PRESTAKUNTZA
ARLOA:

ADMINISTRAZIOKO OINARRIZKO
GAIAK

MODALITATEA:

AURREZ AURRE
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FUNCIONAMIENTO DEL ÓRGANO DE
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KODEA

ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2016

INFORMAZIO OROKORRA
DATAK

Martxoak 7, 8 eta 9

TOKIA/
IKASGELA

Bilbo. IVAPeko egoitza
(Errekalde zumarkalea, 18)

IRAUPENA

15 ordu

ORDUTEGIA

09:00-14:00

MATRIKULA
EPEA

Otsailak 12

ONIRITZI EPEA

--

IKASLE
KOPURUA

20 pertsona

HARTZAILEAK

Prestakuntza juridikoa eta
kontratuen tramitazio eta
esleipenetan zerikusia duten
udal langileak (idazkari kontuhartzaileak eta udal idazkariak)

HAUTATZE
IRIZPIDEAK

--

LEHENTASUNA

Altua

MATERIALA

Ikastaroari dagokion materiala
eskuragarri egongo da.

AZPIEGITURA

Ordenagailu eramangarria,
proiektagailua, papelografoa.



IRAKASLEA



DISEINUA

Javier Serrano
Chamizo. OARC/ KEAO
Antton Ausín
Unzurrunzaga. OARC/
KEAO
Begoña
Arroitajauregi Jaio. OARC/
KEAO

EUDEL-FORUAK-IVAP

ZER LORTU NAHI DA


HELBURU
OROKORRAK

IKASLEEN HELBURUAK

GAITASUNAK

Kontratu Errekurtsoetako Administrazio Organoa aurkeztea: zer
jarduketa-eremu duen eta zer jarduera garatu dituen sortu zenetik.

Kontratazio-prozedurak kudeatzen dituztenei kontratazio-arloko
erabakiak berrikusteko araubide berezia azaltzea, zehazki kontratazioarloko errekurtso-prozedura berezia.

Ikuspegi nagusiki praktikotik azaltzea Kontratu Errekurtsoetako
Administrazio Organoaren doktrina.

Kontratazio-espedientea hobeto prestatzea.

Kontratuak prestatzeko eta esleitzeko prozedura hobeto
izapidetzea.

Errekurtso bereziaren prozedura ondo kudeatzea lortzea.

Botere esleitzearen posizioa eraginkorki defendatzea errekurtso
bereziaren prozeduran.
Prestakuntza ekintza amaitzean ikaslea gai izango da:

Berrikusketa-araubide bereziaren mende duden kontratazioprozedurak identifikatu ditu.

Errekurtso bereziaren prozedura modu egokian kudeatuko du,
errekurtsoa ebazpen-organora iritsi arte.

Kontratu-dokumentuen erredakzioen eta kontratuak esleitzeko
prozeduraren kudeaketaren aurkako errekurtsoetan baietsitako
irregulartasun ohikoenak ezagutuko ditu, horiek saihestu ahal izateko.

Gai izango da botere esleitzearen alegazioak behar bezala
prestatzeko.
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ZEHARKAKO PRESTAKUNTZA PLANA 2016

METODOLOGIA

PROGRAMA

EBALUAKETA

IKASTAROAREN
BALORAZIOA
ZIURTAGIRIA:
APROBETXAMENDUA

PREZIOA

Azalpen teorikoa
Kasu praktikoak
Arreta berezia eskaintzea bertaratuen galdera eta zalantzei.
Bermeen sistema.
Errekurtso berezien ebazpen organoak
Errekurtso berezien alderdi prozesalak eta KEAOren doktrina.
a. Xedea
b. Arloa (errekurritu daitezkeen egintzak eta kontratuak)
c. Legitimazioa
d. Izapidetzea (arreta berezia eskainiko zaie honako hauei:
errekurritzeko epeak, errekurtsoaren ondorioak, behin-behineko
neurriak eta botere esleitzearen alegazioak).
e. Ebazpena (ondorioak eta exekuzioa)
4.
KEAOren doktrina eta alderdirik ohikoenak:
a. Kontratua prestatzeko dokumentazioa (batez ere, pleguak)
b. Lizitazio-iragarkiak
c. Gaitasuna, sailkapena eta kaudimena
d. Lizitatzaileen proposamenak
e. Lizitatzaileen eskaintzak
f. Ezohiko eta proportziorik gabeko eskaintzak
g. Esleipenerako irizpideak
h. Esleipen-prozedura arrazoitzea (lizitatzaileak baztertzea eta
kontratua esleitzea)
i. Jakinarazpena
 Ebaluaketaren helburua: Ikastaroaren helburu orokor eta zehatzak bete
edo lortu direla bermatzea.
 Ebaluaketak honako hauek hartuko ditu: Azken egunean, hiru
erantzun-aukerako test motako proba bat egingo da, 12 galderakoa eta
gutxi gorabehera 30 minututan erantzutekoa. Gainditzeko, ondo erantzun
behar zaie galderen erdiei; gaizki erantzundakoengatik ez da
penalizaziorik ezarriko.
o Adibidea: “KEAOk eskumena dauka honako hauen egintzen
aurkako errekurtso bereziak ebazteko:
a. Foru-erakunde autonomoak
b. Udal-erakunde autonomoak
c. Sektore Publiko Foraleko edozein entitate”
(Erantzun zuzena: b)
 Ikasleen gogobetetze inkesta
 Irakaslearen balorazioa inkesta
Bete beharreko baldintzak:
 %80ko bertaratzea
 Aprobetxamendu proba gainditzea

145€ (AGINDUA, 2014ko abenduaren 11koa, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuarena, Herri Arduralaritzaren
Euskal Erakundeak ematen dituen jarduera eta zerbitzuen prezio publikoen zenbatekoa ezartzen duena).

