
 
Deialdia, garbiketako enplegatuaren lanpostuan (Zer bitzu Orokorrak) aritzeko 
izangaien zerrenda eratzeko, oposizio bidez, aldi b aterako kontratuak egiteko 
 
Oposizio hau egingo da aplikatu beharreko araudian xedatuari eta ondoko oinarrietan 
ezartzen denari jarraikiz: 
 
OINARRIAK 
 
1.–Xedea.  

Deialdi honen xedea da garbiketako enplegatuaren lanpostuan (Zerbitzu Orokorrak) 
aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien zerrenda bat eratzea, oposizio bidez, 
Irurtzungo Udalean sortzen diren beharrei erantzuteko.Zerrenda erabiltzen ahalko da 
bitarteko kontratu bidez lanpostu hutsak betetzeko, bai eta behin-behineko 
ordezkapenak egiteko ere, laneko bajak, oporrak edo udal zerbitzuak indartu beharra 
dakarten unean uneko zeinahi premia dagoenean.  

2.- Aldi baterako bete beharreko lanpostuen izaera eta ezaugarriak. 
 
Egin beharreko lanak eta eginkizunak deialdi honetan eskatzen diren maila eta 
kategoriakoak izango dira, eta eskatutako titulazioaren araberakoak. Haien artean 
egongo dira, besteak beste aipatze aldera: 

- Udal eraikin eta instalazioak eta bide publikoak garbitzea eta txukun mantentzea, 
edo antzeko beste edozein zeregin, kasuan kasuko zerbitzuaren eskakizunen 
arabera. 

Lanpostuak E mailari dagozkion oinarrizko lansariak izango ditu, Nafarroako 
Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuari jarraikiz. Langileek maila 
horri dagozkion dagozkion oinarrizko lansariak eta garbiketa/zerbitzu orokorretako 
lanpostuetarako finkatzen diren osagarriak izango dituzte. 

Lanaldiaren araubidea partziala izanen da. Hala ere, lanaldi osora luzatu ahal izango 
da, antolaketa eta zerbitzu beharrak betetzeko.  
 
3.- Izangaiek bete behar dituzten baldintzak. 
 
3.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza hauek 
bete beharko dituzte: 

A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko nazionalitatea 
izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako Nazioarteko Itunen 
arabera Europako Erkidegoa eratzeko Itunean zehazten diren baldintzetan langileen 
joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea. Espainiarren eta 
lehen aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko 
bikotekideek ere hartzen ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez badaude, baita 
haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez 



bereiziak ez badaude eta ondorengoak 21 urtetik beherakoak badira edo, adin 
horretatik gorakoak izanez gero, haien bizkar bizi badira. 

B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez 
gainditzea. 

c) Eskola graduatua edo titulu baliokidea izatea, edo eskaerak aurkezteko epea 
bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea. 

D) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa 
izatea. 

E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, eta inongo 
administrazio publikoren zerbitzutik baztertu gabea. 

F) Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean euskararen A2 hizkuntza 
eskakizuna izatea, edo eskuratzeko moduan egotea. Horrelakorik eduki ezean, 
izangaiek maila hori egiaztatzeko proba bat egin ahal izango dute.   

3.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko aitorpena edo hitzematea 
aurkeztu beharko dute, beren estatuko Funtzio Publikoan sartzea galarazten dien 
diziplina-zehapenik edo kondena penalik ez dutela adierazteko. 

3.3. Baldintza horiek agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatu eta kontratatzen diren 
izangaiek, kontratuak sinatu aurretik horretarako ezartzen zaien unean.Egiaztagiriak 
kopia konpultsatuen bidezkoak izango dira. 

Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan salbu, aipatutako agiri horiek aurkezten 
ez dituztenak ezin izango dira kontratatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik 
gabe geldituko dira, euren eskabidearen faltsukeria dela-eta legokiekeen 
erantzunbeharra galarazi gabe. 

3.4. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete 
beharko dira, baita hautapen prozedurak eta kontratazioak iraun bitartean ere. 

Haurrentzako eta nerabeentzako babes sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 
26/2015 Legearen arabera, lanpostuan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez 
kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitu 
batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere. 

4.- Eskabideak. 
 
4.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak II. eranskineko araberakoak izango dia, eta 
Irurtzungo udaletxean erregistratu beharko dira (Foruen plaza, z.g. 31860), edo 
bestela, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
16.4 artikuluan aipatu bideetako edozein erabiliz, urriaren 31ra arte.  Hartan izangaiek 



adierazi behar dute baldintza guzti-guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko 
epearen azken egunean. 

Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian aurkeztuko da, 
postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten. 

4.2. Eskabideari deialdian eskatzen den titulazioaren egiaztagiria gehituko zaio, baita 
eskatutako hizkuntza-profilarena ere.  

4.3. Desgaitasun aitortua (%33koa edo handiagoa) duten izangaiek, ariketak egin ahal 
izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izango dute 
eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako 
desgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, 
desgaitasuna dutela frogatzeko agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak 
emana. 

4.4. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo 
interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi. 

4.5. Eskabideak aurkezteko epea ezin izango da luzatu. 

5.– Izangaien onarpena eta erreklamazioak. 
 
5.1. Behin-behineko zerrendak. 

Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, alkate udalburuak ebazpena emango du 
onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Irurtzungo Udalaren 
iragarki oholean eta web-orrian argitaratzeko aginduko du. 

Izangai baztertuek hiru egun balioduneko epea izango dute, behin-behineko zerrenda 
iragarki oholean eta web-orrian argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, 
akatsik egin badute, zuzentzeko. 

5.2. Behin betiko zerrendak. 

Erreklamazioetarako epea amaitu eta aurkeztutakoak ebatzita, alkate udalburuak 
ebazpena emango du onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko, eta 
zerrenda hori Udalaren iragarki-oholean eta web-orrian argitaratzeko aginduko du. 
Ebazpen horretan adieraziko da probak non, zein egunetan eta zer ordutan hasiko 
diren. 

5.3. Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da behin betiko 
zerrenda gisa. 

5.4. Onartuen eta baztertuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdian eskatutako 
baldintzak betetzen direla onartzeko. 



Dei egiten zaienean izangaiek aurkeztu behar duten dokumentazioa edo 
administrazioak bere eskuetan daukana aztertutakoan, baldintzaren bat betetzen ez 
dela ohartuz gero, interesdunek deialdi honetan parte hartzeagatik dituzten eskubide 
guztiak galduko dituzte. 

6.- Epaimahai kalifikatzailea. 
 
6.1. Epaimahai kalifikatzaileak honako kide hauek izango ditu:  

Lehendakaria:  Aitor Larraza Carrera, Irurtzungo alkatea.   

Ordezkoa:  Eduardo Murugarren Francés, lehen alkateordea.   

1. bokala: Susana Mendinueta Flores, Cederna Garalurreko landa-garapenerako 
teknikaria 

Ordezkoa:  bokalak izendatzen duena. 

2. bokala: Ainhoa Alonso Gallego, garbiketako langilea eta ordezkari sindikala.   

Ordezkoa:  bokalak izendatzen duena.  

Idazkaria:  Ainara Armendariz, Irurtzungo udal idazkaria 

Ordezko idazkaria:  Imanol Goñi Razkin, Arakilgo Udaleko idazkaria.  

6.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote, eta organo 
dei egileari horren berri eman, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari 
buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako aipatzen diren 
egoeretako batean badaude. 

Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, aipatu diren egoera 
horietakoren bat gertatzen denean (urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikulua). 

6.3. Hautaprobak egiten hasi aurretik eratuko da epaimahaia. 

6.4. Epaimahaia eratu eta haren jarduketak balioa izateko, kide guztien erabateko 
gehiengoa bildurik izan beharko da. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jardunak 
balio izateko, mahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek bertan egon beharko 
dute. 

6.5. Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko 
moduaz sortzen diren afera guztiak. 

6.6. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba batzuetan nahiz 
guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta 
haietan bakarrik emango diote laguntza epaimahaiari. 



7.- Hautapen-prozesua:  Oposizioa.  
 
7.1. Hautapen prozesua oposizio bidez gauzatuko da.  

Hautaprobek dirauten bitartean eta haien garapenari buruz epaimahaiak egin behar 
dituen iragarkiak, Udalaren iragarki oholean eta www. Irurtzun.eus udal web-orrian 
argitaratuko ditu, deialdiaren aipamenean.  

7.2. Hautaprobak. 

Lehen ariketa: proba teoriko/praktiko baten bidez egingo da. Proba horretan test 
motako 60 galdera erantzun beharko dira oinarri hauen III. eranskinean ageri diren 
gaiei buruz. Erantzuteko zenbait aukera eskainiko dira, baina bakarra izango da 
zuzena.  

Ez da punturik kenduko erantzun okerrengatik.  Ariketa plika sistemaren bidez egingo 
da. 

Lehenbiziko ariketa egiteko, izangaiek gehienez ere ordubete eta erdi izango dute. 

Gehienez ere, 60 puntu. 

7.3. Oinarri hauetan ezarrita dagoen moduan egingo zaie deia izangaiei. Deialdi 
bakarra egingo da eta izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea edo epaimahaiak 
izangaien identitatea egiaztatzeko nahikoa dela juzgatzen duen beste dokumentu bat 
aldean dutela agertu beharko dute. Agertzen ez diren izangaiak edo horrelako agiriren 
bidez euren nortasuna frogatzen ez dutenak besterik gabe deialditik kanpo geldituko 
dira. 

7.4. Hautaprobak egiteko, desgaitasun aitortua dutenentzat beharrezkoak diren 
denbora eta baliabide egokitzapenak ezarriko dira, eskabidean azaldutakoaren 
arabera. 

Behin proba amaituta, kalifikazioen zerrenda eta bakoitzari atxikitako plika zenbakia 
Udalaren iragarki taulan argitaratuko dira.  

Hurrengo egunean, 12:00etan, plikak irekiko dira jendaurrean, eta emaitzak udalaren 
iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira.  

Epaimahaiak jendaurrean paratuko du Udalaren iragarki oholean eta web-orrian aldi 
baterako kontratazioak egiteko izangaien zerrenda, lortu duten puntuazioaren 
araberakoa. 

7.5. Hautapen proben azken emaitzan berdinketarik izanez gero, zozketa publikoan 
ebatziko da afera. 



7.6. Ondotik, epaimahaiak Alkatetzari igorriko dio hautaprobak gainditu dituzten aldi 
baterako kontrataziorako izangaien zerrenda, lanean hasteko deia egin dadin, 
Irurtzungo Udalean sortzen diren beharren arabera. 

8.- Izangaien zerrendetan lehentasunaren hurrenkera  finkatzeko araubide 
orokorraren salbuespenak. 
 
Nolanahi ere, gaur egun plantilla organikoan dauden garbiketa-lanpostuetako lanpostu 
hutsak betetzeko bitarteko kontratupean dauden pertsonek lehentasuna izango dute 
deialdi honen ondoriozko zerrendako izangaiekiko, sor daitezkeen aldi baterako 
beharrak edo lanpostu hutsak betetzeko aukera izateko.   

Deialdi honen bidez eratzen diren zerrendek ez dute lehentasunik izanen Udalak 
Zerbitzu Orokorretako garbiketako langile gisa lan egiteko langileak kontratatuko 
baditu, baldin eta kontratazio hori diru-laguntza publikoko deialdi baten xede bada eta 
horrek aukera ematen badu Nafarroako Enplegu Zerbitzuari langabeen zerrenda bat 
eskatzeko, eta hautaketa Irurtzungo udalerrira mugatu ahal izanen da. Kasu horretan, 
azken horiek lehentasuna izango dute. Hala ere, azken kontratazio horiek diru-laguntza 
deialdiaren eskakizunetara eta behin-behinekotasunera mugatuta egongo dira. 

Adierazitako Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren zerrendan dauden pertsonak deialdi 
honen ondoren egiten den zerrendan ere badaude, horiek lehentasuna izango dute 
kontratazioan, sartu ez direnen aurretik. 
 
 
9.- Aldi baterako kontrataziorako izangaiei dei egi tea.  
 
Zerrendak indarrean egongo dira agortuta egon arte edo lanpostu bererako berriak jarri 
arte; berrienek zaharrenak ordezkatuko dituzte.  Deiaren ordena sailkapenaren 
araberakoa izango da.  

Aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrenda kudeatzeko arauak. 

A) Deia:  

Izangaiak kontratatzeko orduan, aldez aurretik deituko zaie banan-banan, betiere 
zerbitzuaren beharren arabera. 

Izangaiek harremanetarako zenbait telefono, posta helbide edo fax-zenbaki ematen 
ahalko dituzte, azkar lokalizatu ahal izateko, eta eguneraturik izan beharko dituzte. 

Izangaiei zerrenda bakoitzean dagoen lehentasun ordenaren arabera dei eginen zaie.  

Kontratua telefonoz eskaintzen zaion izangaiari hiru dei, bederen, eginen zaizkio 
emandako komunikazio-bideen bitartez, bi eguneko epean. 

Dei bakoitzaren idatzizko oharra eginen da, gorabeherak, eguna eta ordua aipaturik. 



Izangai batekin harremanetan jartzerik ez bada, zerrendan hurrengoa denari deituko 
zaio, harik eta eskaintzen diren lanpostu guztiak bete arte. 

Harremanetan jartzerik izan ez duten izangaiek zerrendan zuten postuari eutsiko diote. 

Lan-kontratudunak muzin egiten ahalko dio kontratuari iraupen luzeko beste bat 
hartzeko, baldin eta haren zerrendaren esparrukoa bada eta hari badagokio ordenaren 
arabera. 

B) Uko egiteak:  

1. Izangairen batek eskaini zaion lanpostuari uko egiten baldin badio, zerrendaren 
bukaerara pasako da, ondoko egoera batean dagoela frogatu ezean: 

1.- Indarrean dagoen izendapen, kontratu administratibo edo lan kontratu batengatik 
horretara behartua egotea. 

2.- Aldi baterako ezintasun egoeran izatea edo umea izan edo adoptatzeagatik 
lizentzia izatea. 

3.- Hiru urte baino gutxiagoko semea edo alaba, norberak izandakoa zein adoptatua, 
zaindu beharrean egotea. 

4.- Zaindu behar badu bigarren gradura arteko odol edo ezkontza bidezko ahaide bat, 
adina, istripua edo eritasuna dela-kausa bere burua ezin gobernatu duena. 

5.- Izangaia ezkondu berria bada edo, Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari 
buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Legearen arabera, balio bereko egoeran sartu berria, 
hori gertatu ondoko edo gertatu aurreko hamabortz egun naturaletan uko eginez gero 
lanpostuari. 

Aurreko apartatuan adierazitako egoeretako batean edo kontratazio arloan eskumena 
duen organoak baloratuko dituen gisako egoeretan dauden izangaiek hilabeteko epea 
izanen dute, uko egiten dioten lanpostua eskaintzen zaien egunetik, hori agiriekin eta 
modu frogagarrian egiaztatzeko. Hala bada, zerrendan zuten toki berean jarraituko 
dute. 

Artikulu honetako lehenengo idatz-zatian aipatutako kasu guztietan izangaiek 
jakinaraziko dute noiz dauden berriz zerbitzurako prest. Horretarako, uko egitea ekarri 
zuen egoera noiz bukatu den adierazten duten agiriak aurkeztuko dituzte. 
Jakinarazpen hori egin arte, ez zaie lanposturik eskainiko. 

C) Baztertzeak: 

Izangaiak honako kasu hauetan geratuko dira deia ekarri duen zerrendatik kanpo: 

a) Eskainitako lanpostuari arrazoirik gabe uko egitea. 



b) Sinatutako kontratuari uko egitea. 

c) Deia eginda lanpostua onartu ondotik, kontratua ez sinatzea. 

d) Indarreko legedian aurreikusitako arrazoiengatik lan-kontratua azkentzea. Kontratua 
iraungi ondoren hura bidegabetzat jotzen bada, langilea ez da zerrendatik 
kanporatuko, salbu eta Udalak langilea berriz hartzea erabakitzen badu.  

9.3. Kontratudunak Gizarte Segurantzaren araubide orokorrean sartu eta bertan 
kidetuko dira; beraz, haien kontu izanen dira dagokien kuota eta Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zergaren atxikipena, bidezko diren kopuruetan. 

10. - Kontratazioa eta kontratuaren hasiera. 
 

10.1. Irurtzungo Udaleko alkate udalburua izanen da organo eskuduna, proposatzen 
den eta oinarrietan ezarritakoa betetzen duen izangaiaren aldi baterako kontratazioa, 
administrazio- edo lan-araubidekoa, sinatzeko, deialdi honen 1. oinarrian 
xedatutakoarekin bat. 

10.2. Izangai kontratudunak lanpostua betetzen hasi beharko du formalizaturiko 
kontratuaren arabera hala dagokion egunean. 

10.3 Hamabost eguneko probaldia ezarri da, kontratazio egunetik hasita. 

11. Aplikazio osagarria. 
 
Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Irurtzungo Udalean sortzen diren 
beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat. Oinarri hauetan arautzen ez 
den orotan, abenduaren 31ko 814/2010 Foru Agindua aplikatuko da.   

12.- Errekurtsoak. 
 
Deialdi honen, oinarrien eta aplikatzeko egintzen aurka ondoko errekurtsoetako bat 
aurkez daiteke, hautara: 

A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza burutu duen organo berari zuzendua, hilabeteko 
epean, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita. 

B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko 
Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo 
erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita. 

C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, 
hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten 
denetik hasita. 



Epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin 
duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia 
jakinarazten denetik hasita. 

Oharra: deialdi honetan eta haren eranskinetan egiten diren aipamenetan, genero 
maskulinoaren forma erabiltzen denean, gizonezkoei eta emakumezkoei aplikatu behar 
zaizkiela ulertu behar da. 

Irurtzun, Aitor Larraza Carrera alkate udalburua  

I. ERANSKINA 

II. ERANSKINA 
Gai zerrenda 

1. kapitulua. Garbiketari buruzko kontzeptu orokorrak. 

2. kapitulua. Garbitzeko makineria.   

3. kapitulua. Garbiketa-sistemak.   

4. kapitulua. Eraikinen eta administrazio eremuen garbiketa. 

5. kapitulua. Komunak eta bainugelak garbitzea.  

6. kapitulua. Garbitzeko oinarrizko erremintak eta lanabesak.  

7. kapitulua.- Produktu kimikoak garbiketan.  

8. kapitulua. Lan arriskuei aurrea hartzea garbiketa lanetan. 


