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Sarrera
Tokiko Zuzenbideari buruzko Euskal Mintegia EUDELek eta IVAPek elkarrekin diseinatzen duten  
prestakuntza-eskaintzaren barruan sendotuta dagoen programetako bat da, eta XIII. edizioa izango 
du aurtengoa.

Edizio honetan, 5 saio egingo dira, eta, horietan, honako gai hauek jorratuko dira: Europako 
zuzenbidea eta jurisprudentzia, informaziorako eta gardentasunerako eskubidea, ingurumen- eta 
gizarte-klausulak kontratazioan, enplegatu publikoen ardurak eta karguak eta artxibo elektronikoa 
39/2015 Legean.

Prestakuntza-programa hau 2006tik egiten da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeetako 
langile juridikoei beren eginkizunak kalitate profesional handiagoz garatzeko behar diren tresnak 
ematea du xede.

Hainbat saio monografikotan dago egituratuta mintegia, eta honako hauek hartzen dituzte: 

✔ Ponentzia akademikoak, adituen eta profesionalen kontura, tokiko zuzenbide publikoaren 
funtsezko gaiei buruzkoak.

✔ Hausnarketa-gunea, ponentzia akademikoa osatzeko kontuetarako edo esperientzia eta 
jarduera onen inguruan aritzeko, toki-gobernuei dagokienez.

✔ “Tokiko Zuzenbidearen Behatokia”: araudien, jurisprudentziaren, dokumentuen eta 
bibliografiaren arloan dauden berritasunak aztertzeko gunea.
• Aldizkari digitala barne: bertan, intereseko jurisprudentzia, arauen aipamenak eta 

bibliografia jasotzen dira.

Tokiko Zuzenbidearen EUSKAL MINTEGIA 

Bost saio (20 ordu): Martxoak 1, apirilak 12, ekainak 7, urriak 4, azaroak 8

Ordutegia: 09:30-13:30

Tokia: Bizkaiko Foru Agiritegi Historikoa BILBO. Maria Diaz Harokoaren kalea 11

Matrikula: 200 euro (EUDELen kontuan sartu)

Lineako izen-ematea: otsailaren 22a baino lehen  
Tokiko erakundeetan prestakuntza koordinatzen dutenek egin behar dute iinskripzioa,  
IVAPen “Solaskidegune” aplikazioan, esteka honetan:  
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html

Antolatzaileak: EUDEL-IVAP

Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus / www.ivap.eus

2019ko Egitaraua

https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html


Tokiko Zuzenbidearen EUSKAL MINTEGIA 
2019ko Egitaraua

 

9:30 – 11:00 El impacto del derecho europeo sobre la función pública
 Jesus Angel Fuentetaja Pastor. Administrazio Zuzenbideko katedraduna.  

Zuzenbideko Fakultatea. Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UHUN)

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Jurisprudencia reciente en materia de empleo público
 Carolina Gala Durán. Laneko eta Gizarte Segurantzako Zuzenbideko irakasle titularra.  

Bartzelonako Unibertsitate Autonomoa

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00 Derecho de acceso a la información de los cargos electos locales: 
transparencia y protección de datos

 Martin Mª Razquin Lizarraga. Administrazio Zuzenbideko katedraduna.  
Nafarroako Unibertsitate Publikoa

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Reflexiones en torno a la problemática propia de grupos políticos  
y miembros de corporaciones locales en acceso a derecho  
de información, transparencia y protección de datos

 Jesus Colás Tenas. Aragoiko Gardentasunerako Kontseiluko presidentea

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00 Incorporación de cláusulas ambientales y sociales a la contratación 
pública y las cláusulas de modificación de los contratos públicos

 Silvia Diez Sastre. Administrazio Zuzenbideko irakaslea. Madrileko Unibertsitate Autonomoa

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Experiencias prácticas locales sobre cláusulas ambientales  
y sociales en contratación

 Santiago Lesmes Zabalegui. Aholkularia

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia
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9:30 – 11:00 Responsabilidad civil, administrativa y penal de empleados 

y empleadas y cargos públicos locales
 Ricardo Rivero Ortega. Administrazio Zuzenbideko katedraduna. Salamancako Unibertsitatea

11:00 – 11:30 Kafe-tartea

11:30 – 12:15  Inhabilitación por quedar bien
 Patxi Lazcoz Baigorri. Abokatua eta aholkularia

12:15 – 13:30  Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

9:30 – 11:00  El archivo electrónico en la Ley 39/2015
 Gerardo Bustos Pretel. Ogasuneko Ministerioko zuzendariorde nagusia

11:00 – 11:30  Kafe-tartea

11:30 – 12:15 Experiencias prácticas relacionadas con la materia
 IZFE, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien –IKT- Foru Elkartea

12:15 – 13:30 Tokiko Zuzenbidearen Euskal Behatokia

✔	Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak (IVAP) asistentzia-ziurtagiria egingo die mintegia 
osatzen duten 5 saioetatik gutxienez 4 saiotara joaten direnei.

✔	IVAPek ez du saio isolatuetara joateagatiko asistentzia-ziurtagiririk egingo. Saio batera 
joango ez bazara, komunikatu EUDELi. Norberaren toki-erakundeko beste pertsona bati 
joaten uzteko aukera dago; horretarako, bere datuak aurkeztu beharko dira, eta kontuan 
hartu beharko da asistentzia-zerrenda orokorretan ez dela pertsona horren izena agertuko.

✔	EUDELek eta IVAPek egitaraua aldatzeko eskubidea erreserbatzen dute, bai eta prestakuntza 
ez ematekoa ere, behar besteko inskripziorik ez badago. Ahalik eta lasterren emango 
litzateke inguruabar horien berri.
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✔ 200 euroko prezioak bost saioak hartzen ditu. 

✔ Toki-erakundeetako prestakuntzaren koordinatzaileek IVAPen SOLASKIDEGUNE aplikazioan 
onarpena baieztatzen dutenean, matrikula EUDELi abonatuko zaio, transferentzia bidez, 
kontu-zenbaki honetara:

2095.0611.09.3230003199

✔ Eskaerak IVAPen bidez kudeatzea: otsailaren 22a baino lehen.
 
✔	Tokiko erakundeetan prestakuntza koordinatzen dutenek egin behar dituzte inskripzioak, 

IVAPen “Solaskidegune” aplikazioan, esteka honetan:  
https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html  
(Horretarako, NAN elektronikoarekin, IZENPE edo BAKQ txartelekin edo ONA 
ELEKTRONIKOA txartelarekin identifikatu beharko dute)

✔	Informazio gehiago hemen: www.eudel.eus/ www.ivap.eus

✔	Antolatzaileak: EUDEL-IVAP

IZEN-EMATEAK ETA MATRIKULA

MATRIKULAREN ORDAINKETA

https://apps.euskadi.eus/appcont/solaskide/indice_e.html

