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EMAKUMEZKOEN ETA GIZONEZKOEN BERDINTASUNEKO PROGRAMAKO BITARTEKO 
FUNTZIONARIOA -ERDI MAILAKO TEKNIKARIA- HAUTATZEKO JARDUNBIDEA 
ARAUTUKO DUTEN OINARRIAK . 
 
 
1. Deialdiaren helburua. 
Deialdi honen xedea, Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasuneko udal honetako 
Bitarteko/Programako Funtzionarioa hautatzea eta izendatzea da, Oposaketa-
Lehiaketa sistemaren bitartez. 
 
 Bitarteko Funtzionarioa, Administrazio Bereziko Eskalan, Azpieskala Teknikoan, Erdi-
mailako Teknikarien klasean, eta A2 Sailkapen Taldean sailkatuko da. 
 
Oposizioaldiko ariketa guztiak gainditzen dituzten baina, plaza kopuruagatik, izendatu 
gabe geratzen diren izangaiek, lan poltsa bat osatuko dute, lortutako puntuazio-
ordenaren arabera. Lan poltsa hori zeregin berdintsuetan edo antzekoetan bitarteko 
funtzionarioen beharra sortzen denean erabili ahal izango da.  
 
Izena:  Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasuneko Teknikaria 
Izaera: Bitarteko funtzionarioa, Programakoa 
Taldea: A2 
Destino-osagarria: 20 
Lanaldi erregimena: %75a 
Hizkuntza-eskakizuna: 3., derrigorrezkoa. 
Plaza betetzeko era: Txanda irekia. 
 
Gainontzeko lan baldintzak Azkoitiko Udaleko pertsonalaren baldintzak erregulatzen 
dituen hitzarmenak arautuko ditu. 
 
Laneguna izango da urtero Azkoitiko Udalak lanpostuari dagokion zerbitzuarentzat 
erabakitzen duena, beti ere lanpostuaren izaera eta behar espezifikoak aintzat hartuz. 
 
2. Eginkizunak 
 
Hautaturiko bitarteko funtzionarioak honako zeregin hauek bete beharko ditu: 
Berdintasun arloan Azkoitiko udalak onarturiko 2013-2014 egitasmoa, horren barruan: 

  
- Programaren planifikazioa, segimendua eta ebaluazioa diseinatzea.  
- Ekintza positiboko neurri zehatzak diseinatzea eta bultzatzea. 
- Aholkatzea udal departamentu, erakunde eta organoei, emakumezkoen eta 

gizonezkoen berdintasun gaietan.  
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- Proposamenak egitea sortzeko eta/edo egokitzeko programak, zerbitzu 
espezifikoak eta baliabideak, emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasuna 
bermatzeko.  

- Udal esparruan egon daitezkeen diskriminazio egoerak identifikatzea, eta haiek 
desagerrarazteko neurriak diseinatzea eta bultzatzea.  

- Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasun gaietan sentsibilizatzeko eta 
prestakuntza emateko ekintzak diseinatzea udal pertsonalarentzat eta 
herritarrentzat, oro har.  

- Udalaren politika, programa, partaidetza prozesu eta ekintzetan genero 
ikuspegia txertatzeko ekintzat bultzatzea.  

- Partaidetza eta lankidetza bideak ezartzea erakunde publiko eta pribatuekin, 
beren helburu eta eginkizunen arabera, emakumezkoen eta gizonezkoen 
berdintasuna lortzeko lagungarriak izan daitezen.  

- Emakumeen jabekuntza espazio eta prozesuak bultzatzea. 
- Aipatutako lanez gain, beste lan batzuk egitea: helburuak betetzeko agintzen 

zaizkionak eta bere lanbide-gaitasun eta –trebeziekin bat datozenak, bai eta 
legeak hala aginduta egin behar dituenak ere 

 
 

3. Parte hartzeko baldintzak.  
 
Hautaketa probetan parte hartu ahal izango dute eskabideak aurkezteko epearen 
azken egunean honako baldintza hauek betetzen dituzten izangaiek: 
 
a) Europar Batasuneko estaturen bateko nazionalitatea izatea; edo, Europar Batasunak 
izenpetu eta Espainiar estatuak berretsitako Nazioarteko Itunen bat aplikatzearen 
ondorioz langileen zirkulazio askea aplikagarri zaion estaturen batekoa izatea. 
Espainiarren edo Europar Batasuneko kide den estaturen bateko herritarren 
ezkontideak ere parte ahal izango du, baldin eta ez badaude zuzenbidez bananduta; 
baita haren ondorengoek eta ezkontidearen ondorengoek ere, baldin eta, betiere, bi 
ezkontideak zuzenbidez banandurik ez badaude eta hogeita bat urte baino gutxiago 
badituzte; edota, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien kontura bizi badira. Hori 
guztia Langile publikoen oinarrizko Estatutuaren 7/2007 Legeko 57. artikuluan 
xedatutakoaren arabera. 
 
b) 16 urte beteta izatea eta, hala badagokio, nahitaez erretiroa hartzera behartzen 
duen adina bete gabe izatea.  
 
c) Lanpostuaren eginbeharrak betetzeko gaitasun funtzionala edukitzea. Baldintza hori 
dagokionean egiaztatu beharko da mediku azterketaren bidez. 
 
d) Baztertuta ez egotea, diziplinazko espedienteren baten bidez, edozein administrazio 
publikotako zerbitzutik edo autonomia erkidegoko organo konstituzional edo 
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estatutarioetatik; edota ezgaitasun erabatekoa edo berezia ez izatea enplegu edo 
kargu publikoetarako, ebazpen judizial bidez, funtzionarioen kidegoan edo eskalan 
sartzeko, edo baztertu edo ezgaitu den kidegoan lan-kontratudun langileek betetzen 
dituzten eginkizunen antzekoak betetzeko. Beste estaturen bateko nazionala izanez 
gero, ezgaitua edo antzeko egoeran ez egotea eta diziplina zehapenik edo antzekorik 
ez edukitzea, dagokion Estatuan baldintza berberetan enplegu publikora iristea 
eragotziko duenik. 
 
e) Erdi mailako titulua, unibertsitate diplomatura edo baliokideren bat edukitzea edota 
eskuratzeko eskubideak ordaindu izana egiaztatzea, eskaerak aurkezteko epea bukatu 
baino lehen. 
 
f) Euskarari dagokionean, 3. hizkuntza-eskakizunaren edo baliokidearen pareko 
ezagutza izatea. Baldintza hori bidezko azterketa eginda frogatu daiteke. Halere, 
azterketa hori egin beharrik ez dute izango aipatu hizkuntza eskakizuna edo baliokidea 
dutela egiaztatzen dutenek. 
 
g) BETEBEHAR ESPEZIFIKOAK: Emakumezkoen eta gizonezkoen berdintasuneko gaietan 
prestakuntzako ikastaroren bat edukitzea, gutxienez 150 ordukoa eta organo ofizialen 
batek ziurtatua (unibertsitatea edo administrazio publikoak). 
 
Oinarri honetan aipatutako baldintza guztiak bete behar dira eskabideak aurkezteko 
epearen bukaeran, eta egoera horri eutsi egin beharko zaio lanpostuaz jabetu arte, 
bitarteko funtzionario izendatu ondoren. 
 
 
4. Eskaerak. 
Hautaketa prozesuan parte hartzeko eskabide normalizatuak Oinarrien III. eranskinean 
agertzen den ereduaren araberakoak izango dira eta Azkoitiko Udaleko Erregistroan 
aurkeztu behar dira, Alkateari zuzenduta. Eskabideek honako baldintza hauek bete 
behar dituzte: 
 
a) Parte hartu nahi dutenek eskaeran adierazi behar dute betetzen dituztela deialdiko 
hirugarren oinarrian ezarrita dauden baldintzak, beti ere eskaerak aurkezteko azken 
eguna erreferentzia bezala hartuz. 
 
b) Eskabideak aurkeztu ahal izango dira, behar bezala beteta, Azkoitiko Udaletxeko 
Erregistroan –Herriko Plaza, z/g– edo bestela, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan 
aurreikusitako moduren batean, oinarri hauek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean  
argitaratzen diren hurrengo egunetik kontatzen hasita, HOGEI EGUN naturaleko epean. 
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Posta Bulegoetan edota beste administrazio baten erregistroan aurkeztutako 
eskabideak gutun-azal ireki batean aurkeztu beharko dira, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 38.4 
artikuluaren arabera, Postaetxeko edo dagokion erregistroko funtzionarioak data eta 
zigilua jarrita, eskabideak aurkezteko epearen barruan. 
Hori horrela eginda, eta kasu horretan bakarrik, eskabideak Posta Bulegoan edo 
gainontzeko erregistroetan aurkeztutako egunean Azkoitiako Udaletxeko Erregistroan 
aurkeztutzat joko dira. Eskabideari berari jarri behar zaio zigilua. 
 
Eskaerarekin batera honako dokumentazio hau aurkeztu behar da: 

1. Nortasun Agiriaren fotokopia. 
2. Deialdian parte hartzeko eskatzen den titulua: originala edo fotokopia. 
3. Izangaiak euskarako azterketa egitetik salbuesten duten ziurtagiri edo 

tituluetako bat baduela frogatzen duen jatorrizko dokumentua edo 
fotokopia, betiere oinarri hauetan xedatutakoari jarraiki. Euskarazko 
azterketa ez egiteko egiaztagiria aurkeztu ahal izango zaio Epaimahaiari 
azterketa hasteko ordura arte. 

4. Eskaeran alegatutako merituen originala edo fotokopia: 
 Emandako zerbitzuak egiaztatzeko, ziurtagiriak (originalak edo fotokopiak) 

aurkeztu beharko dira; zerbitzu horiek eman diren Administrazioko 
funtzionario eskudunak egindako ziurtagiria izan beharko du eta egindako 
lanaren iraupena eta eginkizunak zehaztu beharko ditu. 

 Prestakuntza osagarria egiaztatzeko, ikastaroa antolatu duen organo 
ofizialak emandako ziurtagiriak edo lortutako tituluen fotokopia 
konpultsatuak aurkeztu beharko dira. 

Fotokopien kasuan, konpultsatuak aurkeztu beharko dira. 
 
 
5. Izangaien onarpena. 
Eskabideak aurkezteko epea amaituta, Alkatetzaren dekretu bidez onartutako eta 
baztertutako izangaien behin-behineko zerrendak onartu eta argitaratuko dira 
Azkoitiako Udalaren iragarki taulan eta web orrian (www.azkoitikoudala.info/eu). Era 
berean, ebazpen horretan honako datu hauek adieraziko dira: lehen ariketa egiteko 
lekua, eguna eta ordua; eta Epaimahai Kalifikatzailea osatuko duten kide titular eta 
ordezkoen izenak. 
Onartutakoen zerrendatik baztertuak izan direnek bost egun balioduneko epea izango 
dute, zerrendak iragarki taulan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 
baztertuta geratzea eragin duten akatsak edo ez-egiteak zuzentzeko, edo zerrenden 
aurkako erreklamazioak aurkezteko. 
 
Behin-behineko zerrenda automatikoki behin betiko bihurtuko da, baldin eta 
erreklamaziorik ez bada aurkezten. Erreklamaziorik aurkezten bada, onartu edo ezetsi 
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egingo dira, beste ebazpen baten bidez. Ebazpen horretan behin betiko zerrenda 
onartuko da, eta lehen esandako eran argitaratu egingo da. 
 
Behin-behineko zerrendetan baztertuak izanik, zerrenda horien aurkako 
erreklamazioak epearen barruan aurkeztu dituzten izangaiek probak egin ahal izango 
dituzte, kautela gisa, baldin eta jarritako erreklamazioa egun horretarako erabaki ez 
bada. Era berean, behin betiko zerrendetan baztertuak izan diren izangaiek ere probak 
egin ahal izango dituzte, kautela gisa, baldin eta baztertzearen aurka errekurtsoa jarri 
izana egiaztatzen badute eta probaren egunerako ez bada erabaki errekurtsoa. 
 
 
6. Epaimahai kalifikatzailea. 
 
Epaimahai kalifikatzailea era honetan egongo da osatuta: 
Lehendakaria: 
- Udal idazkaria edo berak izendatutako ordezkoa. 
Mahaikideak: 
- Arrasate Udaleko berdintasuneko teknikaria edo berak izendatutako ordezkoa. 
- Gipuzkoako Foru Aldundiko berdintasuneko teknikari bat edo berak izendatzen duen 
ordezkoa. 
- Lorea Aizpuru Arozena, Azkoitiko udaleko Gizarte Langilea edo berak izendatutako 
ordezkoa 
 
Idazkaria: 
- Azkoitiko udaleko Pertsonal eta Kontratazio arloetako Teknikaria edo berak 
izendatzen duen ordezkaria. 
 
Egon ahal izango dira bertan, behatzaile gisara, udal ordezkari sindikalak. 
 
Epaimahaikideak Alkateak izendatuko ditu onartutako eta baztertutako izangaien 
behin-behineko zerrendak onartzen dituen ebazpenean, eta izendapen horiek 
argitaratuko dira Udaletxeko Iragarki Taulan eta Udalaren web orrian, 5. oinarrian 
adierazten den moduan. Epaimahaia osatzeko garaian, inpartzialtasunaren, 
espezialitatearen eta profesionaltasunaren printzipioak bete daitezen begiratuko da. 
  
Egoki irizten den probetan, Epaimahaiak dagokion gaian adituak diren aholku emaileen 
laguntza eskatu ahal izango du; aholkulari aditu horiek hitza bai baina botoa emateko 
eskubiderik ez dute izango. Aholkulariek beren espezialitate teknikoetan soilik lagundu 
ahal izango dute. 
 
Epaimahaikideek ez dute jarduterik izango, eta hala jakinaraziko diote Alkateari, eta 
gainera errefusatuak izan daitezke, baldin eta Herri Administrazioen Araubide 
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Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legearen 28. artikuluan aurreikusitako zirkunstantziaren bat gertatzen bada. 
Epaimahaiak azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 22. artikulutik 27. artikulura bitarte 
ezarritako arauei jarraituz jardungo du. Edozein kasutan ere, epaimahai buruaren 
aginduz idazkariak deialdia egin ondoren bilduko da epaimahaia, hautaketa probei ekin 
aurretik behar besteko aurrerapenarekin. Epaimahaia legez eratutzat jotzeko, bertan 
egon beharko dute epaimahaiburuak eta idazkariak, edo horien ordezkoak, eta 
gutxienez mahaikideen erdiak. 
 
Erabakiak hartzeko, bertaratutakoen botoen gehiengoa beharko da. Epaimahaikide 
guztiek hitz egiteko eta botoa emateko eskubidea izango dute. Berdinketak 
epaimahaiburuaren kalitatezko botoak erabakiko ditu. Epaimahaiak autonomia 
funtzional osoz jardungo du, prozedura legez bete dadin begiratuz eta objektibotasuna 
bermatzeaz arduratuz. Epaimahaiak erabateko independentziarekin, diskrezionaltasun 
teknikoarekin eta objektibotasunarekin jardungo du eta organo eskudunak haren 
izendapen proposamenak bete beharko ditu. 
 
Era berean, oinarri hauek aplikatzerakoan gerta daitezkeen zalantza guztiak 
antolamendu juridikoan ezarritakoaren arabera argituko ditu; eta deialdia egoki 
garatzeko beharrezkoak diren erabakiak hartuko ditu, oinarrietan aurreikusi ez diren 
balizkoetan jarraitu beharreko irizpideak ezarriz.  
 
Epaimahaiak ariketen edukiaren konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezkoak diren 
neurriak hartuko ditu. Gainera, ahal dela behintzat, parte hartu duten izangaien 
nortasuna ezagutu gabe zuzenduko ditu ariketak. 
 
 
7. Hautespen probak: Oposizioaldia. 
 
Deialdi bakarra egingo da. Izangaiek NANa eraman beharko dute probetara, identifika 
ditzaten. Epaimahaiaren iritziz ezinbestekoak diren arrazoiak gertatu direnean izan 
ezik, ezarritako egun eta orduan ariketak eta probak egitera azaldu ez diren izangaiak 
hautaketa prozesutik baztertu egingo dira eta deialdi honetan izan zitzaketen eskubide 
guztiak galduko dituzte. 
 
Epaimahai kalifikatzaileak ariketak egiteko denbora eta bitartekoak egokitu egingo 
dizkie nolabaiteko egokitzapena behar duten eta eskabidean hala adierazi duten 
desgaituei, gainerako parte-hartzaileen aukera berdinak izan ditzaten, baldin eta 
egokitzapen horrek probaren edukia aldatzen ez badu eta eskatutako gaitasun-maila 
murriztu edo kaltetzen ez badu. 
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Lehen proba egiteko eguna, ordua eta lekua onartutako eta baztertutako izangaien 
behin-behineko zerrendak onartzen dituen ebazpenean bertan zehaztuko dira, 5. 
oinarrian ezarritakoari jarraituz. 
 
Oposizioko ariketen hurrenkera ondorengoa izango da; hala ere, epaimahaiak 
ahalmena du hurrenkera hori aldatzeko, hautaketa prozesuaren garapen egokia 
lortzeko. 
 
Lehen ariketa. Teorikoa. Nahitaezkoa eta kanporatzailea. 
 
Idatziz erantzun beharko zaie deialdiko gai zerrendako gaiei buruzko galderei edo gai 
jakinen bati. Epaimahaiaren eskuetan geratuko da ariketa mota finkatzea. Ariketa hau 
gehienez 20 punturekin baloratuko da, eta gainditzeko, gutxienez 10 atera beharko 
dira. 
 
Bigarren ariketa. Praktikoa. Nahitaezkoa eta kanporatzailea 
 
Epaimahaiak jartzen dituen kasu praktikoak ebatzi beharko dituzte izangaiek. Kasu 
horiek lotura izango dute deialdiko gai zerrendako gaiekin. Ondoren, hautagaiek 
defendatu behar dute ariketa honen kasu bat edo gehiago epaimahaiaren aurrean, 
epaimahaikideen galderei erantzun behar dizkietelarik. 
  
Ariketa hau gehienez 40 punturekin baloratuko da. Hain zuzen, idatzizko zatia gehienez 
30 punturekin baloratuko da, eta epaimahaiaren aurreko defentsa, 10 punturekin. 
Ariketa hau gainditu ahal izateko, gutxienez 15 puntu atera beharko dira lehenengo 
zatian, eta 5 puntu bigarrengoan. 
 
Ariketa hau edota gaia idatziz garatzea eskatzen duen beste edozein kalifikatzeko, 
kontuan hartuko dira: erantzunaren zehaztasuna, sintesi eta analisi gaitasuna, 
garatutako ideien aberastasuna eta emandako azalpenen argitasuna eta zuzentasuna. 
 
Ahozko frogari dagokionez, honako hauek baloratuko dira: komunikazio-gaitasuna, 
ideiak azaldu eta defendatzeko trebetasuna, baliabide dialektikoak, lanpostuaren 
zereginei buruzko gaiak lotu eta menderatzeko gaitasuna, etab. 
 
 
Euskarako proba. 
 
Deialdiko 3. oinarriko f) atalean exijitutako euskara maila egiaztatzeko agiririk aurkeztu 
ez dutenek, eskatutako hizkuntza gaitasuna egiaztatu beharko dute dagokion frogaren 
bitartez. Froga egiteko eguna Azkoitiko Udaletxeko iragarki taulan argitaratuko da, 
onartutako eta baztertutako izangaien zerrendarekin batera. 
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Azterketa honek ez du inolako balio ofizialik izango 3. hizkuntza eskakizuna 
egiaztatzeko. Lanpostu honen hautaketa prozesuan parte hartzeko besterik ez du 
balioko, eta lortutako emaitzen arabera, hautagaiak Gai/Ez gai bezala sailkatuko da. 
 
Ariketa hau ez dute egin beharko apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuan eta euskararen 
ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta 
Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratua egokitzeko aplikagarria den  
araudian ezarritako aukeren bidez gainditu dutela ziurtatzen duten izangaiek, hain 
zuzen EGA edo baliokidea den titulu baten jabeek.   
 
 
8. Lehiaketaldia. 
Oposizioaldiko probak gainditu ondoren, merituak baloratuko dira, baldin eta eskaeran 
alegatu izan badira eta behar bezala egiaztatu, Laugarren Oinarriak xedatutakoaren 
arabera. 
 
Fase honetan baloratuko dira izangaiek eskaerak aurkezteko epearen barruan 
alegatutako eta behar bezala egiaztatutako merituak, oinarri hauen arabera. Era 
honetan, bakar-bakarrik baloratuko dira instantziak aurkezteko epea amaitu arte 
aurkezturikoak. 
 
1gn.- Eskarmentu profesionala, gehienez 4 puntu 
 
a) Administrazio Publikoan emandako zerbitzuak, emakumezkoen eta gizonezkoen 
berdintasun teknikari edota dinamizatzaile gisa (A1/A2 taldean), gehienez 0,10 puntu 
hileko. 
 
b) Eskarmentu profesionala enpresetan edota aholkularitzetan, berdintasuneko 
teknikari bezala, gehienez hileko 0,05 puntu. 
 
Esperientzia profesionala dagokion Administrazio Publikoak emandako agirien bidez 
frogatu behar da, honako zehaztapen hauekin: betetako lanpostuaren eginkizunak, 
dedikazioa, iraupena eta eginkizun horiek burutzeko epealdiak. Epaimahaiak 
bidezkotzat jotzen dituen egiaztapenak egin ahal izango ditu. 
 
2gn. Ikastaroak, gehienez 2 puntu 
 
- Ikastaroak: osagarrizko prestakuntza, deialdiko lanpostuarekin zerikusia duena, 
Administrazio Publikoek antolatuta edo homologatuta; gehienez 2 punturekin 
baloratuko da, honako baremo honen arabera: 
 
- 50 eta 100 ordu bitarteko ikastaroak: 0,50 puntu ikastaroko. 
- 101 eta 200 ordu bitarteko ikastaroak: puntu 1 ikastaroko. 
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- 200 ordutik gorako ikastaroak: 2 puntu ikastaroko. 
 
Ariketa bakoitzaren emaitzak argitaratu ondoren, azterketak edo merezimenduen 
balorazio emaitzak berrikusteko gutxienez hiru (3) egun balioduneko epea emango da, 
eta erreklamazioak egiteko, berriz, azterketaren edo merezimenduen balorazio 
emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun baliodunekoa. Erreklamazioak 
idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Udaleko 
Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira.  
 
9- Proben emaitzak argitaratzea eta berrikustea. Berdinketa kasuak 
 
Ariketa eta merezimenduen kalifikazioa bukatu ondoren, epaimahai kalifikatzailearen 
erabakiaren bidez, proposamenaren emaitza Azkoitiko Udalaren webgunean eta 
iragarki taulan argitaratuko da eta erabakia argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
bost laneguneko epea izango dute hautagaiek haren aurkako erreklamazioak 
aurkezteko. Erreklamazio horiek Epaimahai Kalifikatzaileak ebatziko ditu. 
Erreklamazioak eta ezespenak aurkezteko epea amaitutakoan, Epaimahai 
Kalifikatzaileak horien gaineko ebazpena emango du, lanpostua esleitzeko behin betiko 
proposamena egingo du eta proposamen hori eskuduntza duen organoari bidaliko dio. 
 
Oposaketa eta lehiaketa faseetako puntuazioa batu eta berdinketa gertatuz gero, 
lehentasun ordena honako irizpide hauei hurrenez hurren jarraituz egingo da: 
 
a) Oposizioko fasean puntu gehien lortu dituen izangaiaren alde. 
b) Oposizio faseko probako bigarren atalean puntu gehien lortu dituen izangaiaren 
alde. 
c) Oposizio faseko probako aurreneko atalean puntu gehien lortu dituen izangaiaren 
alde. 
 
Epaimahaiak organo eskudunari igorriko dio akta, honek dagokion izendapen-
proposamena egin dezan. Akta horretan, ariketa baztertzaileak gainditu dituzten 
izangai guztiak, lanpostu kopurutik kanpo geratu direnak, azaldu beharko dute 
puntuazioaren arabera sailkaturik.  
 
Epaimahaiak, deitutako lanpostua egoki betetzeko izangaiek egindako ariketen maila 
nahikoa ez dela iritziz gero, lanpostu hori bete gabe gelditzen dela erabaki dezake.  
 
11.- Dokumentuen aurkezpena 
 
Proposatutako izangaiak, gainditu dutenen zerrenda argitaratzen denetik 20 lan 
eguneko epean aurkeztu beharko ditu hautaketa prozeduran parte hartzeko laugarren 
Oinarrian adierazitako baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duten agiriak.   
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Epe honetan, Udalak zehazturiko medikuntza zerbitzuak mediku-errekonozimendua 
egingo dio izangaiari.   
 
Oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak agirien bidez egiaztatu eta gero, 
proposatutako hautagaia praktiketako funtzionario izendatuko da.  
 
Ezarritako epearen barruan, ezinbesteko arrazoiak salbu, proposatutako izangaiak ez 
badu aurkezten agiririk edo ez badu egiaztatzen eskatutako baldintzak betetzen 
dituela, ezin izendatuko da, berak egindako guztia baliorik gabe geratuko da eta 
izendatua izateko eskubide guztiak galduko ditu, nolanahi ere faltsukeriagatik izan 
lezakeen erantzukizunari aurre egin beharko dio.  
 
Kasu horretan, haren ordez hurrengo izangaia hartuko da, behin betiko sailkapeneko 
lehentasun ordena jarraituko zaio eta eskatutako eskakizun eta baldintza guztiak 
betetzen dituela egiaztatu beharko da. 
 
 
12. Deialdiak eta jakinarazpenak. 
 
Hautaketa-prozesuko probak egiteko deialdiak, baita Epaimahai Kalifikatzaileak egin 
beharreko jakinarazpen eta komunikazio guztiak ere, Azkoitiko Udaletxeko Iragarki 
Taulan eta Azkoitiko Udalaren web orrian argitaratuz emango dira jakitera. 
 
 
13- Prestakuntza ikastaroak eta praktikaldia. 
 
Azkoitiko Tokiko Gobernu Batzarrak praktiketako funtzionario izendatuko du 
Epaimahai Kalifikatzaileak  proposatutako izangaia, 11. oinarrian aipatu diren agiriak 
aurkeztu ondoren. 
 
Prestakuntza eta praktika aldiak izaera kanporatzailea edukiko dute eta 6 hilabete 
iraungo dute, prestakuntza eta praktika aldia batera doazelarik. 
 
Prestakuntza eta praktika aldia amaitutakoan eta izangaia bere lanpostura egokitzeari 
buruz aldeko txosten teknikoa egin ondoren, froga aldia amaituko da.  
 
Izangaiaren praktika aldia ebaluatzeko batzorde bat osatuko da. Ebaluazio batzordeak, 
egokitzat jotzen duen laguntza teknikoarekin, praktikak egin behar dituen izangaiak 
bete behar dituen helburuak finkatuko ditu. Aipatu helburuak honako ezaugarriak 
egiaztatzeko jarriko dira:  
 

- Lanpostuaren eginbeharrak burutzeko eta sortzen diren arazoei irtenbidea 
emateko gaitasuna.  
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- Lana modu arrazionalean eta eraginkorrean prestatu eta antolatzeko gaitasuna. 
- Pertsona arteko harremanak ezartzeko gaitasuna eta informazioa trukatzeko 

trebezia. 
- Ekarpen profesionalerako ekimena eta gaitasuna. 
- Lanerako gaitasuna eta bere giza gaitasunak eta gaitasun profesionalak 

hobetzeko interesa. 
 
Praktika aldiaren amaieran, ebaluazio batzordeak txosten idatzia landuko du. Txostena 
aurkakoa bada, haren berri emango zaio praktikatako funtzionarioari, hark helburuak 
ez betetzeko arrazoiak azal ditzan eta egokitzat jotzen dituen alegazio eta oharrak 
aurkeztu ahal izango ditu. 
 
Ebaluazio Batzordeak Tokiko Gobernu Batzarrari helaraziko dio bere proposamena. 
 
Izangaiak 20 egun izango ditu, izendapena argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen 
hasita, programako funtzionario gisa izendatua izateko. Hala egiten ez badu, 
ezinbesteko arrazoiak daudenean izan ezik, ondoriorik gabe geratuko dira jarduera 
guztia, eta funtzionario izateko legozkiokeen eskubide guztiak galduko ditu. 
 
Izangaiak prestakuntza eta praktika aldia gaindituko ez balu, izendatua izateko 
eskubide guztiak galduko lituzke Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabaki arrazoitu 
baten bidez. Hein berean, automatikoki, zerrendako hurrengo hautagaia izendatuko 
litzateke praktiketan.  
 
14- Gorabeherak. eta inpugnazioak. 
 
Epaimahaiak sortzen diren zalantzak argituko ditu, eta hautaketa prozesua ondo joan 
dadin beharrezko diren erabakiak hartuko ditu, oinarri hauetan aurreikusten ez den 
guztian.  
 
Deialdiaren, bere oinarrien eta deialditik eta epaimahaiaren jardueratik erator 
daitezkeen administrazio egintzen aurka egin dezakete interesdunek, azaroaren 26ko 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legeak ezarritako epe eta moduan.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/BEGOÑA/Datos%20de%20programa/Microsoft/Plantillas/idazkaritza@azkoitia.net


 

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 – idazkaritza@azkoitia.net 
AZKOITIKO UDALA – HERRIKO ENPARANTZA Z/G – 20720 AZKOITIA 

12 

I. ERANSKINA 
GAI OROKORRAK 

 
1. Eskubide eta askatasunen erregulazioa Konstituzioan. Oinarrizko eskubideak 

babesteko eta bermatzeko erregimena. Eskubideok etetea. 
2. Intimitaterako eskubide konstituzionala. Izaera pertsonaleko datuak babesteko 

erregimen juridikoa. Estatuko erregulazioa. 
3. Euskadiko Autonomia Erkidegoko Estatutua. Autonomia Erkidegoaren 

eskumenak. Botereak. 
4. Egintza administratiboa: Egitea, edukia, arrazoitzea eta forma. Egintza 

administratiboen ustezko legezkotasuna. Egintza administratiboaren 
eraginkortasuna. Egintza administratiboen erabateko deuseztasuna, 
deuseztagarritasuna, errebokazioa. Isiltasun administratiboa. 

5. Administrazio prozedura: Printzipio orokorrak. Interesdunak. Herritarren 
eskubideak. Administrazio prozedura: Prozeduraren faseak. Helegiteak. 

6. Administrazio publikoen zerbitzuko langilegoa: Tipologia. Funtzionarioen 
eskubideak eta betebeharrak. 

7. Administrazio publikoen erantzukizuna. Ondare erantzukizuna. Erantzukizunaren 
egintza. Administrazio publikoen zerbitzuko agintarien eta langileen erantzukizuna. 

8. Toki Erakundeen Ondasunak: Sarreren kontzeptua eta sailkapena. Toki 
erakundeen aurrekontua: Edukia. Aurrekontuaren egikaritzarako Oinarriak. 

9. Udal antolaketa: Udala eta zinegotzien aukeraketa. Udal organoak zeintzuk diren 
eta bakoitzaren ezaugarriak. Euren konpetentziak. Udal organoen funtzionamendu 
erregimena: Deialdia, bilkuren araubidea, horiek egiteko arauak, botazioak eta 
Akordioak hartzea. 

10. Toki Erakundeen erregelamendu-ahalmena: Erregelamenduzko arauak. 
Onartzeko eta aldatzeko prozedurak. 

11. Udalerrietako nahitaezko zerbitzuak. Udal zerbitzuen kudeaketa moduak. 
12. Kontratu administratiboak: Motak. Kontratazio prozedura motak. Udaleko 

kontratazio organoak. 
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II ERANSKINA 
BERARIAZKO GAIAK 

 
1. gaia. Feminismoaren jatorria: Teoria feminista. Pentsamendu feministaren garai ezberdinak. 
 
2. gaia. Munduaren kontzepzio androzentrikoa eta etnozentrikoa: kritika bat genero 
ikuspegitik eta ikuspegi interkultural batetik. 
 
3. gaia.Sexu genero sistema jendarte egituraketan. 
 
4. gaia. Berdintasun printzipioa, batetik,  Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legean, otsailaren 
18koan, aukera berdintasunari buruzkoan eta, bestetik, 3/2007 Lege Organikoan, martxoaren 
22koan,  Emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirakoari buruzkoan.  
 
5. gaia. Aukera berdintasuna emakumeen eta gizonen artean. Botere publikoen jokabidea eta 
zeregina berdintasunari dagokionez 4/2005 Legean eta 3/2007 Lege Organikoan. 
 
6. gaia. Udalen zeregina emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen. Berdintasuneko udal 
planak. 
 
7. gaia. Emakumeen eta gizonen berdintasun politiken ebaluazioa. Gizarte adierazleak, 
programen diseinuan eta ebaluazioan. Eraginaren aldez aurreko ebaluazioa, generoaren 
arabera. 
 
8. gaia. Genero sistema, kultur  aniztasuna , multikulturalismoa eta identitateak. 
 
9. gaia. Zuzeneko edo zeharkako diskriminazioa: esanahia. Detektatzeko tresnak. 
 
10. gaia.  Ekintza positiboa estrategia bezala. Lege esparrua. 
 
11. gaia. Mainstreaming-a: Esanahia, helburuak eta estrategiak. 
 
12. gaia. Erantzukidetasuna eta bateragarritasuna. Definizioak, helburuak eta estrategiak. 
 
13. gaia. Sexuaren araberako lan banaketa. Emakumeen egoera lan merkatuan. 
 
14. gaia. Komunikabideak. Emakumeen irudiaren tratamendua komunikabideetan.  Neurri 
zuzentzaileak. 
 
15. gaia.  Hizkuntzaren erabilera ez sexistaren beharra eta garrantzia. Tokiko 
Administrazioaren zeregina. 
 
16. gaia. Berdintasun politikak eta familia eredu berriak. 
 
17. gaia. Generoa eta gizarte babeseko sistemak: subsidioak, pentsioak, gizarte prestazioak.  
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18. gaia. Emakumeen kontrako indarkeria. Testuingurua eta emakumeen kontrako 
indarkeriarekin amaitzeko lan eremuak eta estrategiak.  
 
19. gaia.  1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, Genero-indarkeriaren aurka babes osoa 
emateko neurriei buruzkoa. 
 
20. gaia. Emakumeen kontrako indarkeria: Esku-hartze sozial integrala. Departamenduen 
arteko koordinazioa eta tokiko protokoloak. 
 
21. gaia. Emakumeen parte hartze sozio-politikoa: Kontuan izan beharreko elementuak. 
Elkartegintza 
 
22. gaia. Emakumeen jabekuntza teoriak, prozesuak eta tresnak. 
 
23. gaia. Emakumeen Udaleko Partaidetza Kontseiluak. 
 
24. gaia. Aurrekontu parte hartzailea, genero ikuspegiarekin. 
 
25. gaia. Hirigintza politikak genero ikuspegiarekin. 
 
26. gaia. Emakumeak eta kirola. 
 

27. gaia. Zaintza jendarte egituraketaren erdigunean. 
 
28. gaia. Hezkidetza: esanahia, helburuak eta estrategiak 
 
29. gaia. Gipuzkoako Jabetze Eskolak 
 
30.gaia. Emakumeen Txokoak emakumeen jabetze prozesuetarako. 
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