ERANSKINA I
ARIKETA BAKARRERAKO GAI-ZERRENDA
1. gaia. Administrazio-prozedura erkidea: Kontzeptua. Prozedurako interesdunak.
Jarduteko gaitasuna eta interesdun kontzeptua. Prozeduran interesa dutenen identifikazioa
eta sinadura.
2. gaia. Herri-administrazioen jarduna, jarduteko arau orokorrak: Pertsonek herriadministrazioekiko harremanean dituzten eskubideak, herri-administrazioekin elektronikoki
harremantzeko eskubide eta betebeharra, erregistroak, dokumentuen artxiboa, pertsonen
kolaborazio
eta
agerraldiak,
herri-administrazioek
dokumentuak
igortzea,
herriadministrazioek egindako kopien balio eta eraginkortasuna, interesdunek administrazio
prozeduran aurkeztutako dokumentuak. Kondizioak eta epeak.
3. gaia. Administrazio jardunak: kontzeptua eta jardun motak. Administrazioegintzen betekizunak: egitea, edukia, motibazioa eta forma. Jardunen eraginkortasuna:
indargabetze ezintasun singularra, efektuak, jakinarazpena, jakinarazpenen praktika,
alferrikako jakinarazpena eta argitaratzea. Deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.
4. gaia. Administrazio prozedura erkidearen gaineko xedapen
prozeduraren bermeak, prozeduraren hasiera, ordenazioa eta instrukzioa.

orokorrak:

5 gaia. Prozeduraren amaiera: xedapen orokorrak, ebazpena, atzera egitea eta
ukatzea, iraungitzea. Erabakitzeko derrigortasuna. Erabakitzeko gehienezko epea etetea eta
zabaltzea. Administrazioaren isiltasuna eta bere ondorioak.
6 gaia. Administrazio errekurtsoak: oinarri orokorrak. Gora jotzeko errekurtsoa.
Aukerako berraztertzeko errekurtsoa. Berrikusteko ez-ohiko errekurtsoa.
7 gaia. Administrazio publikoen organoak: organo administratiboak, eskumena, herriadministrazio ezberdinetako kide anitzeko organoak, euren funtzionamendua. Abstentzioa
eta uko egitea.
8 gaia. Sektore publikoaren xedapen orokorrak. Sektore publikoaren funtzionamendu
elektronikoa. Sektore publiko instituzionala.
9 gaia. Sektore publikoaren funtzionamendua: hitzarmen, administrazioen arteko
harremanena. Administrazioen arteko harremanak: Administrazioen arteko printzipio
orokorrak, kolaboratzeko betebeharra, kooperazio harremanak. Administrazioen arteko
harreman elektronikoak.
10. gaia. Administrazio publikoen ondare-erantzukizuna. Herri-administrazioen
zerbitzura dauden aginteen eta langileen Ardura. Administrazio prozedura ardura alorrean:
Prozedura espezialitateak eta sinplifikatutako izapidetzea.
11. gaia. Sustapenaren jarduera: Diru-laguntzen 38/2003 Lege orokorraren dirulaguntza eta araudiaren garapena: diru-laguntzearen kontzeptua. Diru-laguntza publikoen
xedapen komunak. Diru-laguntzak emateko eta kudeatzeko prozedurak.
12. gaia. Sektore publikoaren kontratuak: Sektore Publikoaren Kontratuen Legearen
helburu eta eremua. Sektore publikoaren kontratu motak. Armonizatutako erregulazioaren
menpeko kontratuak. Administrazio-kontratuak eta kontratu pribatuak. Sektore publikoaren

kontratazioari buruzko xedapen orokorrak. Paktu askatasuna eta kontratuaren gutxieneko
edukia. Kontratua burutzea eta kontratuaren itxura. Baliogabetasun araubidea.
Kontratazioaren alorreko erabakien errekurtso berezia eta gatazkak konpontzeko bide
alternatiboak.
13. gaia. Kontratuaren zatiak: Kontratazio organoa, enpresarioaren gaitasun eta
kaudimena, kontratistaren ondorengoa. Kontratuaren xedea, prezioa eta kopurua. Sektore
publikoko
kontratuetan
eska
daitezkeen
bermeak.
Kontratuen
aldaketak.

14. gaia. Administrazio publikoek prestatzen dituzten kontratuak: Kontratazio
espedientea, ohiko eta laburtutako izapidetzea, administrazio klausulen eta agindu teknikoen
pleguak. Kontratu zehatz batzuk prestatzeko arau bereziak: Obra kontratua, obra publikoa
emateko kontratua eta zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratua prestatzeko jarduerak.
15. gaia. Kontratista hautatzea eta kontratuak esleitzea: kontratuak esleitzea, arau
orokorrak, prozedura irekia, prozedura mugatua, negoziatutako prozedura, proiektuen
lehiaketetan ezar daitezkeen arau bereziak. Kontratazio-mahaiak. Interesdunen
proposamenak. Kontratazioaren razionalizazio teknikoa, marko akordioak eta kontratazio
zentralak. Toki-erakundeen kontrataziorako arau bereziak.
16. gaia. Administrazio-kontratuen ondorioak, betearazpena eta iraungipena:
Kontratuen efektuak, herri-administrazioaren prerrogatibak, gauzatzea, aldatzea,
iraungitzea, erabakitzea, ematea eta azpi-kontratatzea.
17. gaia.- Obra kontratua: gauzatzea, aldatzea, betetzea eta obra kontratua ebaztea.
Obra publikoa emateko kontratua.
18. gaia. Zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratua. Hornidura-kontratua.
19. gaia. Zerbitzuen kontratua. Sektore Publikoaren Kontratuen, azaroaren 8koa,
9/2017 Legearen 4. xedapen gehigarria. Euskadiko 3/2016 Legea, apirilaren 7koa, Zenbait
Klausula Sozial Kontratazio Publikoan Sartzekoa.
20. gaia. Toki Erakundeek araudiak egiteko duten ahalmena: zehaztasuna, doktrina
eta jurisprudentzia garapena. Toki Erregimenaren Oinarriak Erregulatzen dituen 7/1985
Legearen eta Euskadiko Toki Erakundeen 2/2016 Legearen toki araudiaren instrumentuak.
Ordenantzak eta araudiak egiteko prozedura. Herritarren parte-hartzea ordenantza eta
araudiak egiterakoan.
21. gaia. Udalaren antolaketa. Alkatea, alkateordeak, Osoko Bilkura eta Tokiko
Gobernu Batzarra. Organo osagarriak: Informazio Batzordeak eta beste organo batzuk.
Alderdi politikoak eta atxiki gabeko zinegotziak. Herritarren partaidetza udal kudeaketan.
22. gaia. Udalaren eskumenak: Zehazteko sistema. Berezko eskumenak,
delegatutakoak eta berezkoak ez diren beste eskumenak. Tokiko ogasunaren finantza
jasangarritasuna eskumenak gauzatzeko aurrekontu gisa. Udal eskumen eta zerbitzuei
buruzko hitzarmenak. Gutxieneko zerbitzuak.
23. gaia. Euskadiko toki erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legea. Udalerria eta
gainontzeko euskal toki erakundeak. Udal eskumenak, Euskadiko tokiko erakundeen 2/2016

Legearen xedapenak tokiko erregimenaren oinarriak erregulatzen dituen 7/1985 Legean
eskumenak erregulatzendituen sistemarekin uztartu eta lotzea.
24. gaia. Euskadiko toki erakundeen apirilaren 7ko 2/2016 Legea. Udalerri bateko
biztanleen eskubide eta betebeharrak. Zerbitzu-gutuna. Gobernu irekia, gardentasuna, datu
irekiak eta herritarren parte-hartzea.
25. gaia. Udalerrietako erregimen lokalaren legegintzan mankomunitateak. Araubide
juridikoa. Ahalmenak. Konpetentziak. Estatutuen onartzearen prozedura. Erregimen
ekonomikoa. Atxikimendua eta udalerrietako bereizketa.
26. gaia. Herri Administrazioetako langileak. Eskubide eta betebeharrak. Langile
publikoen jarrera kodea. Toki erakundeen zerbitzuko langileak bereziki: Gaiari buruzko
oinarrizko legeria.
27. gaia. Zerbitzu-harremana eskuratu eta galtzea. Estatuko oinarrizko araudian eta
estatuko ordezko araudian. Jarduera profesionalaren antolamendua. Funtzio Publikoaren
egitura eta antolaketa euskal autonomia araudian.
28. gaia. Egoera administratiboak: estatuko oinarrizko araudian, euskal autonomia
araudian eta estatuko ordezko araudian.
29. gaia. Diziplina erregimena: Estatuko oinarrizko araudian, araudi autonomikoan
eta estatuko ordezko araudian.
30. gaia. Bateraezintasunen erregimena: 53/1984 Legea, abenduaren 26koa, herriadministrazioen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunei buruzkoak.
31. gaia. Estatuko araudiko tokiko administrazioko langileen ordainsari erregimena
eta Euskadiko Autonomia Erkidegoaren araudian.
32. gaia. Lanpostuak betetzea: Estatuko oinarrizko araudian eta araudi
autonomikoan, erreferentzia berezia urriaren 13ko 190/2204 Dekretuari. Horren bidez,
euskal herri-administrazioen funtzionarioen lana betetzeko Araudia onartu zen.
33. gaia. 2/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 23koa. Horren bidez, Langileen
Estatutuaren testu bategina onartu zen, lanaren banakako harremana: Eremua eta iturriak.
Oinarrizko lan eskubideak eta betebeharrak. Lan kontratuaren elementu eta
eraginkortasuna. Lan kontratu motak.
34. gaia. 2/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 23koa. Horren bidez, Langileen
Estatutuaren testu bategina onartu zen, lanaren banakako harremana: Kontratutik sortutako
eskubide eta betebeharrak. Klasifikazio profesionala eta lanaren sustapena. Soldatak eta
soldata bermeak. Lan denbora.
35. gaia. 2/2015 Errege Dekretu Legegilea, urriaren 23koa. Horren bidez, Langileen
Estatutuaren testu bategina onartu zen: Lan kontratua aldatzea, etetea eta iraungitzea.
36. gaia. Datu pertsonalen
printzipioak, pertsonen eskubideak.

babesa:

ezartzeko

eremua,

datuen

babeserako

37. gaia: Emakume eta gizonen arteko berdintasun eraginkorrerako, martxoaren
22ko, 3/2007 lege Organiko. 4/2005 legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen
berdintasunerakoa: tokiko administrazioaren xedea, aplikazio-eremua eta printzio-orokorrak,
eskumenak, eginkizunak, antolaketa eta finantzaketa. Euskal herri administrazioen eta
aginteen jarduketan genero ikuspegia integratzeko neurriak.
38. gaia. Bizkaiko lurralde Historikoaren aurrekontuei buruzko 10/2003 Foru araua.
Aurrekontuen eta aurrekontu printzipioen definizioa, edukia, egitura. Aurrekontu orokorrak
egin eta onestea.

Abadiñon, 2019ko urtarrilaren 9an.- Presidentea, Aitor Lopez Vazquez jauna

