eta idazkaria —edo haien ordezkoak— eta kideen erdiak ez badaude. Idaz-
karia ez da kontuan hartuko zenbaketa hori egiteko.
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5.  Jarduna
5.1. Epaimahaiko kide guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango 

dute, idazkari lana betetzen duenak izan ezik; hark hitz egiteko eskubidea izango du, 
baina ez botoa emateko.

5.2. Epaimahaiak gehiengoz hartuko ditu erabakiak.
5.3. Komunikazio eta gainerako gorabeheretarako, epaimahaiak helbide honetan 

izango du egoitza: Ugasko 5 bis - lehen solairua, 48014 – Bilbo).
5.4. Epaimahaiak nortasuna egiazta dezatela eska diezaieke hautagaiei hautake-

ta-prozesuan zehar, edonoiz.
5.5. Oinarri hauetan eta Bizkaiko Foru Aldundiko Epaimahaien Jardunbideari bu-

ruzko Eskuliburuan ezarrita ez dagoen guztirako, epaimahaiak ahalmena izango du 
sortzen diren zalantzak ebazteko eta deialdia ondo bideratu dadin beharrezkoak diren 
erabakiak hartzeko.

5.6. Epaimahaiak, hautaketa-prozesuan zehar, nork bere espedientearen berri iza-
teko eskubidea bermatuko die hautagaiei.

5.7. Epaimahaiaren ebazpenen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izan-
go zaio GUFEko Gobernu Batzordeari, hilabeteko epearen barruan, ebazpena iragar-
ki-taulan argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.

5.8. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 45. artikuluan xedatutakoaren arabera, GUFEren iragarki-taulan eta 
ifas.bizkaia.eus web-orrian argitaratuko dira hautaketa-prozeduraren ondoriozko admi-
nistrazio-egintzak; argitalpen horiek jakinarazpenaren ordezko izango dira eta, beraz, 
ondorio berak izango dituzte.

6. Kalte-ordainak
Epaimahaietan parte hartzea dela-eta egin beharreko egonaldiak, lankidetzak eta 

abar ordaintzeko, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko Eusko Jaurlaritzaren 
otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan eta abenduaren 19ko 267/2000 Dekretuan zein ekai-
naren 13ko 121/2006 Dekretuan xedatutakoari jarraituko zaio; azken dekretu horren bi-
dez, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko dekretua hirugarren aldiz aldatzen da 
(EHAA, 122. zk., 2006ko ekainaren 28koa).

Seigarrena.—Hautaketa-prozedura
1. Egonkortze-prozesurako erabiliko den hautaketa-prozedura lehiaketa izango da, 

txanda guztietan: txanda irekia eta desgaitasuna duten pertsonen txanda, deialdiaren 
oinarri espezifikoetan ezarritakoaren arabera.

Lehiaketa horretan, izangaiek nork bere balorazioa egiteko formularioan alegatutako 
eta harekin batera aurkeztutako merezimenduak aztertu eta baloratuko ditu epaimahai 
kalifikatzaileak, baina bakarrik laugarren oinarri orokorraren eta deialdi bakoitzaren oina-
rri espezifikoen arabera zehaztutako eskabide-kopuruari dagozkionak.

2. Aztertuko diren eskabideen artean sartuko dira, halaber, derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna duten plazetan eskakizun hori egiaztatu gabe izan arren dagokion eus-
kara-azterketa egiteko izena eman duten pertsonak, eta azterketa gaindituz gero izango 
luketen puntuazioarekin agertuko dira. Derrigortasunik gabeko hizkuntza-eskakizuna 
duten plazetarako ere berdin jokatuko da; hau da, dagokion puntuazioa emango da.

Nolanahi ere, alegatu eta aurkeztutako merezimenduak zenbatzeko mugako errefe-
rentzia-data beti izango da deialdiaren oinarriak Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu 
diren eguna.

Norberak egindako balorazioa loteslea da epaimahai kalifikatzailearentzat; hark, 
bada, ezin du puntu gehiagorik eman merezimenduen baremoaren atal bakoitzean inte-
resdunek bertan adierazitakoa baino, ez bada okerren bat dagoela, materiala, aritmeti-
koa edo egitezkoa.
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3. Euskara-azterketa nahitaezkoa eta baztertzailea izango da derrigorrezko hizkun-
tza-eskakizuna ezarrita duten plazetan, eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, berriz, 
gainerako plazetan. Nahitaezko euskara-azterketa baztertzailea gainditzen edo egiten 
ez duten hautagaiek derrigorrezko eskakizun hori ezarrita ez duten gainerako lanpostue-
tarako hautaketa-prozesuan jarraituko dute; ariketa horretan lortutako kalifikazioa mere-
zimendu gisa zenbatuko da, hala badagokio.

Euskara-azterketa egin ahal izango dute laugarren oinarri orokorreko lehenengo 
apartatuaren arabera epaimahai kalifikatzaileak zenbatetsiko duen eskabide-kopurua-
ren barruan sartzeko besteko puntuazioa eskabidean adierazi duten parte-hartzaileek.

GUFEn edo Bizkaiko Foru Aldundian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatuta dutenek 
ez dute berriro halakorik egiaztatu behar parte hartzen ari diren hautaketa-prozesuan, ez 
eta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan eskakizuna egiaztaturik ageri 
direnek ere. Era berean, ez da ziurtagiri akademikorik aurkeztu beharko 2012ko apirila-
ren 3ko 47/2012 Dekretuan jasotako egiaztatze-salbuespenen kasuan (47/2012 Dekre-
tua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euska-
ra-maila hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena), baldin 
eta salbuespen hori Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan ageri bada.

Hala ere, ezingo da aukera hori baliatu 47/2012 Dekretuan jasota egon arren Euska-
ra Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan ageri ez diren egiaztatze-salbuespene-
tan, eta kasuan-kasuan dagozkion ziurtagiri akademikoak aurkeztu beharko dira.

Behar diren egiaztapenak egin ahal izateko, interesdunak baimen espresua emango 
dio GUFEri edo Bizkaiko Foru Aldundiari beraren ziurtagiriak edo salbuespenak erregis-
tro horretan begira ditzan.

Nolanahi ere, interesdunak aukera du Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro 
Bateratuan bere datuak kontsultatzeko, honako esteka honetan: https://www.euskadi.
eus/euskara-tituluen-eeta-ziurtagirien-erregistro-bateratua/web01-a2etzeb/eu/.

Hizkuntza-eskakizuna deialdiko euskara-azterketa egiten den egunera arte egiaztatu 
ahal izango da. Eta azterketa horretara eskabidean hala eskatu dutenak bakarrik aur-
keztu ahal izango dira.

Zazpigarrena.—Lehiaketaren hasiera eta garapena
1. Onartuen eta baztertuen zerrendak argitaratu ondoren hasiko da lehiaketa.
2.  Lehiaketan ez da nahitaezkoa izango aurrerantzeko iragarkiak Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratzea. GUFEren iragarki-taulan eta webgunean (www.ifas.bizkaia.eus/
Egonkortze prozesuak) argitaratuko ditu epaimahaiak iragarkiak.

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluarekin bat, akatsik egonez gero edo do-
kumentaziorik falta izanez gero, epaimahai kalifikatzaileak iragarkia jarriko du www.ifas.
bizkaia.eus (Egonkortze prozesuak) webgunean, interesdunari hamar eguneko epean 
falta den dokumentazioa aurkez dezala eskatzeko.

3. Merezimenduen balorazioa amaitutakoan, epaimahaiak GUFEren iragarki-tau-
lan eta webgunean argitaratuko ditu baloratu diren pertsonen zerrendak, bakoitzaren 
kalifikazioak eta guzti. Zerrenda horiek deialdiaren oinarri espezifikoetan zehaztutako 
txandetako bakoitza bereiziz osatuko dira.

a) Desgaitasuna dutenen txandan baloratu diren pertsonen zerrenda.
b) Txanda irekian baloratu diren pertsonen zerrenda bateratua.
Euskara-azterketa egindakoan, zerrenda horiek bereiz osatuko dira, kontuan hartuta 

derrigorrezko hizkuntz eskakizuna duten plazak diren ala ez.

Zortzigarrena.—Lehiaketaren kalifikazioa
Deialdiaren merezimenduen baremoaren arabera emango dira puntuak, eta puntu 

horien batura izango da lehiaketaren kalifikazioa.
Jarraibide gisa harturik Euskal Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 27.2 ar-

tikuluak ezartzen duena —Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legeak 
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emandako idazkeran—, izangaiek gaitasun berak izanez gero, emakumeei emango zaie 
lehentasuna emakumeak %40 baino gutxiago diren administrazioko kidego, eskala eta 
kategorietan. Salbuespena izango da beste izangaiak neurri hori ez aplikatzea justifika-
tzen duen arrazoiren bat izatea (sexu-diskriminaziorik eragiten ez duena), hala nola lana 
lortzeko zailtasunak dituen kolektiko bateko kidea izatea.

Horrez gainera, eta aurreko paragrafoan xedatutakoa eragotzi gabe, berdinketarik 
badago, hauek izango dute lehentasuna hurrenkera ezartzerakoan: lehenik, GUFEren 
zerbitzuan deitutako kategoria berean denborarik luzeena egina duenak; bigarrenik, GU-
FEren zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak; hirugarrenik, beste administrazio 
publiko batzuen zerbitzuan denborarik luzeena egina duenak, eta, azkenik, zaharrenak.

Bederatzigarrena.—Hautatutako pertsonen zerrenda
1. Hautaketa-prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak hautatutakoen zerrendak 

argitaratuko ditu. Zerrendak puntuazio-hurrenkeraren arabera egingo dira, eta, bertan, 
lehiaketan eta euskara-proban guztira lortutako puntuen batura jasoko da. Horrez gai-
nera, hautatutako pertsonak lan-kontratuko langile finkoak izendatzeko proposamena 
egingo du epaimahaiak.

Horren aurretik, alegatu eta aurkeztu dituzten merezimenduen jatorrizko agiriak aur-
kez ditzatela eskatuko die epaimahaiak proposatutako pertsonei.

2. Lehentasunezkoa izango da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita dauz-
katen plazak betetzea, eta, hautagaiak hautatzeko orduan, hizkuntza-eskakizunik al-
tuena egiaztatu dutenek izango dute lehentasuna. Hori kontuan hartuta, epaimahaiak 
hautatutakoen zerrendak egiteko, lehenik, derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna dutenen 
zerrendak erabiliko ditu, hizkuntza-eskakizun altuenetik txikinera; ondoren, berdin jardun-
go du derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna dutenen zerrendekin. Derrigorrezko 
hizkuntza-eskakizuna oinarri hauetan ezarritako eran egiaztatu ez duten hautagaiek ezin 
izango dituzte inola ere bete derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten plazak.

3. Era berean, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 61. artikuluaren 8. 
zenbakian ezarritakoa betetzeko, epaimahaiak proposamen osagarri bat egingo du, ho-
nako kasu hauetan erabil dadin: hautagairen batek agiriak aurkezten ez dituenean edo 
faltsutzen dituenean, edo bere plazaz jabetzen ez denean, jabetzeari uko egiten dionean 
edo eskatutako baldintzak eta eskakizunak egiaztatzen ez dituenean.

Hamargarrena.—Agiriak aurkeztea
1. Eskatzen diren agiriak

1.1. Proposatzen diren hautagaiek deialdi honetan eskatzen diren gaitasun-baldin-
tzak eta betekizunak egiaztatzen dituzten agiriak aurkeztuko dituzte; zehazki, honako 
hauek:

a)  GUFEko Lan Osasuneko Unitateak emandako ziurtagiria, dagozkion eginkizu-
nak betetzeko lan-gaitasuna egiaztatzen duena, oinarri hauen eta deialdi bakoi-
tzeko berariazko oinarrien arabera. Horretarako, hautatutako pertsonek proba 
eta azterketa egokiak egin beharko dituzte. Horiek egiteari uko eginez gero, pro-
zesutik kanpo geratuko dira.

b)  Diziplinazko espediente baten bitartez, inolako administrazio publikoren zerbi-
tzutik bereizi ez dutelako aitorpena; bai eta administrazio publikoen zerbitzupeko 
langileen ezgaitasun eta bateraezintasunei buruzko abenduaren 26ko 53/1984 
Legean, eta Estatuaren Administrazio, Gizarte Segurantza eta beraien menpe-
ko izakunde, erakunde eta enpresen zerbitzupeko langileen bateraezintasunei 
buruzko apirilaren 30eko 598/1985 Errege Dekretuan ezarritako ezgaitasun eta 
bateraezintasuneko karietarik inolakoetan ez dagoelakoa ere.

c)  Deialdiaren oinarri espezifikoetan eskatzen diren tituluen fotokopiak (edo tituluok 
eskuratzeko ordaindutako eskubideenak) eta gainerako baldintzak betetzen di-
rela egiaztatzeko agirien fotokopiak, denak behar bezala konpultsatuta.
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1.2. Hautagairen batek ezin baditu aurkeztu aurreko paragrafoan zehaztutako agi-
riak, eta behar den moduan justifikatzen badu hori, zuzenbidean onetsitako edozein fro-
ga erabiliz egiaztatu ahal izango du deialdian eskatutako baldintzak betetzen dituela.

2.  Aurkezteko tokia
Dokumentazioa GUFEko Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzan aurkeztuko da (helbidea: 

Ugaskobidea, 5 Bis, 1. solairua, Bilbo).

3.  Aurkezteko epea
Agiriak aurkezteko, egutegiko hogei (20) egun naturaleko epea egongo da, hautatu-

takoen zerrendak jendaurrean jartzen direnetik aurrera.

4.  Salbuespenak
Funtzionario publikoek eta administrazio publikoetako lan-kontratudun langileek ez 

dituzte aurkeztu beharko aurreko izendapenean edo kontratazioan egiaztatu behar izan 
zituzten baldintza eta betekizunei buruzko agiriak. Atxikita dauden organismoaren ziurta-
giria besterik ez dute aurkeztuko, beren izaera eta espedientean agertzen diren gainera-
ko inguruabarrak egiaztatzeko.

5.  Agiriak ez aurkeztea
Aparteko arrazoiek eragindako kasuak alde batera utzita, aipatutako epearen ba-

rruan agiriak aurkezten ez dituztenak edo aurkeztu dituzten agirien arabera bigarren 
oinarrian adierazitako baldintzaren bat betetzen ez dutenak ezin izango dira kontratatu, 
eta haien jarduketa guztiak baliogabetuta geratuko dira. Horrez gainera, eskaera-orrian 
egindako faltsukeria dela-eta erantzukizuna eskatu ahal izango da.

Hala gertatzen bada, bederatzigarren oinarriko 3. zenbakian aipatu kontratazio osa-
garriaren proposamenari helduko zaio eta, baliogabetze horren ondorioz, dei egindako 
plaza kopurua betetzeko adina hautagai kontratatzeko proposamena egingo da.

Hamaikagarrena.—Destinoen aukeraketa
1.  Dokumentuak aurkezteko epe berean, hautatutako pertsonek destinoa aukeratu 

beharko dute. Hautagaiek hautaketa-prozesuaren behin betiko sailkapenean duten hu-
rrenkeraren arabera aukeratuko dute destinoa.

2.  Horretarako, prozesua amaitutakoan, hautagai guztiak zerrenda bakarrean sar-
tuko dira, bakoitzak hautaketa-prozesuan guztira lortu duen puntuazio osoaren hurren-
keraren arabera, zein txandatan parte hartu duten kontuan hartu gabe.

3.  Zerrenda hori egoki antolatzeko, derrigorrezko euskara-ariketak gainditu dituzte-
nei emandako «gai» kalifikazioaren ordez, deialdiaren oinarri berezietan hizkuntza-eska-
kizun bakoitza egiaztatzeagatik ezarritako puntuazioa jasoko da zerrendan.

4.  Destinoak aukeratzeko orduan ez da kontuan hartuko hautagaiak zer hizkun-
tza-eskakizunen bidez aukeratuak izan diren, betiere derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na ezarrita duten plazak beterik geratzen badira. Izan ere, lehentasunezkoa izango da 
derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna ezarrita duten lanpostuak betetzea.

5.  Hala eta guztiz ere, desgaitasunen bat duten pertsonentzako txanden bidez 
onartzen direnek destinoa aukeratzeko lehentasun-hurrenkera aldatzeko eskaria egin 
diezaiokete GUFEri, mendekotasun pertsonala, mugitzeko zailtasunak edo antzeko bes-
te arrazoi batzuk direla eta. Egoera horiek behar bezala egiaztatu beharko dira. Lan-
postuak adjudikatzeko eskumena duen organoak aldaketa hori egitea erabakiko du bal-
din eta behar bezala justifikatuta badago, eta aldaketak ahalik eta eragin txikiena sortu 
behar du lehentasun-hurrenkeran, desgaitasuna duen pertsonak lanpostua eskuratzeko 
bestekoa soilik.
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Hamabigarrena.—Lan-kontratudun langileak kontratatzea
1. Organo eskuduna

GUFEren Estatutuak aldarazteari buruzko maiatzaren 30eko 4/2001 Foru Arauaren 
5. artikuluko 7. zenbakian ezarritakoarekin bat, Gobernu Batzordeak epaimahaiak pro-
posatutako hautagaiak kontratatuko ditu, harik eta deialdian eskaini eta aurrekontu-dota-
zioa duten plaza guztiak bete arte.

2. Kontratazioak jakinaraztea eta argitaratzea
Interesdunei jakinaraziko zaizkie kontratu-proposamenak, eta iragarki-taulan argita-

ratuko dira, GUFEren webgunean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean.

Hamahirugarrena.—Lanpostuan hastea
1. Baldintzak

Kontratatzeko eginbidean, ohikoez gain, Estatuko Administrazioaren, Gizarte Segu-
rantzaren eta haien menpeko erakunde, organismo eta enpresen zerbitzupeko langileen 
bateraezintasunei buruzko apirilaren 30eko 598/1985 Errege Dekretuaren 13. artikuluan 
eskatutako adierazpenak agerrarazi beharko dira.

2. Epea
Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzak, Erakundeko zentro eta zerbitzuen antolaketa- 

zein zerbitzu-egoerak kontuan hartuta, kontratazioa egiteko epea adieraz dezake; epe 
hori gehienez ere hiru hilabete izango da, dagokion iragarkia argitaratu eta biharamune-
tik hasita.

3. Epea luzatzea
GUFEko Gerentziak luzatu ahal izango du lanpostuaz jabetzeko epea, interesdunak 

hala eskatuta, baina inoiz ere ez adierazitako epearen erdia baino gehiago.

4. Lanpostuari uko egitea
Pertsonaren batek lanpostuari uko egin diola ulertuko da baldin eta oinarri honetako 

2. zenbakian adierazitako epearen barruan edo —hala denean— emandako luzapena-
ren barruan kontratua sinatzen ez badu justifikatutako arrazoirik eman gabe. Hala gerta-
tzen bada, bederatzigarren oinarriaren 3. zenbakian aipatutako kontratazio osagarrirako 
proposamena egingo da —hurrenkeraren arabera—, deialdiko plaza kopuruan balioga-
betze horren ondorioz sar daitezkeen hautagaiak kontratatzeko.

Hamalaugarrena.—Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

Hamabosgarrena.—Kexak eta iradokizunak
Hautagaiek uneoro izango dute kexak eta iradokizunak egiteko aukera; horretarako, 

idazki bat igorri behar diote Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari, Erakundearen erregis-
trora aurkeztuta edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria-
ren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluak aipatzen dituen bideetako edozein erabilita. 
Kexak eta iradokizunak kexa eta iradokizunen erregistroan jasoko dira, eta dagokien 
tratamendua emango zaie.

AZKEN ARAUAK

1. Oinarri hauetan ezarri ez den guztirako, honako hauek bete beharko dira: Enple-
gu Publikoan dagoen behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien abenduaren 
28ko 20/2021 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu 
Bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legea; Toki Araubidearen oinarriak 
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea, lege horiek garatzeko arautegia eta ezarri 
beharreko gainerako xedapenak, eta Bizkaiko Foru Aldundiko Epaimahaien Eskuliburua.
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2.  Hain zuzen ere, deialdi honen aurka aukerako berraztertze-errekurtsoa jar daite-
ke GUFEko Gobernu Batzordearen aurrean, hilabeteko epearen barruan, edo adminis-
trazioarekiko auzi-errekurtsoa txandaren arabera dagokion Bilboko administrazioarekiko 
auzietarako epaitegian, bi hilabeteko epearen barruan, baina ezin izango da errekurtso 
biak batera jarri.
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I. ERANSKINA / ANEXO I  

 

 
Onarpen eskabidea / Solicitud de admisión  
Garrantzitsua: zehaztasunak idatzi baino lehen irakur itzazu atzeko orrialdeko azalpenak. 
Importante: Antes de consignar los datos consulte las instrucciones al dorso.  
  

1 | 3 

 

1.-  Deiald ia  /  Convocator ia  
Kategoria / Categoría 
 
 
Txanda / Turno  

       Askea                 Desgaitasuna duten pertsonak       

 Libre           Personas con discapacidad   
 

2.-  Norberaren Datuak / Datos  personales  
Lehen deitura / Primer apellido 
 
 

Bigarren deitura / Segundo Apellido Izena / Nombre 

NAN-ANZ / DNI-NIE Jaioteguna /Fecha 
nacimiento 

Sexua / Sexo 

Emakumea / Mujer      
Gizona / Hombre          

Otros                                   

Zeure telefono mugikorrean/posta elektronikoan notak jaso nahi dituzu? / 

¿Desea recibir en su teléfono móvil/correo electrónico las notas?         Bai / Si    

Ez / No   
   

Helbidea: kalea edo plaza, zk., solairua / Dirección: calle, plaza, nº, piso 
 

PK / C P Herria / Localidad Lurraldea / Territorio 
 

1. Mugikorra /Móvil 2 Beste telefonoak / Otros teléfonos Posta elektronikoa / Correo electrónico 
 

EGOKITZAPENA 

ADAPTACIÓN 
     Bai / Si    

     Ez / No   

Eskatzen den egokitzapena / Adaptación que se solicita:  

Arrazoia / motivo:  Desgaitasuna / Discapacidad    Beste bat / Otro: 
……………………………………………………………..………………………………………………. 

 Bizkaian onartu zuten desgaitasunagatik eskatzen dut egokitzapena eta baimena ematen diot GUFEri nire desgaitasuna egiaztatzeko (EZ da 
ziurtagiririk aurkeztu behar) / Solicito la adaptación como consecuencia de una discapacidad que se reconoció en Bizkaia y autorizo al IFAS a 
comprobar mi condición (NO es necesario justificante) . 

 Ziurtagiria aurkezten dut egokitzapena Bizkaia ez den beste toki batetan onartu zen desgaitasunagatik edo beste arrazoi bategatik eskatzen 
dudalako / Aporto justificante porque solicito la adaptación, o bien, como consecuencia de una discapacidad que se reconoció fuera de Bizkaia, 
o bien, por otro motivo diferente a la discapacidad.  

 

3.-  Aurkezten dudan dokumentazioa  /  Documentación que presento  

Oinarri berezietan eskatzen den titulazioa  
Titulación exigida en las bases específicas 

   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oinarri berezietan eskatzen diren beste dokumentu batzuk (gidatzeko baimena 
edo bestelakoak) / Otros documentos exigidos en las bases específicas 
(permiso de conducir y otros) 

   
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

%33ko edo gehiagoko desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartzeko 
dokumentazioa 
Documentación para participar en el turno de personas con grado de 
discapacidad igual o superior a 33% 

 Bizkaian onartu zuten desgaitasuna eta baimena ematen diot GUFEri nire 
desgaitasuna egiaztatzeko (EZ da ziurtagiririk aurkeztu behar) / La discapacidad se 
reconoció en Bizkaia y autorizo al IFAS a comprobar mi condición (NO es necesario 
justificante). 

 Beste toki batetan onartu zuten desgaitasuna eta ziurtagiria aurkezten dut / La 
discapacidad se reconoció en otro lugar y aporto justificante. 

Merituak adieraztea,  
Alegación de méritos ANEXO II 

 Merituen autobalorazio formularioa II Eranskina / Formulario de 
autovaloración ANEXO II 

Erantzukizunpeko adierazpena  
Declaración responsable ANEXO III 

 Erantzukizunpeko adierazpen orria III Eranskina / Declaración responsable 
ANEXO III 

Datuen ziurtagiria kontsolidaziorako 
Certificado de datos para la consolidación 

 Datuen ziurtagiria kontsolidaziorako / Certificado de datos para la consolidación 
(modelo 051) 

Tengo acreditados los siguientes perfiles lingüísticos 

 Sin perfil acreditado 

 Perfil lingüístico 1 

 Perfil lingüístico 2 

 Perfil lingüístico 3 

 Perfil lingüístico 4 

Deseo realizar los exámenes de euskera de los siguientes perfiles lingüísticos 

 Perfil lingüístico 1 

 Perfil lingüístico 2 

 Perfil lingüístico 3 

 Perfil lingüístico 4 

 

Hizkuntz eskakizun hauek ditut egiaztatuta: 

 Egiaztatutako hizkuntza-eskakizunik gabe 

 Hizkuntz-eskakizuna 1 

 Hizkuntz-eskakizuna 2 

 Hizkuntz-eskakizuna 3 

 Hizkuntz-eskakizuna 4 

Hizkuntza-eskakizuna hauetako euskara azterketak egin nahi ditut 

 Hizkuntz-eskakizuna 1 

 Hizkuntz-eskakizuna 2 

 Hizkuntz-eskakizuna 3 

 Hizkuntz-eskakizuna 4 

 
* Eskabidearekin batera EZ da Hizkuntza Eskakizunari buruzko egiaztagirik aurkeztu behar, baina bai Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan 
egiaztatzeko baimena ematea GUFEri eta HAEEri / Junto a la instancia NO se debe acreditar el Perfil Lingüístico, pero sí autorizar su comprobación en el Registro 
Unificado de Títulos y Certificaciones de Euskera al IFAS y al IVAP. 

 Egiaztatzeko baimena ematen dut / Autorizo la comprobación 
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4 .  1/2020 Foru Arauak ezarritako tasaren ordainketa  /  Abono de la tasa establecida  por 
la Norma Foral  1/2020  
 

 Tasaren ordainketa egin dut / He realizado el pago de la tasa 

 Salbuetsita nago tasa ordaintzera / Estoy exento/a del pago de la pasa 

A.- KONTSULTA DAITEZKEEN SALBUESPEN ARRAZOIAK / MOTIVOS DE EXENCIÓN QUE SE PUEDEN CONSULTAR 

Aukeraketa eta Hornikuntza Arloak, eskura dauden datuen bitartekaritza-sistemen bidez, Administrazioaren esku dauden interesatuen datuei buzuko beharreko 
egiaztapenak egingo ditu, egiaztatzeko betetzen duzula honako baldintza hauetakoen bat eta salbuespena berresteko, salbu, eta zuk berariaz kontrakoa adierazten 
baduzu (kasu horretan dokumentazioa aurkeztu beharko duzu) El Área de Selección y Provisión, mediante los sistemas de intermediación de datos disponibles, va a 
realizar las consultas necesarias de los datos de las personas interesadas que obren en poder de la Administración, para comprobar que cumple con alguno de los 
siguientes requisitos y confirmar la exención, salvo que usted se oponga expresamente (en cuyo caso deberá aportar la documentación) 

  %33ko desgaitasuna edo handiago / Discapacidad de grado igual o superior al 33% 

  Familia ugariko kidea naiz / Soy miembro de familia numerosa 

  Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzen dut / Percibo la Renta de Garantía de Ingresos 

  Bizitzeko Gutxieneko Errenta jasotzen dut / Percibo el Ingreso Mínimo Vital 

  Nire datuak kontsultatzearen aurka nago, honako arrazoi honengatik, eta dokumentazioa aurkezten dut / Me opongo a la consulta de mis datos, alegando los 
siguientes motivos y aporto la documentación 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

B.- BESTE SALBUESPEN ARRAZOI BATZUK EZIN KONTSULTA DAITEKEENAK / OTROS MOTIVOS DE EXENCIÓN QUE NO SE PUEDEN CONSULTAR 

 Genero indarkeriaren biktima naiz 
eta salbuetsita nago / Soy víctima de 
violencia de género 

 Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du / Es necesario presentar la documentación que 

acredita la exención. 

 Guraso bakarreko familia bateko 
kodea naiz eta salbuetsita nago / Soy 
integrante de una familia 
monoparental/monomarental 

 Salbuespena egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu behar du / Es necesario presentar la documentación que 

acredita la exención. 

 
 

Behean izenpetzen duenak eskabide honetan aipaturiko hautaketa saioetan 
eskuhartzea eskatzen du eta aitortzen du benetakoak direla berton adierazitako 
datuak eta Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundean sartzeko eskatzen 
diren baldintzak betetzen dituela, bereziki gorago ezarritako deialdiari 
dagozkionak, bide batez eskabide honetan agertzen diren datu guztiak agiri bidez 
egiaztatzeko hitza emanez. 
 

La persona abajo firmante solicita ser admitida a las pruebas selectivas a que se 
refiere la presente instancia y declara bajo su responsabilidad que son ciertos 
los datos consignados en ella y que reúne las condiciones exigidas para el 
ingreso en el Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia y las especialmente 
señaladas en la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar 
documentalmente todos los datos que figuran en esta solicitud. 

 
 

 (tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 

 
 
 

Sinadura / Firma 
 

 

 

 

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen kudeatzailea / Gerente del Instituto Foral de Asistencia Social 

Europar Parlamentuko datu pertsonalen babeserako 2016/679 Araudia betetzeko, 
jakinarazten dizugu eskabide honetan agertzen diren datuak norberaren datuen 
fitxategi automatizatuan jasoko direla. Fitxategi horren helburua hautaketa-prozesu 
hau kudeatzea da, baita prozesutik sortuko diren lan- poltsak kudeatzea ere. Lan-
poltsak beste administrazio batzuei utziko zaizkie eskatuz gero. GUFEko legelari 
aholkularia da fitxategiaren arduraduna, beraz, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka 
egiteko edo ezabatzeko, organo horretara jo beharko duzu (Ugasko bidea 5bis, 1. 
solairua - 48014 Bilbo). 

Según el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al tratamiento de datos 
personales, le informamos que los datos personales contenidos en esta instancia formarán 
parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo objeto será la gestión de este 
proceso selectivo, así como la correspondiente a las bolsas de trabajo que se deriven del 
mismo y que serán, en su caso, cedidas a otras administraciones públicas previa solicitud por 
éstas. El responsable de este fichero es el Letrado Asesor del IFAS, y ante él podrán 
ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación (Camino de Ugasko 
5 bis, 1ª planta - 48014 Bilbao) 
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Jarraibide orokorrak 
 

a) Ale guztietan datuak argi irakur daitezkeela ziurtatu. 
 
b) Ez ezazu orririk tolestu eta zuzenketa, hobekuntza edo 
ezabaketarik egin. 
 
c) Interesduna hautaketa-prozesuan onartua izateak 
prozesuan eskainitako plaza guztietan parte hartzea eragingo 
du, plaza bakoitzari ezarritako hizkuntz eskakizuna eta 
eskakizuna nahitaezkoa den edo ez alde batera utzita, oinarri 
arautzaileetan ezarritakoaren arabera. 
 
d) Inprimakia izenpetu egin behar duzu. 
 

 
Interesatuarentzako jarraibideak 

 
a) Deialdiaren oinarrien arabera, eskaerarekin batera, 
dagokion titulu akademikoa edo hura lotzeko modua baduzula 
egiaztatzeko dokumentazioa eta oinarrietan eskatutako 
gainerako agiriak aurkeztu beharko dituzu. 
 
b) Aurkeztu beharko dira oinarri berezietan eskatutako 
baldintzak betetzen direla egiaztatzen dituzten dokumentuak 
(gidabaimena...). 
 
c) Desgaitasuna duten pertsonen txandan parte hartuko duten 
hautagaiek ez dute inolako ziurtagiririk aurkeztu behar, baldin 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak desgaitasuna aitortua badie. Zer 
txandatan parte hartzen duten besterik ez dute adierazi 
behar, eta, horretarako, baimena eman behar diote beren-
beregi Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeari egoera hori 
Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalean egiazta dezan. BFAk ez 
badio desgaitasuna aitortu, interesdunak duen desgaitasuna 
egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko du. 
 

Instrucciones generales 
 

a) Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en 
todos los ejemplares. 
 
b) Evite doblar el papel y realizar correcciones, enmiendas o 
tachaduras. 
 
c) La admisión en el proceso selectivo de la persona interesada 
implica su participación en él para todas las plazas ofertadas, 
con independencia del perfil lingüístico asignado a las mismas 
y de su carácter preceptivo o no preceptivo, de conformidad 
con las bases rectoras. 
 
d) No olvide firmar el impreso. 
 

Instrucciones para la persona interesada 
 

a) Según las bases de la convocatoria deberá aportar junto con 
la instancia, el título académico correspondiente o 
documentación acreditativa de estar en condiciones de 
obtenerlo, así como aquellos otros que se exigieran en las 
mismas. 
 
b) Se deberán aportar aquellos documentos que acrediten los 
requisitos exigidos por las bases específicas (permiso de 
conducción, etc.). 
 
c) Los y las aspirantes que participen por el turno de personas 
con discapacidad que hayan sido declaradas por la Diputación 
Foral de Bizkaia no deberán aportar nada, simplemente 
indicar el turno por el que participa, para lo cual la persona 
participante autoriza expresamente al Instituto Foral de 
Asistencia Social a su comprobación en la Sección de 
Valoración de la Discapacidad. Las personas a quienes no se 
les haya reconocido esta condición por la DFB, deberán 
aportar la documentación acreditativa. 

d) Merezimenduak horretarako beren-beregi prestatutako 
ereduan aurkeztu behar dira ("Autobalorazio orria”) II. 
ERANSKINA. 
 
GUFEko aldi-baterako lan-kontratuko Giza-Baliabideen 
Zuzendaritzak emandako “Hautapen-prozesurako datuen 
ziurtagiria” baino ez dute aurkeztu beharko. Hautagai 
bakoitzak bere Nire jakinarazpenak eta komunikazioak atalean 
eskura dezake ziurtagiri hori, egoitza elektronikoan. 
 
Hala ere, ziurtagiri horretan agertzen ez diren betekizunak 
eskaera-orrian agerrarazi beharko dira, hala egiten ez bada 
ezinezkoa izango baita hautaketa-prozesuan parte hartzea 
betekizun hori falta bada. 
 
Merezimenduen kasuan, eskaera-orrian aipatu beharko dira 
ziurtagirian agertzen ez diren merezimenduak, bestela ezin 
izango baitira baloratu. 

d) Los méritos se alegan en el modelo específico (“Formulario 
de Autovaloración” ANEXO II. 
 
El personal laboral temporal del IFAS únicamente deberá 
aportar el “Certificado de datos para consolidación” expedido 
por la Subdirección de Recursos Humanos, y que cada 
aspirante podrá obtenerlo en la sede electrónica en Mis 
notificaciones y comunicaciones. 
 
No obstante, cualquier requisito no incluido en dicho 
certificado deberá constar en la instancia, ya que de lo 
contrario no se podrá participar en el proceso selectivo en el 
caso de falta del mismo. 
 
En el supuesto de méritos, de igual modo deberán alegarse en 
la instancia aquellos que no aparezcan en dicho Certificado, ya 
que, en caso contrario, no podrán ser valorados. 
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II. ERANSKINA / ANEXO II 

Autobalorazio-formularioa / Formulario de Autovaloración 

 

Norberaren datuak / Datos personales 
 

NAN / DNI Lehen deitura / Primer 
apellido 

Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre 

Kategoria / Categoría 

Alegatutako merezimenduak (aurkezten den deialdiko oinarri espezifikoetako merezimenduak 
bakarrik sartu behar dira). / Méritos alegados (solo han de incluirse los meritados de las bases 
específicas de la convocatoria a la que se presenta). 

1.- Esperientzia (gehienez 60 puntu). / Experiencia (máximo 60 puntos). 

 Administrazio Publikoa (adierazi 
administrazioa eta aldiak) 

Administración Pública (indicar 
administración y períodos) 

Puntuazioa 

Puntuación 

Edozein administrazio publikotan kategorian 
egindako zerbitzuak, oinarri espezifikoetan 
adierazitako puntuazioaren arabera. 

Servicios prestados en la categoría en cualquier 
Administración Pública según la puntuación 
indicada en las bases específicas. 

  

Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundean 
kategorian egindako zerbitzuak, oinarri 
espezifikoetan adierazitako puntuazioaren 
arabera. 

Servicios prestados en la categoría en el 
Instituto Foral de Asistencia Social según la 
puntuación indicada en las bases específicas. 

  

BALORAZIOA, GUZTIRA / VALORACIÓN TOTAL 

2.- Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetan sartzea (gehienez 40 puntu)./ 
Formación, superación de procesos selectivos y pertenencia a las bolsas de trabajo (máximo 40 
puntos). 

2.a) Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazioaren berdina edo baliokidea izatea, oinarri 

espezifikoetan ezarritakoaren arabera, zeinetara aurkezten baita 10 puntu. / Por estar en 

posesión de titulación igual o equivalente a la exigida para la participación en el proceso según lo 

establecido en las bases específicas a las que se presenta 10 puntos. 
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2.b) Prestakuntza edo titulazio osagarria egiaztatzeagatik, gehienez 20 puntu, honela banatuta:/ 

Por acreditar formación o titulación complementaria hasta un máximo de 20 puntos con arreglo a 

la siguiente distribución: 

— Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk edukitzeagatik: 10 puntu 

doktorego, lizentziatura edo unibertsitate-gradu bakoitzeko, eta 5 puntu erdi-mailako titulu, 

diplomatura edo master bakoitzeko. Oinarri espezifikoetan adierazten diren kategorietarako 

bakarrik zenbatuko da. 

Por hallarse en posesión de otras titulaciones universitarias relacionadas con la plaza 

convocada: 10 puntos por cada título de doctorado, licenciatura o grado universitario, y 5 

puntos por cada título de grado medio, diplomatura o máster. Únicamente computable para 

las categorías que así se indique en sus bases específicas. 

Kop. 

N.º 

Titulazioa / Titulación Puntuazioa 

Puntuación 

1   

2   

3   

4   

5   

BALORAZIOA, GUZTIRA / VALORACIÓN TOTAL 

— Administrazio Publikoko Eskoletan (HAEE, HAIN, HAEI edo beste Administrazio Eskola 

batzuk) plazekin eta lanpostu elkartuekin zerikusia duten prestakuntza-ikastaroak 

eman/hartzeko ordu-kopurua. Ikastaro horiek aipatutako erakundeek eman eta ziurtatu 

beharko dituzte, aurkezten den kategoriako oinarri espezifikoetan adierazitako puntuazioaren 

arabera. 

Por la cantidad de horas de impartición/recepción en Escuelas de Administración Pública 

(IVAP, INAP, IEAP u otras Escuelas de Administración), de cursos de formación relacionados 

con las plazas y sus puestos asociados convocados debiendo estar expedido y certificado por 

los organismos citados según la puntuación indicada en las bases específicas de la categoría a 

la que se presenta. 
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Kop. 

N.º 

Izena / Denominación Erakundea / Organismo Ordu-kop. 

N.º horas 

Puntuazioa 

Puntuación 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

BALORAZIOA, GUZTIRA / VALORACIÓN TOTAL 

2.c) Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik gehienez 10 puntu emango zaizkie merezimendu hauei: 

Por superación de procesos selectivos se valorarán hasta un máximo de 10 puntos los siguientes 

méritos: 

— GUFEn deitutako kategorian lan-kontratu finkoko langile izateko hautaketa-prozesua 

gainditzeagatik 10 puntu. GUFEn kategoria horretako hautaketa-prozesurik egin ez bada, 10 

punturekin baloratuko da administrazio publiko batean deitutako kategorian karrerako 

funtzionario/lan-kontratudun finko izateko hautaketa-prozesua gainditu izana. 

Por haber superado en el IFAS un proceso selectivo para el acceso a la condición de laboral fijo 

en la categoría que se convoca 10 puntos. Si no se hubiera celebrado proceso selectivo de la 

categoría en el IFAS se valorará con 10 puntos el haber superado en una Administración 

Pública un proceso selectivo para el acceso a la condición de funcionario de carrera/laboral fijo 

en la categoría convocada. 

— GUFEn deitutako plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeagatik 5 puntu. 

Por haber superado en el IFAS el proceso interno para la provisión de la plaza/puesto que se 

convoca 5 puntos. 
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2.d) Deialdiaren xede den kategoriako GUFEren lan-poltsan egoteagatik 5 puntu. GUFEn 

kategoria horretako lan-poltsarik ez badago, 5 punturekin baloratuko da administrazio publiko 

baten hautaketa-prozesu baten ondoriozko kategoriako lan-poltsa batean egotea. / Por 

pertenecer a la bolsa de trabajo del IFAS de la categoría que se convoca 5 puntos. Si no existiera 

bolsa de trabajo de la categoría en el IFAS se valorará con 5 puntos la pertenencia a una bolsa de 

trabajo de la categoría resultante de un proceso selectivo de una Administración Pública. 

 Izena / Denominación Puntuazioa / Puntuación 
Zer prozesutan parte hartu 
duen. 

Proceso en el que ha participado 

  

Zein lan-poltsakoa den. 

Bolsa a la que pertenece. 

  

BALORAZIOA, GUZTIRA / VALORACIÓN TOTAL 

 

3.- Hizkuntza-eskakizuna (derrigorrezkoa ez den hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuetarako 
bakarrik zenbatuko da). / Perfil lingüístico (únicamente computable para aquellas plazas que 
lleven aparejado un perfil lingüístico no preceptivo). 

HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA / PERFIL LINGÜÍSTICO PUNTUAZIOA / PUNTUACIÓN 

I  
II  
III  
 

IZANGAIAREN GUZTIZKO PUNTUAZIOA / PUNTUACIÓN TOTAL DE LA PERSONA ASPIRANTE 

Atalen batean errenkada gehiago behar izanez gero, behar diren orriak gehitu ahal izango dira. 
Sinatzaileak bere erantzukizunpean adierazten du ezen egiazkoak direla nork bere burua 
baloratzeko formulario honetan jasotako datuak, alegatutako merezimenduak erantsitako 
dokumentazioan egiaztatuta daudela, deialdiaren oinarrian eskatutakoaren arabera, eta bere 
burua baloratzeko puntuazioa “Izangaiaren puntuazioa, guztira” laukian agertzen dela. / En caso 
de necesitar más filas en algún apartado podrá adicionar las hojas que sean necesarias. La persona 
abajo firmante declara bajo su expresa responsabilidad que son ciertos los datos consignados en 
este formulario de autovaloración, que los méritos alegados se encuentran acreditados en la 
documentación adjunta, conforme a lo requerido en las Bases de la convocatoria y que su 
puntuación de autovaloración es la que figura en la casilla de “puntuación total del/la aspirante”. 

 (tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 
 
 
 
 

Sinadura / Firma 
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Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Gerentea / Gerente del Instituto Foral de Asistencia 
Social 

Europar Parlamentuko datu pertsonalen babeserako 2016/679 Araudia 
betetzeko, jakinarazten dizugu eskabide honetan agertzen diren datuak 
norberaren datuen fitxategi automatizatuan jasoko direla. Fitxategi horren 
helburua hautaketa-prozesu hau kudeatzea da, baita prozesutik sortuko diren 
lan- poltsak kudeatzea ere. Lan-poltsak beste administrazio batzuei utziko zaizkie 
eskatuz gero. GUFEko legelari aholkularia da fitxategiaren arduraduna, beraz, 
datuak eskuratzeko, zuzentzeko, aurka egiteko edo ezabatzeko, organo 
horretara jo beharko duzu (Ugasko bidea 5bis-.solairua 48014 Bilbo). 

Según el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al tratamiento de 
datos personales, le informamos que los datos personales contenidos en esta 
instancia formarán parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo 
objeto será la gestión de este proceso selectivo, así como la correspondiente a las 
bolsas de trabajo que se deriven del mismo y que serán, en su caso, cedidas a otras 
administraciones públicas previa solicitud por éstas. El responsable de este fichero 
es el Letrado Asesor del IFAS, y ante él podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación (Camino de Ugasko 5 bis, 1ª planta -48014 
Bilbao) 

. 
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III. ERANSKINA / ANEXO III 

Erantzukizunpeko adierazpena / Declaración responsable 

 

Norberaren datuak / Datos personales 

NAN / DNI Lehen deitura / Primer 
apellido 

Bigarren deitura / Segundo apellido Izena / Nombre 

Kategoria / Categoría 

 
 

Adierazten dut / Declaro: 

1. Eskabidean adierazitako datuak egiazkoak direla. / Que son ciertos los datos consignados en la 
solicitud. 

2. Hautaketa-prozesuko oinarri orokorretan eta espezifikoetan eskatzen diren betekizunak eta 
baldintzak betetzen ditudala. / Que reúno los requisitos y condiciones exigidas en las Bases 
Generales y Específicas del proceso selectivo. 

3. Egiazkoak direla auto-balorazioaren datuak / Que son ciertos los datos de la Autovaloración. 

4. Alegatutako merezimenduak erantsitako agirien bidez egiaztatuta daudela./ Que los méritos 
alegados se encuentran acreditados con la documentación que se adjunta. 

 

(tokia / lugar)       (urtea / año)         (hilabetea / mes)    (eguna / día) 
 
 
 

Sinadura / Firma 
 

 

 
 

Europar Parlamentuko datu pertsonalen babeserako 2016/679 Araudia betetzeko, 
jakinarazten dizugu eskabide honetan agertzen diren datuak norberaren datuen 
fitxategi automatizatuan jasoko direla. Fitxategi horren helburua hautaketa-
prozesu hau kudeatzea da, baita prozesutik sortuko diren lan- poltsak kudeatzea 
ere. Lan-poltsak beste administrazio batzuei utziko zaizkie eskatuz gero. GUFEko 
legelari aholkularia da fitxategiaren arduraduna, beraz, datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko, aurka egiteko edo ezabatzeko, organo horretara jo beharko duzu 
(Ugasko bidea 5bis, 1. Solairua - 48014 Bilbo). 

Según el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo relativo al tratamiento de 
datos personales, le informamos que los datos personales contenidos en esta 
instancia formarán parte de un fichero automatizado de datos personales cuyo 
objeto será la gestión de este proceso selectivo, así como la correspondiente a las 
bolsas de trabajo que se deriven del mismo y que serán, en su caso, cedidas a otras 
administraciones públicas previa solicitud por éstas. El responsable de este fichero 
es el Letrado Asesor del IFAS, y ante él podrán ejercitarse los derechos de acceso, 
rectificación, oposición y cancelación (Camino de Ugasko 5 bis, 1ª planta - 48014 
Bilbao) 
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari izateko plaza bat (1) deitu da, Leioa Laguntza Zentroari lotua, 

derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Gradua, doktore-titulua, lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1. Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Laguntza Zentroko Zuzendari edo asimilatu plazan/lan-

postuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein administrazio publikotan 
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egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehie-
nez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Goi Mailako Teknikari – Leioa Laguntza Zentroko Zuzendari plazan/lanpostuan 
(A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 
puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 
puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

 Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari plaza bat (1) deitu da, Kudeaketa Administratiboaren Arloko burua-

ren lanpostuari lotua, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Zuzenbideko gradua edo lizentziatura

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Kudeaketa Administratiboaren Arloko buru edo asimila-

tu plazan/lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein administrazio 
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publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitze-
ko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Goi-Mailako Teknikari – Kudeaketa Administratiboaren Arloko buru plazan/lan-
postuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 
0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 
40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

 Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)   GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari plaza bat (1) deitu da, Aukeraketa eta Hornikuntza Arloko bu-

ruaren lanpostuari lotua, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren 
bidez.

2.  Titulazioa
Zuzenbideko gradua edo lizentziatura

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.  Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1. Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Aukeraketa eta Hornikuntzaren Arloko buru edo asimi-

latu plazan/lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein adminis-
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trazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Goi-Mailako Teknikari – Aukeraketa eta Hornikuntzaren Arloko buru plazan/lan-
postuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 
0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 
40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari plaza bat (1) deitu da, Kalitate, Irudi eta Komunikazioko teknikari 

lanpostuari lotua, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren bidez.

2. Titulazioa
Gradua, doktore-titulua, lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Kalitate, Irudi eta Komunikazioko Teknikari edo asimila-

tu plazan/lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein administrazio 
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publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitze-
ko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Goi Mailako Teknikari – Kalitate, Irudi eta Komunikazioko Teknikari plazan/lan-
postuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 
0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 
40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari plaza bat (1) deitu da, Trebakuntza Arloko arduradun lanpos-

tuari lotua, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Gradua, doktore-titulua, lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Trebakuntza Arloko Arduradun edo asimilatu plazan/

lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein administrazio publi-
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kotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Goi Mailako Teknikari – Trebakuntza Arloko Arduradun plazan/lanpostuan 
(A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 
puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 
puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-Mailako Teknikari izateko bi (2) plaza deitu dira, Lan-arriskuen prebentzioko 

goi-mailako teknikari lanpostuari lotuak, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duten 
txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Gradua, doktore-titulua, lizentziaduna, ingeniaria, arkitektoa edo baliokidea.

3.  Betekizun espezifikoak
Laneko Arriskuen Prebentzioko goi-mailako teknikariaren egiaztapen ofiziala

4.  Hautaketa-prozedura
4.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Teknikari – Lan-Arriskuen Prebentzioko Goi-Mailako Teknikari edo 

asimilatu plazan/lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein admi-
nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Goi Mailako Teknikari – Lan-Arriskuen Prebentzioko Goi-Mailako Teknikari 
plazan/lanpostuan (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako zerbi-
tzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar 
(10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau:20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ARKITEKTO KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZ-

KO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Arkitekto plaza bat (1) deitu da, derrigorrezkoa ez den 3. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Arkitektoa edo arkitektura-jarduera arautua egiteko gaitzen duen edo titulazioa.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea. Nolanahi 
ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gai edo Ez gai kalifikatuko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizuna 
duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailkatuko da:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino eskakizun 

altuagoko puntuazioa lortu.
4.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.

5. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Arkitekto plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein admi-

nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Arkitekto plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn eginda-
ko zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere 
hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
22

9-
(I-

10
12

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 38. orr.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
EKONOMIALARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPE-

NEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Ekonomialari plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen txan-

da orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Lizentziatura Ekonomian edo Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan edo Gradua 

Ekonomian, Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Ekonomialari plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein 

administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo 
frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Ekonomialari plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GU-
FEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ZUZENBIDEKO LIZENTZIADUN KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Zuzenbideko Lizentziadun plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskaki-

zuna duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Zuzenbideko gradua edo lizentziatura.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Zuzenbideko Lizentziadun plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpital-

dea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu 
hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
22

9-
(I-

10
12

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 42. orr.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Zuzenbideko Lizentziadun plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 az-
pitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ENPRESAKO MEDIKU KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Enpresako Mediku plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna 

duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Medikuntzako gradua edo lizentziatura, enpresa-medikuntzako espezialitatearekin.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Enpresako Mediku plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edo-

zein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete 
edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Enpresako Mediku plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) 
GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
MEDIKU KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 

DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Mediku izateko bi (2) plaza deitu dira, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Medikuntzako gradua edo lizentziatura.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Mediku plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein admi-

nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Mediku plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn egindako 
zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere ha-
mar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
PSIKOLOGO KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Psikologo izateko hiru (3) plaza deitu dira, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna 

duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Psikologiako gradua edo lizentziatura.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Psikologo plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) edozein admi-

nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Psikologo plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehie-
nez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ARKITEKTO TEKNIKO KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Arkitekto Tekniko plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Arkitekto teknikoa. Gradua arkitektura teknikoan edo baliokidean.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4. Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Arkitekto Tekniko plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) edo-

zein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete 
edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Arkitekto Tekniko plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) 
GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
TEKNIKARI ERTAIN KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Teknikari Ertain izateko plaza bat (1) deitu da, Urduña Laguntza Zentroari lotua, derri-

gorrezkoa ez den 3. hizkuntza-eskakizuna duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Ingeniari teknikoa, arkitekto teknikoa, unibertsitateko diplomaduna, gradua edo ba-

liokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea. Nolanahi 
ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gai edo Ez gai kalifikatuko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailkatuko 
da:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino eskakizun 

altuagoko puntuazioa lortu.
4.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.
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5. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Teknikari Ertain – Laguntza Zentroko Zuzendari edo asimilatu plazan/lanpos-

tuan (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) edozein administrazio publikotan egin-
dako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez 
ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Teknikari Ertain – Urduña Laguntza Zentroko Zuzendari plazan/lanpostuan (A 
taldea, titulazioko A2 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu 
hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
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funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ERIZAIN KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO 

DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Erizain izateko bederatzi plaza (9) deitu dira, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna 

duen txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Erizaintzako Diplomatura edo Gradua.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Erizain plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) edozein admi-

nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Erizain plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) GUFEn egindako 
zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere ha-
mar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GIZARTE-HEZITZAILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Gizarte-Hezitzaile plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Gizarte Hezkuntzako diplomatura edo gradua, edo beste unibertsitate-titulazio ba-

tzuk, hau da, Gizarte Hezitzaileen Elkargo Ofizialak emandako gaikuntza duen gradua, 
lizentziatura edo diplomatura.

3.  Betekizun espezifikoa
Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa

4.  Hautaketa-prozedura
4.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Gizarte-Hezitzaile plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) edo-

zein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete 
edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Gizarte-Hezitzaile plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) 
GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
TERAPEUTA OKUPAZIONAL KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Terapeuta Okupazional izateko txanda orokorreko sei (6) plaza deitu dira, honela 

banatuta:
—  Bost (5) plaza derrigorrezko III. hizkuntza-eskakizuna dutenak eta plaza bat (1) 

derrigorrezkoa ez den III. hizkuntza-eskakizuna duena.

2.  Titulazioa
Diplomatura edo Gradua Terapia Okupazionalean.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, III. hiz-
kuntza-eskakizuna duten nahitaezko lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat; eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, III. hizkun-
tza-eskakizuna duten eta derrigorrezkoak ez diren lanpostuei lotutako plazak 
lortu nahi dituztenentzat. Nolanahi ere,  maila horretan euskararen ezagutza 
zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gai edo Ez gai kalifikatuko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailkatuko 
da:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
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Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino eskakizun 
altuagoko puntuazioa lortu.

4.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 
baturak zehaztuko du.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Terapeuta Okupazional plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) 

edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabe-
te edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Terapeuta Okupazional plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) 
GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.
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2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GIZARTE-LANGILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Gizarte-Langile plaza bat (1) deitu da, derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Gizarte Laneko Diplomatura edo Gradua.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: nolanahi ere, maila horretan euskararen eza-
gutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia, euskara-probari dagokiona, Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5. Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Gizarte-Langile plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A2 azpitaldea) edozein 

administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo 
frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Gizarte-Langile plazan/kategorian (A taldea, titulazioko A1 azpitaldea) GUFEn 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehie-
nez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Titulazioa edo prestakuntza osagarria egiaztatzeagatik, gehienez ere 20 puntu, 

honela banatuta:
 —  Deitutako plazarekin lotutako beste unibertsitate-titulu batzuk izateagatik: 10 

puntu doktoregoko, lizentziaturako edo unibertsitateko graduko titulu bakoi-
tzeko; eta 5 puntu erdi-mailako unibertsitate-titulu, diplomatura edo master 
bakoitzeko.

 —  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten presta-
kuntza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Pu-
blikoko Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), 
erakunde horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,27 puntu hartutako 
ordu bakoitzeko eta 0,35 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere 
hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ADMINISTRARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Administrari izateko bost (5) plaza deitu dira, honela banatuta:
—  Txanda orokorra: derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna duten lau (4) plaza.
—  Desgaitasuna dutenentzako txanda: derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna duen 

plaza bat (1).

2.  Titulazioa
Batxilergo edo teknikari titulua.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskararen ezagutza II. hizkuntza-eskakizu-
naren mailan zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan II. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean II. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gai edo Ez gai kalifikatuko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 65. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Administrari kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) edozein adminis-

trazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio ba-
koitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Administrari kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) GUFEn egindako 
zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere ha-
mar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 66. orr.

LEHIAKETA
LH2 SUKALDARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
LH2 sukaldarien derrigorrezko 1. hizkuntza-eskakizuna duten txanda orokorreko lau 

(4) plaza deitzen dira guztira.

2.  Titulazioa
Jatetxe-arloko Zerbitzuen Zuzendaritzako goi-mailako teknikaria, Sukaldaritza Zu-

zendaritzako goi-mailako teknikaria, LHII sukaldaria edo baliokideak.

3.  Betekizun espezifikoak
Prestakuntza-ziurtagiri indibiduala: arrisku handieneko elikagaiak manipulatzea.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskararen ezagutza I. hizkuntza-eskakizu-
naren mailan zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 67. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  LH2 Sudaldari kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) edozein admi-

nistrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
LH2 Sukaldari kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) GUFEn egindako 
zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere ha-
mar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 68. orr.

LEHIAKETA
GELAZAINBURU KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1. Deitutako plazak
Gelazainburuen 2. hizkuntza-eskakizuna duten txanda orokorreko bi (2) plaza dei-

tzen dira.

2.  Titulazioa
Batxilergoko titulua, Bigarren mailako lanbide-heziketa edo baliokidea.

3.  Betekizun espezifikoa
Prestakuntza-ziurtagiri indibiduala: arrisku txikieneko elikagaiak manipulatzea.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskararen ezagutza II. hizkuntza-eskakizu-
naren mailan zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan II. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 69. orr.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Gelazainburu edo asimilatu kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) 

edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabe-
te edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Gelazainburu kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpitaldea) GUFEn egindako 
zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere ha-
mar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 70. orr.

LEHIAKETA
LEIOAKO MANTENTZE-LANETAKO BURU KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGON-

KORTZEKO SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Leioako mantentze lanetako buruaren derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna duen 

txanda orokorreko plaza bat (1) deitzen da.

2.  Titulazioa
Batxilergoko titulua, Bigarren mailako lanbide-heziketa edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskararen ezagutza II. hizkuntza-eskakizu-
naren mailan zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan II. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Leioako Mantentze-Lanetako Buru edo asimilatu kategorian (C taldea, titulazio-

ko C1 azpitaldea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 
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0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez hamar (10) urte arte 
20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Leioako Mantentze-Lanetako Buru kategorian (C taldea, titulazioko C1 
azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
GOI-MAILAKO GIZARTERATZE TEKNIKARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA 

EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Goi-mailako gizarteratze teknikari izateko txanda orokorreko bost (5) plaza deitu dira, 

honela banatuta:
—  Derrigorrezko 3. hizkuntza-eskakizuna duten lau (4) plaza eta derrigorrezkoa ez 

den 3. hizkuntza-eskakizuna duen plaza bat (1).

2.  Titulazioa
Goi-mailako gizarteratze teknikaria edo baliokidea.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, III. hiz-
kuntza-eskakizuna duten nahitaezko lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat; eta borondatezkoa eta ez-baztertzailea, III. hizkun-
tza-eskakizuna duten eta derrigorrezkoak ez diren lanpostuei lotutako plazak 
lortu nahi dituztenentzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza 
zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan III. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean III. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri 
akademikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gai edo Ez gai kalifikatuko da derrigorrezko hizkuntza-eskakizu-
na duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailkatuko 
da:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
—  III. hizkuntza-eskakizuna: 15 puntu.
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Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino eskakizun 
altuagoko puntuazioa lortu.

4.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 
baturak zehaztuko du.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Goi-Mailako Gizarteratze Teknikari kategorian (C taldea, titulazioko C1 azpital-

dea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu 
hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Goi-Mailako Gizarteratze Teknikari kategorian (C taldea, titulazioko C1 
azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
HEZKUNTZA-LAGUNTZAILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Hezkuntza-laguntzailea izateko guztira lau (4) plaza deitu dira, derrigorrezkoa ez den 

1. hizkuntza-eskakizuna duten txanda orokorraren bidez.

2.  Titulazioa
Goi-mailako gizarteratze teknikaria edo baliokidea.
Beste titulazio bat duten plazak eskuratu nahi dituztenek egiaztatu beharko dute uz-

tailaren 8ko 131/2008 Dekretua, gizarte-babesik gabeko haur eta nerabeentzako egoi-
tza-harrerako baliabideak arautzen dituena, indarrean sartu aurretik ari direla hezkun-
tza-laguntzaile gisa lanean.

3.  Betekizun espezifikoak
Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskara-proba: borondatezkoa eta ez-bazter-
tzailea. Maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta egiaztatu beharko 
da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia honako banaketaren arabera kalifikatuko da; honako maila 
egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
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5.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 
baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Hezkuntza-Laguntzaile kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpitaldea) edozein 

administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo 
frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri gisa, 
Hezkuntza-Laguntzaile kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpitaldea) GUFEn 
egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehie-
nez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
OSASUN-LAGUNTZAILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Osasun-laguntzaileen txanda orokorreko zortzi (8) plaza deitzen dira guztira, honela 

banatuta:
—  Derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna duten sei (6) plaza eta derrigorrezkoak ez 

diren 2. hizkuntza-eskakizuna duten bi (2) plaza.

2.  Titulazioa eta jatorriko plaza
Erizaintzako zaintza osagarrietako erdi-mailako teknikaria; erizaintzako teknikari la-

guntzailea; erizaintzako LH I laguntzailea edo horien baliokideak, guztiak Hezkuntza eta 
Zientzia Ministerioak emandakoak, Osasun arloko prestakuntza-ziklokoak.

3.  Betekizun espezifikoak
Lanpostu jakin batzuek honako baldintza hau dute esleituta:
—  Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, derrigorrez-
ko II. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi di-
tuzten izangaientzat; borondatezkoa eta ez baztertzailea, derrigorrezkoak ez 
diren II. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi di-
tuztenentzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta 
egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan II. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean II. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.
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5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskaki-
zuna duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailka-
tuko da; maila hau egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
—  II. hizkuntza-eskakizuna: 10 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
5.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Osasun-Laguntzaile kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpitaldea) edozein 

administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo 
frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Osasun-Laguntzaile kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpitaldea) GU-
FEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
22

9-
(I-

10
12

)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, abenduak 01. Osteguna229. zk. 80. orr.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ETXEBIZITZAKO SUKALDARI-ZERBITZARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA 

EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Etxebizitzako sukaldari-zerbitzarien derrigorrezko 1. hizkuntza-eskakizuna duten 

txanda orokorreko lau (4) plaza deitzen dira guztira, honela banatuak:
—  Derrigorrezko 1. hizkuntza-eskakizuna duten bi (2) plaza eta derrigorrezkoak ez 

diren 1. hizkuntza-eskakizuna duten bi (2) plaza.

2.  Titulazioa
Eskola-graduatua, lehen mailako lanbide-heziketa, derrigorrezko bigarren hezkun-

tzan edo baliokidean graduatua.

3.  Betekizun espezifikoa
Prestakuntza-ziurtagiri indibiduala: arrisku handieneko elikagaiak manipulatzea.
Sexu-delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1. Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, derrigo-
rrezko I. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat; borondatezkoa eta ez baztertzailea, derrigorrezkoak 
ez diren I. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituztenentzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu 
eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.
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5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskaki-
zuna duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailka-
tuko da; maila hau egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Etxebizitzako Sukaldari-Zerbitzari kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpital-

dea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu 
hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Etxebizitzako Sukaldari-Zerbitzari kategorian (C taldea, titulazioko C2 az-
pitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio 
bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
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GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ZERBITZU TEKNIKOKO KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Zerbitzu teknikoko ofizialen derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna duten 

txanda orokorreko lau (4) plaza deitzen dira.

2.  Titulazioa
Eskola-graduatua, lehen mailako lanbide-heziketa, derrigorrezko bigarren hezkun-

tzan edo baliokidean graduatua.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea. Nolanahi 
ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1. Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia honako banaketaren arabera kalifikatuko da; honako maila 
egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
4.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.
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I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Zerbitzu teknikoko ofizial kategorian edo asimilatuan (C taldea, titulazioko C2 

azpitaldea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 
puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 
puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Zerbitzu teknikoko ofizial kategorian (C taldea, titulazioko C2 azpitaldea) 
GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ATEZAIN ETA MANTENTZE-LANETAKO LAGUNTZAILE  

KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO SALBUESPENEZKO  
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Atezain eta mantentze-lanetako laguntzaileen derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza-es-

kakizuna duen txanda orokorreko plaza bat (1) deitzen da.

2.  Titulazioa eta jatorriko plaza
Eskola-graduatua, lehen mailako lanbide-heziketa, derrigorrezko bigarren hezkun-

tzan graduatua edo baliokidea.

3.  Betekizun espezifikoa
B motako gidabaimena.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: borondatezkoa eta ez-baztertzailea. Euskara-
ren ezagutza I. hizkuntza-eskakizunaren mailan zehaztu eta egiaztatu behar-
ko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskaki-
zuna duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailka-
tuko da; maila hau egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
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5.3. Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 
baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Atezain eta Mantentze-Lanetako Laguntzaile kategorian (C taldea, titulazio-

ko C2 azpitaldea) edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuengatik: 
0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 
20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Atezain eta Mantentze-Lanetako Laguntzaile kategorian (C taldea, titu-
lazioko C2 azpitaldea) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 0,340 puntu hilabete 
edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
SUKALDEKO LAGUNTZAILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Sukaldeko laguntzaileen txanda orokorreko sei (6) plaza deitzen dira guztira, honela 

banatuta:
—  Derrigorrezko 1. hizkuntza-eskakizuna duten bost (5) plaza eta derrigorrezkoa ez 

den 1. hizkuntza-eskakizuna duen plaza bat (1).

2.  Titulazioa
Ez da titulaziorik eskatzen.

3.  Betekizun espezifikoa
Prestakuntza-ziurtagiri indibiduala: arrisku handieneko elikagaiak manipulatzea.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, derrigo-
rrezko I. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat; borondatezkoa eta ez baztertzailea, derrigorrezkoak 
ez diren I. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituztenentzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu 
eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1. Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskaki-
zuna duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailka-
tuko da; maila hau egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
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Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-
tuagoko puntuazioa lortu.

5.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 
baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1.  Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Sukaldeko Laguntzaile kategorian (Langile taldeak) edozein administrazio pu-

blikotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Sukaldeko Laguntzaile kategorian (Langile taldeak) GUFEn egindako zer-
bitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar 
(10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.
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2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
ZERBITZARI-GARBITZAILE KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO 

SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Zerbitzari-garbitzaileen txanda orokorreko hogeita lau (24) plaza deitzen dira guztira, 

honela banatuta:
—  Txanda orokorra: 1. hizkuntza-eskakizuna duten hamazortzi (18) plaza eta derrigo-

rrezkoak ez diren 1. hizkuntza-eskakizuna duten lau (4) plaza.
—  Desgaitasunen bat duten pertsonentzako txanda: 1. hizkuntza-eskakizuna duen 

plaza bat (1) eta derrigorrezkoa ez den 1. hizkuntza-eskakizuna duen plaza bat (1).

2. Titulazioa eta jatorriko plaza
Ez da titulaziorik eskatzen.

3.  Betekizun espezifikoa
Prestakuntza-ziurtagiri indibiduala: arrisku txikieneko elikagaiak manipulatzea.

4.  Hautaketa-prozedura
4.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
4.1.1.   Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

4.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: derrigorrezkoa eta baztertzailea, derrigo-
rrezko I. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituzten izangaientzat; borondatezkoa eta ez baztertzailea, derrigorrezkoak 
ez diren II. hizkuntza-eskakizuna duten lanpostuei lotutako plazak lortu nahi 
dituztenentzat. Nolanahi ere, maila horretan euskararen ezagutza zehaztu 
eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu-
ta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean I. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute

5.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
5.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.
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5.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da derrigorrezko hizkuntza-eskaki-
zuna duten lanpostuak lortu nahi dituztenentzat. Gainerako kasuetarako, honela sailka-
tuko da; maila hau egiaztatuz:

—  I. hizkuntza-eskakizuna: 5 puntu.
Ezin izango da egiaztatu eta, ondorioz, lortu nahi den lanpostuarena baino profil al-

tuagoko puntuazioa lortu.
5.3.  Izangaien azken kalifikazioa hautaketa-prozesu osoan lortutako puntuazioen 

baturak zehaztuko du.

6.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Zerbitzari-Garbitzaile kategorian (langile taldeak) edozein administrazio publi-

kotan egindako zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, 
gehienez ere hamar (10) urte arte: 20 puntu.

1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Zerbtzitzari-Garbitzaile kategorian (langile taldeak) GUFEn egindako zer-
bitzuengatik: 0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar 
(10) urte arte: 40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
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GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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LEHIAKETA
MANDATARI KATEGORIARAKO ENPLEGUA EGONKORTZEKO  
SALBUESPENEZKO DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK

1.  Deitutako plazak
Mandatarien derrigorrezko 2. hizkuntza-eskakizuna duten txanda orokorreko bi (2) 

plaza deitzen dira.

2.  Titulazioa eta jatorriko plaza
Ez da titulaziorik eskatzen.

3.  Hautaketa-prozedura
3.1.  Hautaketa-prozedura lehiaketa izango da

Hautaketa-prozesuak bi (2) zati izango ditu:
3.1.1.  Lehenengo zatia, lehiaketa: izangaiek alegatu eta egiaztatutako merezimen-

duak aztertu eta balioetsiko dira, seigarren oinarri orokorrean ezartzen den 
moduan, eta bakoitzari merezimenduen baremoaren arabera dagozkion pun-
tuak emango zaizkio.

3.1.2.   Bigarren zatia, euskara-proba: euskararen ezagutza II. hizkuntza-eskakizu-
naren mailan zehaztu eta egiaztatu beharko da.

GUFEren edo Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan II. hizkuntza-eskakizuna egiazta-
tuta dutenek ez dute berriro egiaztatu beharko parte hartzen duten hautaketa-prozesuan, 
ezta Euskara Tituluen eta Ziurtagirien Erregistro Bateratuan egiaztatuta dagoenean ere. 
Horretarako, parte-hartzaileak berariazko baimena emango dio GUFEri aipatutako erre-
gistroan egiazta dezan.

Hala ere, euskara-ariketa idatzia egin aurretik, erregistro horretan ez dagoen bes-
te edozein titulu edo euskara-ziurtagiri aurkeztu beharko da, baldin eta azaroaren 9ko 
297/2010 Dekretuaren arabera baliozkotzen bada (297/2010 Dekretua, Euskararen titu-
luak eta ziurtagiriak baliokidetzeko eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bate-
ratuko mailekin parekatzeko dena).

Apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuak, euskaraz egindako ikasketa ofizialak onartzeari 
eta euskarazko hizkuntza-titulu eta -ziurtagiriekin egiaztatzetik salbuesteari buruzkoak, 
xedatutakoaren babesean II. hizkuntza-eskakizuna egiaztatu nahi dutenek ziurtagiri aka-
demikoa aurkeztu beharko dute.

4.  Hautaketa-prozesuaren kalifikazioa
4.1.  Lehiaketaren kalifikazioa I. Eranskineko merezimenduen Baremoaren arabera 

esleitutako puntuen baturak zehaztuko du. Prozesuaren lehen zatia gainditu eta euska-
ra-proban oinarritutako bigarren ariketa egiteko, seigarren oinarri orokorrean xedatuta-
koa bete beharko da.

4.2.  Bigarren zatia Gaitzat edo Ez Gaitzat joko da.

5.  Lan-poltsa
Hautaketa-prozesu honetatik ez da lan-poltsarik sortuko.

I. ERANSKINA
MEREZIMENDUEN BAREMOA

Abenduaren 28ko 20/2021 Legearen seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrie-
tan xedatutakoaren arabera.

1. Esperientzia, gehienez 60 puntu, baremo honekin
1a)  Mandatari kategorian (langile taldeak) edozein administrazio publikotan eginda-

ko zerbitzuengatik: 0,170 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere 
hamar (10) urte arte: 20 puntu.
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1b)  Berariaz, bereizita eta aurreko atalean aipatutako esperientziaren osagarri 
gisa, Mandatari kategorian (langile taldeak) GUFEn egindako zerbitzuengatik: 
0,340 puntu hilabete edo frakzio bakoitzeko, gehienez ere hamar (10) urte arte: 
40 puntu.

  Ondorio horietarako, Administrazio Publikotzat hartuko dira Enplegatu Publikoa-
ren Oinarrizko Estatutuaren 2.1, 2.3 eta 4 a), b) eta c) artikuluetan eta Euskal 
Funtzio Publikoari buruzko 6/1989 Legearen 2.1 eta 2.3 artikuluetan jasotako 
erakundeak. Era berean, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan emandako 
zerbitzuak zenbatuko dira, baina inola ere ez enpresa, merkataritza-sozietate 
edo elkarte edo korporazio publikoen forma juridikoa duten izaera publikoko 
beste erakunde batzuetan emandakoak.

  Emandako zerbitzuak hilabeteka baloratuko dira. Ondorio horietarako, modu 
independentean batuko dira dagozkion aldi guztiak, eta emaitza zati hogeita 
hamar egingo da. Hilabete oso gisa zenbatuko da dagokion zatikia.

  Nolanahi ere, lanaldi partzialean edo lanaldi murriztuan lan egindako aldiak la-
naldi osoan lan egindakotzat hartuko dira.

2.  Prestakuntza, hautaketa-prozesuak gainditzea eta lan-poltsetako kide izatea, 
gehienez ere 40 puntu arte, baremo honekin

2a)  Prozesuan parte hartzeko eskatzen den titulazio bera edo baliokidea izateaga-
tik: 10 puntu.

  Titulazioa, sartzeko alegatu den berbera izan daiteke.
2b)  Deitutako plazekin eta horiei lotutako lanpostuekin zerikusia duten prestakun-

tza-ikastaroak emateko/jasotzeko ordu kopuruagatik, Administrazio Publikoko 
Eskolak (IVAP, INAP, IEAP edo beste administrazio-eskola batzuk), erakunde 
horiek emandakoak eta egiaztatutakoak: 0,50 puntu hartutako ordu bakoitzeko 
eta 0,70 puntu emandako ordu bakoitzeko, gehienez ere hau: 20 puntu.

2c)  Hautaketa-prozesuak gainditzeagatik, gehienez 10 puntu emango zaizkie ho-
nako merezimendu hauei:

 —  GUFEn lan-kontratuko langile finkoa izateko hautaketa-prozesu bat gaindi-
tu izanagatik, 10 puntu. Kategoriarako hautaketa-prozesurik egin ez bada 
GUFEn, 10 puntu emango zaizkio administrazio publiko batean karrerako 
funtzionario edo deitutako kategorian lan-kontratuko langile finko izateko 
hautaketa-prozesu bat gainditu izanari.

 —  GUFEn deialdiko plaza/lanpostua betetzeko barne-prozesua gainditzeaga-
tik: 5 puntu.

2d)  GUFEren lan-poltsakoa izateagatik, 5 puntu. GUFEn kategoriako lan-poltsarik 
ez badago, 5 punturekin baloratuko da kategoriako lan-poltsa bateko kide iza-
tea, administrazio publiko bateko hautaketa-prozesu baten ondorioz.

Guztira: 100 puntu.
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