
   

Deialdia, obra eta zerbitzuetako burua izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez aldi 

baterako betetzeko 

Alkatetzaren 2019ko urriaren 31ko 20190602 zenbakiko ebazpenak jarraian azaltzen diren 

oinarriak biltzen dituen deialdia onetsi zuen. 

OINARRIAK 

1.–Arau orokorrak. 

1.1. Deialdi honen xedea da Berriozarko Udaleko obra eta zerbitzuetako burua izateko lanpostu 

bat oposizio-lehiaketaren bidez eta administrazio-araubidean aldi baterako betetzea 

(lanpostuak plantila organikoko 47 zenbakia du eta euskararen gaitasuna nahitaezko 

eskakizuna dauka). Halaber, izangaien kontratazio-zerrenda osatuko da, sor daitezkeen 

beharrak aldi baterako asetzeko. 

1.2. Kontratuak lanpostua behin betiko bete arte iraunen du. Hala ere, kontratua hurrengo 

arrazoietako batengatik desegingo litzateke: 

–Erregelamenduz ezarritako probaldian kontratatuak betebeharren bat ez betetzeagatik edo 

egokitzapen faltarengatik. 

–Aldi baterako bete nahi den lanpostua behin betiko betetzeagatik. 

–Lanpostua amortizatzeagatik. 

–Langile funtzionario edo lan-kontratudun finko bat lanpostu horri atxikitzeagatik. 

–Irailaren 28ko 68/2009 Foru Dekretuan jasotako gainerakoengatik. 

1.3. Deialdi honen babesean egindako kontratazioetan bi hileko probaldia ezarriko da. Epe 

horretan bietako edozein aldek deuseztatu ahalko du kontratua. 

1.4. Lana lanaldi osoan eginen da. Lanaldiaren eta ordutegiaren araubidea une oro egokituko 

zaie zerbitzuaren beharrei, eta edozein unetan aldatu ahal izanen dituzte eskumena duten 

organoek, zerbitzuaren beharrek hala egitea eskatzen dutenean. 

1.5. Lanpostuak B mailako oinarrizko soldata izanen du, Lansarien Behin-behineko 

Erregelamenduan ezarritakoarekin bat. Onartutako osagarriak ere izanen ditu eta/edo 

Berriozarko Udaleko plantilla organikoan ezarritakoak. 

1.6. Deialdi honen ondorioz izendatzen den pertsonak bere mailari eta kategoriari eta deialdian 

eskatzen diren ikasketei dagozkien eginkizun eta lanak eginen ditu; zehatz-mehatz, hauek: 

–Udal alor eta zerbitzu guztiekin arituko da, lana dela-eta behar duenean. 

–Hirigintzako alorrarekin elkarlanean, Udaleko langileekin egiten diren obrak zuzenduko ditu, 

baita azpikontrataturiko enpresekin egiten direnak ere. 



   

–Honako arlo hauetan egin behareko eguneroko lanak antolatzeaz arduratuko da: obrak, 

garbiketa, lorategiak, eraikinen mantentze-lanak, kaleak, argi publikoak, udal eraikinetako 

mantentze- eta atezaintza-lanak eta udal ibilgailuak, altzariak, makinak eta antzekoak. 

Bestalde, egindako lanen jarraipena eta ebaluazioa ere eginen ditu, udal jarraibideekin bat. 

–Egindako lanen jarraipena egin eta ebaluatuko ditu. Behar denean, haien publizitatea eginen 

du, iragarkiak Udalaren euskarrietan jarriz, gainerako arduradunekin koordinatuta. 

–Bere eskumenak diren udal arlo eta zerbitzuetan jarduteko irizpideak eta jarraibideak ezarriko 

ditu zerbitzu bakoitzeko arduradunekin batera. 

–Obra, lorezaintza eta garbiketako arduradunak ordeztuko ditu haiek ez daudenean. 

–Urteroko gastuak aurreikusi eta kontrolatuko ditu aurrekontuen bidez, horren ardura ere duten 

udal arlo eta zerbitzuekin batera. 

–Bere eskumenen esparruko materialak, lan-arropa eta abar erosteko agiriak sinatuko ditu eta 

kontrolatuko ditu. Eskumen hori alor bakoitzeko arduradunengan eskuordetu ahalko du: obrak, 

garbiketa eta lorezaintzako arduradunak. 

–Obra, lorezaintza eta garbiketako zerbitzuei atxikitako langileen antolaketaz eta kudeaketaz 

arduratuko da, baita urtero diru-laguntza deialdien bidez kontratatzen diren langileenak ere, 

baldin eta bere ardurapeko alor batean ari badira. Lan egutegiak eta langileen oporraldiak 

proposatuko ditu, eta puntualtasuna eta asistentzia kontrolatuko. Giza baliabideen zerbitzuko 

arduradunari jakinaraziko dizkio atzemandako hutsuneak eta langileei eta haien lanei dagozkien 

txostenak prestatuko ditu. 

–Langile aski dagoen kontrolatuko du, eta kontratazioak proposatuko ditu zerbitzu anitzetako 

alorrean oporrak, erialdiak eta iraupen jakineko lan zehatzak direla eta, betiere zerbitzu 

bakoitzeko arduradunak proposatu ondoan. 

–Lana berrantolatuko du, langileek huts egiten dutenean (oporraldiak, lizentziak, ezintasunak, 

etab.) ordezkoak kontratatu arte. 

–Obra, garbiketa eta lorezaintza zerbitzuen makinen eta lanabesen kontrolaz eta mantentze-

lanez arduratuko da, baita makina eta lanabesei dagozkien balizko beharrak atzemateaz ere. 

–Lan Arriskuen Prebentziorako enpresa-koordinazioaz arduratuko da, honako lege-artikulu 

hauek aplikatzeko, obretako segurtasunari dagokionez: 1627/97 EDren 10., 11., 12., 15. eta 16. 

artikuluak, 171/2004 EDa eta 32/2006 Legea. Halaber, Lan Arriskuen Prebentziorako Legea eta 

lan arriskuen prebentziorako Udalaren plana ere aplikatuko ditu, gainerako arduradunekin 

batera. 

–Hirigintza Atalarekin batera, Udalaren eraikin eta urbanizazio publikoak ikuskatuko ditu, eta 

horren gaineko txostena idatziko. Obra eta zerbitzuetako buruak urtero berrituko du ikuskaritza-

txostena, eta mantzentze-lanen eta obren urteroko plana zehazteko erabiliko da. 

–Urtero txosten bat prestatuko du alorretan egindako lanei buruz, hurrengo urteko lehen 

hiruhilekoan alkateari emanen diona. 



   

–Dagozkion batzordeetan parte hartuko du hilabetero, bere eskumeneko gaiak landu behar 

direnean. 

–Bere arloarekin lotutako kanpoko enpresekin egin beharreko lana kudeatuko eta koordinatuko 

du, mankomunitateak barne: hornidurak, saneamendua, hondakinak, elektrizitatea, gasa, 

telefonia eta abar. 

–Komunikazioen mantentze eta horniduraren kontrolaz eta kudeaketaz arduratuko da: telefonia 

finkoa eta mugikorra, Interneterako sarbidea eta/edo barne sareak. 

–Udal azpiegitura, bulego eta ekipamenduetan atzemandako gabezien, matxuren eta kalteen 

jarraipena eta kontrola eginen ditu, baita horien gaineko proposamenak eta aurrekontu 

zehatzak ere. Halaber, bideak eta espazio publikoak ongi daudela berrikusiko du eta behar 

diren mantentze-lanak eta/edo hobekuntza-lanak proposatuko ditu. 

–Zerbitzuen hobekuntza sustatu eta hartan lagunduko du eta hobekuntzarako lagungarriak 

diren behar adina ekintza eta aldaketa proposatuko ditu. 

–Bere alorrarekin lotutako ondare erreklamazioei dagozkien espedienteetan txostenak eginen 

ditu, Idazkaritzarekin koordinatuta. 

–Herritarren eskakizunak eta eskaerak kudeatuko ditu. 

–Udal webgunearen kudeaketaren arduraduna izanen da, haren zerbitzuari dagozkion kontu 

orotan, eta sare sozialen kudeaketaz ere arduratuko da. 

–Unitate Kudeatzaile gisa jardunen du kanpo zerbitzuen kontratazio publikoan. Kanpo-

zerbitzuen azpikontratazioa eskatu eta proposatuko du, eta baldintza teknikoen agiria egin. Era 

berean, zeharka kudeatzen diren zerbitzuen kontrola eta jarraipena eginen ditu. 

–Udaltzaingoarekin batera, udal-mugartean barreneko zaintza-lanak eginen ditu, trafikoa eta 

aparkatzea antolatzeari eta eremu publikoaren okupazioari dagokienez. 

–Kultura energetikoa sustatuko du eta ingurumen irizpideak aplikatuko ditu ekipamenduak 

mantendu eta konpondu edo aldatzeko koordinazio-lanetan, energia kontsumoaren murrizketa 

eta ingurumeneko baliabideen aprobetxamendu jasangarria helburu izanik. 

–Hilero instalazio publikoen energia kontsumoa kontrolatuko du (elektrizitatea, gasa, gasolioa 

eta ura), eta hura murrizteko neurriak proposatuko ditu. 

–Ohiko lanorduetatik kanpoko larrialdietan eta ezusteko saihestezinetan eginbeharrekoaz 

arduratuko da edo hori koordinatuko du. Kasu horietan erabilitako teknikak eta antolaketa ahalik 

eta egokien eta eraginkorrenak izan daitezen begiratuko du, baliabideak eta araudia kontuan 

hartuta. 

–Orokorrean, organo eskudunak etorkizunean agindutako lanak eginen ditu, lanpostuarekin 

lotuta badaude eta bere mailaren eta kategoriaren araberakoak badira. 

2.–Hautagaien betekizunak. 



   

2.1. Oposizio-lehiaketan onartuak izateko, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean 

eta agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik (deialdiaren 7.2 atalean adierazia) lanpostuaren 

jabetza hartu arte, izangaiek betebehar hauek bete beharko dituzte: 

a) Espainiako herritarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estatu batekoa, edo langileen 

zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa, Europar Batasunak sinatu eta 

Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio. 

Halaber, parte har dezakete espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren 

ezkontideek, edo aipatu diren nazioarteko itunen aplikazio eremuan sartutako estatuetako 

herritarren ezkontideek, zuzenbidez bereizita ez badaude; eta bai haien ondorengoek eta 

ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo hortik 

gorakoak, haien kontura bizi badira. 

b) Hamasei urte beteta izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez 

izatea. 

c) Jarraian zerrendatzen diren tituluetako baten jabe izatea, gutxienez: Unibertsitateko 

Diplomatura, Ingeniaritza Teknikoa, Arkitektura Teknikoa edo horren baliokidea, hirugarren 

graduko Lanbide Heziketa edo horien baliokidea; edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den 

egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea. 

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren frogagiria eduki beharko da. 

Izangaiek alegatzen badute eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa 

baliokideak dituztela, baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko 

xedapena aipatu beharko dute, edo, bestela, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak hori 

egiaztatzeko emandako ziurtagiria aurkeztu. 

d) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko eta psikikoa izatea. 

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren 

baten zerbitzutik bereizia ez izatea. 

f) B motako gidabaimena izatea, izendapena egiten den unean. 

g) Euskaraz jakitea eta gaitasun hori ahozko C1 eta idatzizko B2 mailako agirien bidez 

frogatzea, edo eskatutako gaitasun hori egiaztatzeko proba gainditzea, 103/2017 Foru 

Dekretuak ezarritakoarekin bat (Nafarroako administrazio publikoetan, beren erakunde 

publikoetan eta menpeko dituzten zuzenbide publikoko entitateetan euskararen erabilera 

arautzen duen Foru Dekretua). 

Adierazitako betekizunak, gidatzeko baimena izan ezik, bete beharko dira eskaerak aurkezteko 

epea bukatzen denean eta hautaketa-prozesuak eta kontratuak irauten duten bitartean. 

3.–Eskabideak eta eskabideak aurkezteko epea. 

Nafarroako Administrazio Publikoetan Sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluarekin bat 

(ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuak onartua), behin behineko langileak hautatzeko 

prozedurek gehieneko arintasuna lortu behar dute. 



   

Halaber, aipatutako artikuluaren 2.c) apartatuak dioenaren arabera, izangaien zerrenda osatuko 

da. Zerrenda lanpostua aldi baterako betetzeko deialdi publikoaren bidezko hautaproben 

ondorioz osatuko da, lortutako puntuazioaren arabera. 

3.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak aurkeztu beharko dira Berriozarko Udaleko 

erregistroan (Euskal Herria plaza, 1), 08:00etatik 14:00etara, edo Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 

ezarritako bideetako bat erabiliz. Horretarako, 30 egun naturaleko epea izanen da, deialdi hau 

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. 

Azken kasu horretan, eta eskaerak aurkezteko ezarritako epearen barnean, oac@berriozar.es 

helbidera deialdian parte hartzeko eskaera bidaliko da posta elektronikoz eta dokumentu 

osagarriak zein erregistrotan aurkeztu diren adieraziko da. 

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako 

langileek data eta zigilua jar diezazkioten eskabideari, ziurtatu aurretik. 

Eskabideak deialdi honen I. eranskinean dagoen ereduari egokitu behar zaizkio. Hartan 

izangaiek adierazi beharko dute hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskatutako baldintza 

guztiak eta bakoitza betetzen dituztela. Eskabide eredua Berriozarko Udalaren erregistro 

orokorrean emanen da, edo, Internet bidez, www.berriozar.eus helbidean ere eskuratu ahal 

izanen da. 

Eskabideak aurkezteko adierazitako epea ezin izanen da luzatu. 

Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskatuta 

zuzendu ahal izanen dira, noiznahi. 

3.2. Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak. 

Behar bezala bete ondotik, eskabideari dokumentu hauek gehituko zaizkio: 

a) Nortasun Agiri Nazionalaren kopia. 

b) 2.1.1 oinarriko c) atalean eskatutako titulu akademikoa, jatorrizkoa edo kopia. 

c) Espedientea formalizatzeko eta azterketa eskubideetarako tasa gisa 15,00 euro ordaindu 

izanaren frogagiria, La Caixa-ko ES84 2100 5184 5422 0009 8217 kontu zenbakian dirua 

sartuta. Dirua sartzean, azalpenean “obra eta zerbitzuen arduradunaren probak” eta jarraian 

izangaiaren NAN zenbakia idatziko dira. Ez bada tasa ordaintzen, izangaia baztertuta geldituko 

da. 

Azterketa eskubideetarako tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean (23. ordenantza) 

ezarritakoarekin bat, honako pertsona hauek tasak ordaintzetik salbuetsita egonen dira: 

–%33ko edo hortik gorako desgaitasun maila aitortua dutenak. 

–Hautaproben deialdia egin aurretik hilabete batez edo luzaroago lan-eskatzaile gisa izena 

emanda egon diren pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik 



   

egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, 

prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte-hartzeari uko egin ez izana, justifikaturiko 

kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, hilabetean lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorakoa 

den diru-sarrerarik ez izatea. 

Lan-eskatzailea dela frogatzeko, behar den enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu 

beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa izena eman zueneko data agertuko da, eta, orobat, 

adieraziko da izena emanda egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan 

egokiri, ezta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, 

justifikatutako kasuetan izan ezik. 

Behar den tasa ez ordaintzea nahiko arrazoi izanen da izangaia hautaketa prozeduratik 

baztertzeko. 

Ez da azterketa eskubideen itzulketarik eginen, baldin eta izangaia baztertzen bada 

interesdunari egozten ahal zaizkion arrazoiengatik, esate baterako, betebeharrak ez 

betetzeagatik edo deialdian eskatutako agiriak ez aurkezteagatik. 

d) Euskararen gaitasuna (ahozko C1 eta idatzizko B2) egiaztatzeko ziurtagiri ofizialak edo 

proba egiteko eskaera. 

e) 9. oinarrian xedaturikoari dagokionez eta, halaber, denboren eta baliabideen egokitzapena 

eskatzeko, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiek agiri hauetako baten 

kopiaren bidez egiaztatu beharko dute: 

–IMSERSOk edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak emandako ziurtagiria. 

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea 

onartzen diona hauetakoren bat izateagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor 

absolutua edo baliaezintasun handia. 

Desgaitasuna duten izangaiek epeak eta moduak egokitzeko eskatu ahal izanen dute ariketak 

egiterakoan, hala behar izanez gero. Kasu horietan, eskabidean, beste orri batean, adierazi 

beharko dute zer-nolako desgaitasuna duten eta zein egokitzapen eskatzen duten. 

f) Lehiaketa fasean baloratzeko aurkezten diren merezimenduei dagozkien ziurtagiriak, 

jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak. Fase horri dagokion eskabidean aurkeztutako merituak 

aipatuko dira. 

4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak. 

4.1. Eskabideak aurkezteko epea amaitutakoan, Berriozarko Udaleko alkateak ebazpena 

emanen du, onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Berriozarko 

Udaletxeko iragarki-taulan eta Udalaren www.berriozar.eus webgunean argitaratzeko aginduko 

du. 

4.2. Behin-behineko zerrenda Berriozarko Udaleko web-orrian argitaratu eta biharamunetik 

hasita, izangai baztertuek bost egun balioduneko epea izanen dute erreklamazioak aurkezteko 

eta, akatsik egin badute, haiek zuzentzeko. 



   

4.3. Erreklamazioetarako epea amaitutakoan, eta erreklamazioei erantzun ondoren, Berriozarko 

Udaleko alkateak ebazpena emanen du izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda 

onesteko, eta Berriozarko Udaleko webgunean argitaratzeko aginduko du. Ebazpen horretan 

bertan, probak hasteko tokia, eguna eta ordua zehaztuko dira. 

4.4. Izangaiei egotzitako arrazoiengatik baztertzen direnei ez zaizkie azterketa egiteko 

eskubideak itzuliko. 

5.–Epaimahaikideak. 

5.1. Honako hauek izanen dira epaimahaikideak: 

1.–Mahaiburua: Mikel Etxeberria Agirre, Berriozarko Udal Egiturako batzordeburua. 

Mahaiburu–ordezkoa: Raúl Maiza González, Berriozarko Udaleko alkatea. 

2.–Mahaikidea: Ricardo Pascual Uztarroz, udal arkitektoa. 

Ordezkoa: udal arkitekto bat. 

3.–Mahaikidea: José Ignacio Barberena, Iruñeko Udaleko Enplegurako Askotako 

Errehabilizazio Tailer-Eskolako zuzendaria. 

Ordezkoa: izendatu gabe. 

4.–Mahaikidea: Oier Aizkorbe Arlegi, Burlatako Udaleko obra-zerbitzuburua; Berriozarko 

Udaleko Funtzionarioen  Batzordeak izendatua. 

Ordezkoa: izendatu gabe. 

5.- Mahaikide-idazkaria: Natalia Rodriguez Aguado, Berriozarko Udaleko Idazkaria. 

Ordezkoa: José M.ª Gainza Ordoqui, Berriozarko Udaleko kontu-hartzailea. 

Kalifikazio epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratuko da. 

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe. 

Epaimahaia eratzeko eta bere jardunak balioa izateko, osatzen duten kideen gehiengo osoa 

bertan izatea beharrezkoa izanen da. 

5.3. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo deitzaileari horren berri emanen 

diote, baldin eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 

1eko 39/2015 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoren batean badaude. 

Era berean, izangaiek mahaikideak errekusatu ahal izanen dituzte, egoera horietako bat 

gertatzen denean. 

5.4. Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko moduaz 

sortzen diren arazo guztiak. 



   

5.5. Epaimahaiak aholkulari espezialisten laguntza eskatu ahalko du proba baterako edo 

guztietarako. Aholkulari horien laguntza norberaren espezialitate teknikora mugatuko da. 

6. oinarria.–Lehiaketaldia: 15 puntu, gehienez. 

Puntuazioaren banaketa: 

–Esperientzia: 10 puntura bitarte, gehienez: 

 Administrazio publikoan, enpresa publikoan edo erakunde instrumentalean: 

zuzendaritza, koordinazio eta/edo zerbitzu burutzako postu batean lan egindako urte 

bakoitzeko, deialdian azaldutakoen antzeko lanak eginda, betiere bere ardurapean 

gutxienez 10 lagun izan baditu: puntu bat.  

 Enpresa pribatuan: zuzendaritza, koordinazio eta/edo zerbitzu burutzako postu batean 

lan egindako urte bakoitzeko, deialdian azaldutakoen antzeko lanak eginda, betiere 

bere ardurapean gutxienez 10 lagun izan baditu: 0,5 puntu. 

Oharrak: 

Egindako lanak inguruabar hauen arabera baloratuko dira: 

a) Maila, eskatutako titulazioa eta egindako lanen izendapena. 

b) Urte kopurua osoa ez bada, proportzioan dagokion puntuazioa emanen da. 

c) Lanaldi partzialean egindako zerbitzuen kasuan, behar den zatia kenduko da. 

d) Batera lan bat baino gehiago egin bada, puntuaziorik altuena duena soilik baloratuko da. 

e) Bakarrik baloratuko dira sei hiletik gorako iraupena izan duten lan kontratuak. 

f) Lan egindako denbora baloratze aldera, honako hau aurkeztu beharko da: lan bizitza, 

zerbitzuak eman direneko administrazioko edo enpresako kontratuak eta ziurtagiria, zer 

eginkizun egin diren eta ardurapean zenbat lagun izan dituen frogatuko duena, bai eta 

posturako beharrezkoa den titulazioa ere. 

g) Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko. 

–Prestakuntza osagarria: gehienez, 5 puntu: 

Eskainitako postuari lotutako titulazio ofiziala izatea, eta deialdian parte hartzeko baldintza gisa 

aurkeztutakoaz bestekoa. 2 puntu titulazioko. Atal honetako balorazioa, gehienez: 4 puntu. 

Lanpostuari zuzenean lotutako edukia duen ikastaro bakoitzeko (organismo ofizialek eta/edo 

lanbide elkargoek, zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutakoak) 0,10 puntu emanen dira 

ikasketa-kreditu bakoitzeko edo baliokidea den ordu multzo bakoitzeko (10 ikastordu). 

Lanpostuari zuzenean lotutako edukia duen ikastaro bakoitzeko, aurreko atalean sartuta ez 

dagoen edozein entitatek antolatua: 0,05 puntu emanen dira ikasketa-kreditu bakoitzeko edo 

baliokidea den ordu multzo bakoitzeko (10 ikastordu). 



   

10 ordu baino gutxiagoko ikastaroak ez dira kontuan hartuko, ez da iraupena zehazten ez den 

kasuetan ere. 

Ziurtagiriak ikasturte bateko iraupena azaltzen badu, 12 kreditu baloratuko dira. 

Atal honetan ez dira kontuan hartuko ikasketa-titulua lortzeko egindako ikasketak, unibertsitate 

mailakoak izan edo ez. 

7.–Probak. 

7.1. Oposizioaldia hasi aurretik, euskara proba eginen dute deialdi honetako 2.1.g oinarrian 

eskatutako ezagutzari dagokion titulurik aurkeztu ez dutenek. 

Proban bi ariketa eginen dira, idatzizkoa eta ahozkoa. Horien bidez zehaztuko da izangaien 

ahozko C1 eta idatzizko B2 gaitasuna edo gaitasun falta. Probak Euskarabideko langileek 

eginen dituzte. Jarraian oposizioaldiko berariazko probak eginen dira. Probak egiteko deiaren 

berri emanen da. 

7.2. Oposizioa 2020ko urtarrilean hasiko da, gutxi gorabehera. Pertsona onartuen eta 

baztertuen behin behineko zerrenda onartzen duen ebazpenak zehaztuko ditu lehen ariketaren 

tokia, data eta ordua. 

Hautaketa faseko proba bakoitzaren kalifikazioa emandakoan, epaimahaiak behin-behineko 

kalifikazioak argitaratuko ditu udaletxeko iragarki-taulan eta webgunean, eta bost eguneko epea 

emanen du izangaiek alegazioak aurkezteko. Epaimahaiak alegazioak ebatzi ondoren, behin 

betiko kalifikazioak onetsi, eta horiek ere iragarki-taulan eta Udalaren webgunean argitaratuko 

ditu; kasuen arabera, proba gainditu duten izangaiak eta baztertuak azalduko dira, baita 

hurrengo proba egiteko tokia, eguna eta ordua ere, gutxienez ere berrogeita zortzi ordu 

lehenago. 

Hautaketa-prozesua hiru proben bidez eginen da. Bat teorikoa izanen da, beste bat praktikoa 

eta hirugarrena psikoteknikoa. Hirurak baztergarriak izanen dira. Proba horien puntu kopurua, 

gehienez ere, 85 izanen da. 

7.2.1. Proba teorikoa: deialdi honen II. eranskineko gai zerrendako gaiei buruzko galdetegia 

erantzun beharko da. Galdera bakoitzak hainbat erantzun izanen ditu aukeran, baina bakarra 

izanen da zuzena. Oker erantzundako galdera bakoitzarengatik ongi erantzundako galdera 

baten balioaren herena kenduko da. 

Osotara, gehienez, 25 puntu lortu ahalko dira eta, gutxienez, 12,50 puntu lortzen ez dituzten 

izangaiak baztertuta geldituko dira; hau da, proban lor daitekeen gehienezko puntu kopuruaren 

erdia lortzen ez dutenak. 

7.2.2. Proba praktikoa: deialdi honen II. eranskineko gai zerrendako gaiekin lotutako balizko 

egoera edo egoerak ebatzi beharko dira, gelan bertan edo kanpoan. Proban, gehienez, 40 

puntu lortu ahalko dira eta, gutxienez, 20 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertuta 

geldituko dira; hau da, proban lor daitekeen gehienezko puntu kopuruaren erdia lortzen ez 

dutenak. 



   

7.2.3. Gaitasun psikoteknikoari buruzko proba: izangaiek hainbat proba eginen dituzte, 

lanpostuak dauzkan eskakizunei egokitzen diren ala ez neurtzeko. Probak Nafarroako 

Administrazio Publikoaren Institutuak eginen ditu, edo berak izendatutako langileak. Emaitza 

loteslea izanen da epaimahaiarentzat. Proba psikoteknikoa 0 eta 20 punturen artean baloratuko 

da eta gaindituko dute, gutxienez, 10 puntu lortzen dituzten izangaiek. 

Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra eginen da. Izangaiek Nortasun Agiri Nazionala, pasaportea 

edo gidabaimena aldean dutela agertu beharko dute. Azterketara agertzen ez direnak edo 

aipatutako agirietako baten bidez haien nortasuna egiaztatzen ez dutenak oposiziotik 

baztertuko dira. 

Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun 

aitorturen bat dutenentzat, denbora eta baliabideen aldetik, eskabidean azaldutakoaren 

arabera. 

8.–Gainditutako pertsonen zerrenda. 

8.1. Proba kalifikatu eta gero, epaimahaiak Berriozarko Udaletxeko iragarki-taulan eta Udalaren 

webgunean gainditutakoen zerrenda argitaratuko du, osotara lotutako puntuen arabera, eta 

alkatetzak onar dezan bidaliko du, hautaketa-prozesuaren espedientearekin batera. 

Berdinketa gertatzen bada, bigarren ariketan (proba praktikoa) puntu gehien lortu duen 

izangaiaren alde hautsiko da. 

Behin zerrenda onartuta, Alkatetzaren ebazpena Berriozarko Udaletxeko iragarki-taulan eta 

Udalaren webgunean argitaratuko da. 

8.2. Kontratatutako pertsonari Gizarte Segurantzako Araubide Orokorrean afiliatu eta alta 

emanen zaie eta bere kontu izanen dira dagokion kuota eta PFEG atxikipena, behar diren 

kopuruetan. 

9.–Agiriak aurkeztea. 

9.1. 15 egun naturaleko epea emanen da proposatutako izangaiek, izendapena egin aurretik, 

agiri hauek aurkezteko Berriozarko Udalari: 

a) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Lan Osasunaren Zerbitzuko 

Lan arloko Balorazio Klinikoaren eta Ikuskatzailetza Medikoaren Atalak jaulkitako txostena edo, 

hala behar bada, Berriozarko Udalak erabakitako kanpoko erakunde batek jaulkitakoa. Zehazki, 

txostenean egiaztatuko da lanpostuari dagozkion eginkizunak betetzea eragozten duen 

gaixotasunik edo akats fisiko edo psikikorik ez duela izangaiak. 

Desgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, desgaitasuna deialdiko lanpostuarekin 

bateragarria dela adierazten duen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio 

talde eskudunek egina. 

b) Zinpeko edo zinezko deklarazio bat, adierazteko ez dagoela ezgaitua edo gabetua eginkizun 

publikoetan aritzeko eta ez dela bereizia izan administrazio publikoren baten zerbitzutik. 



   

Izangaiek Espainiako nazionalitatea ez badute, zinpeko deklarazioa aurkeztu beharko dute, 

beren estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik 

ez dutela adierazteko. 

c) Nafarroako Foru Araubidea errespetatzeko, Konstituzioari eta legeei men egiteko eta 

karguaren eginkizunak zintzo betetzeko zina edo agindua. 

d) Bizileku-baimena eta lan egiteko baimena, Europar Batasunekoak ez diren beste herrialde 

batzuetakoak diren pertsonen kasuan, legez ezarritako kasuetan. 

e) B motako gidabaimenaren kopia konpultsatua. 

9.2. Aipatutako epearen barnean, eta nahiko justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan izan 

ezik, agiri horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira izendatu, eta ordura arteko egintza 

guztiak baliorik gabe geldituko dira, alde batera utzirik beren eskabidearen faltsukeria dela-eta 

legokiekeen erantzukizuna. 

9.3. Aurreko atalean azaldutakoa gertatzen bada, gaindituen zerrendan ondo-ondoan dagoen 

izangaiarekin beteko da hutsunea, eta harekin ere aurreko ataletako prozedura bera erabiliko 

da. 

10.–Aldi baterako kontrataziorako zerrendaren kudeaketa. 

Aldi baterako deia. 

Langileak kontratatzeko beharrei erantzuteko izangaiei deitzea bakarkako deiaren bidez eginen 

da, dagokion zerrendan izangaiak dauden lehentasun ordenaren arabera. 

Deia egiteko, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu 

Bateginaren Zazpigarren Xedapen Gehigarrian, 4. atalean, ezarrita dagoena hartuko da aintzat. 

Berriozarko Udalak egiaztatuko du zereginak eta funtzioak betetzeko bateragarritasuna. 

Errazago aurkitu ahal izateko, izangaiek harremanetarako telefono bat behintzat eman beharko 

dute (gehiago eman ditzakete) eta helbide elektroniko bat. Datu horiek etengabe eguneratuta 

eduki beharko dituzte. 

Osatutako zerrendan lehen lekuan dagoen izangaiari deituko zaio. Hiru saiakera eginen dira 

telefonoaren bidez, bi lanegun jarraituetan, eta dei bakoitzaren data, ordua eta inguruabarrak 

jasoko dira. Lehenengo deiarekin batera mezu elektronikoa bidaliko da izangaiak emandako 

helbidera. Bidalketa elektronikoak erantzunik jasotzen ez badu egun bateko epean eta 

telefonoz harremanetan jartzerik ez badago, zerrendako hurrengo pertsonari deituko zaio. 

Sei hilabeteko aldian harremanetan jartzerik izan ez den izangaiak dagokien zerrendan “ez 

deitzeko moduan” egotera igaroko dira. 

Kontratatzeko eskaintzari uko egitea. 

Izangai batek eskaini zaion lanpostuari uko egiten badio, zerrendako azken tokian geldituko da, 

ondoko egoera hauetakoren batean dagoela frogatu ezean. Hartara, egoera horietakoren 

batean dagoela frogatzen badu, zerrendan duen tokian geldituko da: 



   

–Amatasun, aitatasun, adopzio edo harrerarengatik lizentzia izatea. 

–Aldi baterako ezintasun egoeran izatea. 

–Indarrean dagoen lan kontratu bat izatea. 

–6 urte baino gutxiagoko semea edo alaba zaindu beharrean egotea. Arrazoi hori dela kausa 

kontratu bati uko egiten dioten izangaiak ez dira berriz deitzeko moduan egonen, harik eta 

kontratuari uko egin ziotenetik gutxienez hilabete bat igaro arte. 

–Zaindu behar badu bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaide bat, adina, 

istripua edo eritasuna dela-eta bere burua ezin gobernatu duena. Arrazoi hori dela kausa 

kontratu bati uko egiten dioten izangaiak ez dira berriz deitzeko moduan egonen, harik eta 

kontratuari uko egin zioten egunetik gutxienez hilabete bat igaro arte. 

–Norberaren ezkontza edo Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari buruzko uztailaren 

3ko 6/2000 Legearen arabera parekatutako egoera, baldin eta eskainitako kontratazio 

administratiboaren hasiera eguna hura eratu ondoko edo aurreko hamabost egun naturalean 

bada. 

Kasu horietan, izangaia aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendan “ez deitzeko 

moduan” egotera igaroko da, izangaiak berak eskatu arte “deitzeko moduan” egotea, 

alegatutako inguruabarra amaitu delako. Deitzeko moduan dagoela jakinarazten duen unean, 

dokumentuen bidez eta dudarik gabe egiaztatu beharko du kontratua eskaini zitzaion unean 

alegatutako egoera batera gertatu izana. 

Zerrendaren azken tokira igarotzea. 

Zerrendaren azken postura igaroko dira honako egoera hauetakoren batean dauden izangaiak: 

a) Deia egin eta lanpostua onartu ondotik, kontratua ez sinatzea, izangaiari egotzi beharreko 

arrazoiengatik. 

b) Sinatutako kontratuari uko egitea. 

Zerrendatik baztertzea. 

Deia eragiten duen zerrendatik baztertuko dira honako egoera hauetako batean dauden 

izangaiak: 

a) Udalak kontratua deuseztatzea probaldian, Zerbitzuaren Burutzak txosten arrazoitua egin eta 

gero. 

b) Lanpostua bertan behera uztea, justifikatutako arrazoirik gabe eta inolako komunikaziorik 

ezarri gabe Zerbitzuaren Burutzarekin. 

c) Kontratua amaitzea gerora sortutako arrazoiak direla kausa, hain zuzen, kontratatzen den 

langilea lanpostuan aritzeko gaitasun edo egokitzapen faltagatik, horrek lanpostuak dituen 

eginkizunak eraginkortasunez betetzea galarazten duen errendimendu eskasa bada, edo 



   

lanpostuaren edukia aldatu delako, interesdunari entzunaldia eman eta Langileen Batzordeak 

edo Langileen Ordezkariek txostena egin ondoren. 

Aldian behin, Alkatetzaren ebazpenaren bidez, artikulu honetan ezarritako kasuren batean 

egoteagatik baztertutako izangaien zerrenda onartuko da. Ebazpen hori, zehazki, Berriozarko 

Udalaren webgunean argitaratuko da. 

11.–Helegiteak. 

11.1. Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko helegitea aurkez daiteke -

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 

Legean, 112. artikuluan, aipamena egindakoak-, alkateari zuzenduta, hilabeteko epean, hel 

egindako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita. 

11.2. Deialdi honen oinarrien kontra edo hura aplikatzeko egintzen kontra, egintza horiek ez 

badira epaimahaiak eginak, helegite hauetakoren bat aurkeztu ahal izanen da, hautara: 

a) Berraztertzeko helegitea, egintza egin duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, hel 

egindako egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik aurrera. 

b) Administrazioarekiko auzi-helegitea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioko organo 

eskudunari zuzendua, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 

29/1998 Legean xedatuari jarraituta, bi hilabeteko epean, hel egindako egintza jakinarazi edo 

argitaratu eta biharamunetik hasita. 

c) Gora jotzeko helegitea, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, 

hel egindako egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aurrera. 

Berriozarren, 2019ko urriaren 31n.–Alkate udalburua, Raúl Maiza González. 



   

 

I. ERANSKINA 

D/Dª jn./and Doc. Nº 
Agiri zk. 

Domicilio. 
Helbidea 

C.P. 
P.K. 

Localidad 
Herria  

Nº teléfono 
Telefono zk. 

Correo electrónico 
Posta elektronikoa 

Ante VD. comparece y como mejor proceda dice: Zure aurrean agertu eta azaltzen dut: 

Que, vista la convocatoria realizada por el Ayuntamiento 
de Berriozar para la provisión temporal del puesto de 
trabajo de jefatura de obras del Ayuntamiento de Berriozar, 

Berriozarko Udalak deialdia egin duela Berriozarko 
Udaleko Obra eta Zerbitzuetako buru izateko lanpostu 
bat aldi baterako  oposizio-lehiaketa bidez betetzeko 

 
SOLICITA 

Ser admitido/a a la citada convocatoria, indicando:  

 
ESKATZEN DUT 

Aipatutako deialdian onartua izatea eta, horretarako, 
zera azaltzen dut:  

Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que le incapacite para el ejercicio del cargo. 

Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades 
establecidas en las disposiciones vigentes. 

Que no ha sido separado/a mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquier Administración 
Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio de las 
funciones públicas. 

Que está en posesión de la titulación exigida en la 
convocatoria. 

Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, 
referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias. 

Ez duela karguan aritzea galarazten dion gaixotasunik 
edo akats fisikorik edo psikikorik 
Ez duela indarrean dauden xedapenetan ezarritako 
ezintasunik. 
 

Ez dela diziplinako espediente bidez ezein 
administrazio publikoren zerbitzutik bereizia izan eta ez 
dagoela desgaitua eginkizun publikoak betetzeko. 

Deialdian exijitzen diren tituluak dituela. 
 
 

Eskabideak aurkezteko adierazitako epea amaitzeko 
egunari dagokionez, exijitzen diren baldintza guztiak 
eta bakoitza betetzen dituela. 
 

Que padece minusvalía, por lo que solicita la 
adaptación que se adjunta por los motivos que 
se expresan. (En folio aparte se especificarán 
los motivos de la minusvalía y las adaptaciones 
que se solicitan). 

 

 

Desgaitasunen bat duela, eta ondorioz, eransten den 
egokitzapena egitea eskatzen duela. (Orri desberdin 
batean desgaitasunaren arrazoiak eta eskatutako 
egokitzapenak zehaztuko dira). 

 

Que con el fin de acreditar el nivel de euskera  

a/ tiene certificación oficial  

 

 

 

 

Euskara maila egiaztatzeko 

a/ ziurtagiri ofiziala aurkezten dudala  

b/ solicita realizar prueba de nivel de 
euskera 

 b/ euskara proba egitea eskatzen dudala  

 
Que presenta certificados de los méritos 
alegados 

 Merezimenduen ziurtagiriak aurkezten ditudala 

 

Que cumple en tiempo y forma todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en las bases de la presente 
convocatoria. 

 

Deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen 
ditudala, garaiz eta forman. 

Berriozar, (fecha / data) __________________________________________  

 

(firma / sinadura) 



   

 
NOTA IMPORTANTE.- En el caso de presentar esta solicitud fuera 
del Registro del Ayuntamiento de Berriozar, utilizando alguna de las 
posibilidades recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se pide que así se notifique al Ayuntamiento de Berriozar 
enviando un correo electrónico a berriozar@berriozar.es dentro del 
plazo de presentación de solicitudes, para poder hacer el 
seguimiento de la documentación. 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCION DE DATOS. 
Responsable del tratamiento de los datos personales aquí registrados: 
Ayuntamiento de Berriozar. Finalidad: selección de personal para la 
provisión de puestos de trabajo objeto de esta convocatoria. 
Derechos: acceso, rectificación, supresión.  

 

OHAR GARRANTZITSUA.- Eskaera hau Berriozarko Udalaren 
Erregistrotik kanpo aurkezten bada Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 
artikuluan aipatzen diren bitartekoetako bat baliatuz, Berriozarko 
Udalari horren berri ematea eskatzen da, berriozar@berriozar.es 
helbidera mezu bat bidaliz eskaerak aurkezteko epearen 
barnean. Garrantzitsua da agirien jarraipena egin ahal izateko. 

DATUEN BABESARI BURUZKO OINARRIZKO ARGIBIDEAK.  
Hartutako datu pertsonalen tratamendu-arduraduna: Berriozarko 
Udala. Xedea: deialdi honen helburua diren lanpostuak 
hornitzeko langileak hautatzea.  

 

mailto:berriozar@berriozar.es
mailto:euskara@berriozar.es


   

 

II. ERANSKINA 

GAI ZERRENDA 

I. zatia.–Legeria. 

1. gaia.–39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzkoa: II. Titulua, Administrazio Publikoen jarduerari buruzkoa; III. Titulua, I. 

Kapitulua, Administrazio-egintzen betebeharrei buruzkoak; IV. Titulua, administrazio prozedura 

erkideari buruzko xedapenak. V. Titulua, II. Kapitulua, administrazio errekurtsoak. 

2. gaia.–6/1990 Foru Legea, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzkoa. VI. 

Titulua. Kontratazioa. 

3. gaia.–2/2018 Foru Legea, kontratu publikoei buruzkoa. Esleipen-prozedurak. Kontratuak 

betearaztea. Administrazio Publikoen kontratuen berariazko arauak. Administrazio Publikoen 

kontratuen araubide juridikoa: obra kontratua, hornikuntza kontratua eta zerbitzu kontratua. 

4. gaia.–Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua. Eskubideak, 

betebeharrak eta administrazio-egoerak. Zehapen-araubidea (251/1993 Foru Dekretua). 

5. gaia.–11/2009 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Nafarroako Administrazio Publikoetako 

funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen erregelamendua onesten duena. 

6. gaia.–31/1995 Legea, azaroaren 8koa, Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzkoa. 

7. gaia.–39/1997 Errege Dekretua, urtarrilaren 17koa, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua 

onesten duena. 

8. gaia.–32/2006 Legea, urriaren 18koa, Eraikuntza Sektoreko Azpikontratazioa arautzen 

duena. 

9. gaia.–1627/1997 Errege Dekretua. Eraikuntza obretan aplikatu beharreko segurtasun eta 

osasun xedapen gutxienekoak. 

II. zatia.–Lanpostuaren eginkizunei berez dagozkienak. 

1. gaia.–Obraren antolaketa. Talde prestaketa. Zuinketa. Erabili beharreko materiala. Garapen 

faseak. Seinaleztapena. Segurtasun baldintzak. 

2. gaia.–Planoen interpretazioa. 

3. gaia.–Obrak. Tresnak: motak, ezagutza, erabilera. Segurtasun baldintzak. Makineria: 

mantentze-lanak, lana egiten den toki bakoitzera egokitzea. 

4. gaia.–Lorezaintza. Tresnak: motak, ezagutza, erabilera. Segurtasun baldintzak. Makineria: 

mantentze-lanak, lana egiten den toki bakoitzera egokitzea. 



   

5. gaia.–Garbiketa. Tresnak: motak, ezagutza, erabilera. Segurtasun baldintzak. Makineria: 

mantentze-lanak eta egokitzapena. 

6. gaia.–Obra, lorategi eta garbiketa arloko arduradunaren eginkizunak. Zuzendaritza 

teknikoarekiko harremana. Gremioekiko harremana. 

7. gaia.–Indarrean dagoen Plan Orokorraren Urbanizazio Ordenantzak. 

8. gaia.–Argiteria publikoa jartzea: aginte-zentroak, babesak eta kontrolerako gailuak. Luminaria 

eta kanpo euskarrien motak, horien ezaugarriak. 

9. gaia.–Berriozar. Udala: udal antolaketa eta eskumenak. Biztanleria eta geografia. Kale 

izendegia, auzoak eta udal bideak. Zerbitzu publikoak. Udal instalazioak eta ekipamenduak. 

10. gaia.–Irisgarritasuna hiriko planeamenduan. Ororendako irisgarritasunari buruzko praktika 

egokiak. VIV/561/2010 Agindua, oinezkoendako ibilbide irisgarriari dagokionez: urbanizazio 

elementuak, oinezkoendako ibilbideen eta ibilgailuendako ibilbideen arteko bidegurutzeak, hiri 

altzariak, garraioari lotutako elementuak. 

11. gaia.–Eraikinetako instalazio termikoen erregelamendua. 1027/2007 Errege Dekretua. 

Xedapen orokorrak. Jarraibide teknikoak: diseinua, ongizate eta higiene eskakizuna, 

eraginkortasun energetikorako eskakizuna. 

12. gaia.–Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa. ITC 006: energia elektrikoko 

banatzeko lurpeko sareak. ITC 009: kaleko argiak jartzea. 

13. gaia.–Argiteria publikoa ezartzea: eraginkortasun energetikoa, argiztapen mailak, gaueko 

argitasunaren distira, instalazioetako osagaiak. 

14. gaia.–Ureztapen sistemak. Lorategien diseinua. Zuhaitz kudeaketa. 

15. gaia.–Iruñerriko Mankomunitatearen ordenantza. Hornidura sareak: VI. kapitulua, hornidura-

sarretako elementuak. Saneamendu sareak: VI. kapitulua, saneamendu sareetako elementuak. 

III. zatia.–Langileak kudeatzeko teknikak eta lanaren antolaketa. 

1. gaia.–Pertsonen arteko komunikazioa lan ingurunean. 

2. gaia.–Gatazkak ebazteko teknikak. 

3. gaia.–Lan gogobetetzea eta lan motibazioa. 

4. gaia.–Adimen emozionala lanean. 

5. gaia.–Harrera prozesua antolaketan. 

6. gaia.–Denboraren antolaketa, bilerak eta agenda pertsonala. 

IV. zatia.–Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak. 

1. gaia.–Oinarrizko nozioak: sistema eragileak ordenagailu eta gailu mugikorretan. 

Dokumentuak eta kalkulu-orriak editatzeko programa komertzialak. Arakatzaileak. Autocad. 



   

2. gaia.–SITNA, informazio geografikoko sistemak. 

3. gaia.–Komunikazioei, telefonia-sareei eta datuei buruzko oinarrizko nozioak. 


