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 IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEAN IGS (INFORMAZIO GEOGRAFIKOKO SISTEMAK) 
TEKNIKARI IZATEKO ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUAREKIN KONTRATAZIORAKO 
DEIALDIAREN OINARRIAK 

 

1. Oinarria: Arau orokorrak 

1.1. Deialdi honen xedea da Izarbeibarko Mankomunitateko azpiegitura eta zerbitzu 

guztiak (hornidura sareak, saneamendu sareak, HHSak, etab.) oinarri 

geografikoarekin biltzeko, Informazio Geografikoko Sistemetako (aurrerantzean 

IGS) teknikari lanpostua aldi baterako lan araubideko oposizio-lehiaketa bidez 

betetzea. 

1.2. Hautapen probak oposizio fasean eginen dira lehenik, 7. oinarrian ezarritakoari 

jarraikiz, eta ondoren merezimendu lehiaketa, baldintza hauetako 8. oinarrian 

ezarritakoari jarraikiz.  

1.3. Kontratua aldi baterako izanen da, urte bat gutxienez, eta kontratatzeko arrazoiak 

amaitzen diren unean bukatuko da. Halaber, kontratua amaitzeko arrazoia 

Langileen Estatutua, urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 

onartutakoa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena 

(aurrerantzean LE) 49. artikuluan eta hurrengoetan aipatzen den edozein arrazoi 

izanen da.  

Bi hilabeteko probaldia ezarri da, Langileen Estatutuaren 14. artikuluan    

ezarritakoaren arabera. 

1.4.  Lan ordutegia deialdia egin duen entitateak ezarritakoa izanen da. Zerbitzuaren 

beharren arabera egokituko da beti, eta berak aldatzen ahalko du.. 

1.5.  Lanpostuak oinarrizko ordainsaria izanen du, B mailakoa, Ordainsarien Behin-

behineko Erregelamenduan xedatutakoaren arabera, eta administrazio 

kontratatzailearen plantilla organikoan ageri diren ordainsarien arabera.. 

2. Oinarria: Izangaien betebeharrak.  

Deialdi honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte 

eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean: 

A. Espainiako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasuneko estatu kide 

bateko nazionalitatea izatea, edo Europako Erkidegoak egin eta Espainiak 

berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-eremuan dagoen estatu bateko 

nazionalitatea izatea, langileen joan-etorri askea kontuan hartuta. 

http://arbizu.eus/es/convocatoria-para-el-puesto-de-secretaria-intervencion-del-ayuntamiento-de-arbizu/
http://arbizu.eus/es/convocatoria-para-el-puesto-de-secretaria-intervencion-del-ayuntamiento-de-arbizu/
http://arbizu.eus/es/convocatoria-para-el-puesto-de-secretaria-intervencion-del-ayuntamiento-de-arbizu/
http://arbizu.eus/es/convocatoria-para-el-puesto-de-secretaria-intervencion-del-ayuntamiento-de-arbizu/
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Espainiako nazionalitateko pertsonen, Europar Batasuneko estatu bateko 

nazionalen eta aipatutako nazioarteko itunen aplikazio-eremuan dauden 

estatuetako nazionalen ezkontideak ere parte hartu ahal izango du, baldin 

eta zuzenbidez bananduta ez badaude, bai eta ezkontidearen ondorengo 

eta ondorengoak ere, baldin eta zuzenbidezko bereizketarik ez bada, 

hogeita bat urtetik beherakoak badira edo ezkontidearen kargura bizi diren 

adin horretatik gorakoak badira.. 

B. Hamasei urte beteak izatea eta nahitaezko erretirorako gehieneko adina ez 

gainditzea. 

C. Titulu akademiko hauetakoren bat izatea, edo horiei dagozkien gradu-

tituluak edo horien baliokideak direnak, edo eskaerak aurkezteko epea 

bukatzen den egunean titulu horiek eskuratzeko moduan egotea:: 

- Unibertsitateko titulazioa: goi-mailako ingeniaritzak edo ingeniaritza 

teknikoak, ingeniaritzako graduatuak, topografiako graduatuak. 

- Arestian aipatutako titulazioen baliokideak diren ikasketak alegatzen 

dituzten izangaiek baliokidetza hori onartzen duen legezko edo 

erregelamenduzko xedapena aipatu beharko dute, edo Hezkuntza, 

Kultura eta Kirol Ministerioak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko 

dute.. 

- Atzerrian lortutako titulazioen kasuan, homologazioaren egiaztagiria 

eduki beharko da.. 

D. Dagozkion eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisiko eta psikikoa 

izatea.. 

E. Eginkizun publikoetan aritzeko desgaikuntzarik edo etenaldirik ez izatea eta 

inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izatea. 

F. Enplegu-eskatzaile gisa edo enplegu-hobekuntzako langile gisa inskribatuta 

egotea edozein enplegu-bulegotan.. 

G. B motako gidabaimena izatea.. 

Base 3. Oinarria: Prozedura. 

3.1  Ekainaren 5eko 113/1985 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroako 

Administrazio Publikoen Sarrerari buruzko Erregelamenduaren 42. artikuluan 

xedatutakoaren arabera, aldi baterako langileak hautatzeko prozedurek 

kontratazioan ahalik eta azkarren aritzeko aukera eman beharko dute. 
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Nolanahi ere, berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak bermatuko 

dira, baita publizitatea ere.. 

3.2  Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Burlatako Enplegu Bulegoan (Iturrondo 

Bulegoa, Nafarroa) lan eskaintza bat tramitatuko da, deialdiko 2. oinarrian 

aipatzen diren baldintza eta eskakizunak betetzen dituzten enplegu 

eskatzaileei zuzendua (enplegua hobetzekoak barne).. 

 Halaber, oinarriak Mankomunitate honetako iragarki oholean, 

Mankomunitatearen web orrian (http://www.mancomunidadvaldizarbe.com) 

eta Mankomunitate honetako kide diren udalerrietan argitaratuko dira, baita 

intereseko beste erakunde eta entitate batzuetan ere. 

3.3  Halaber, hautapen prozesuan onartzen ahalko dira baldintza horiek betetzen 

dituzten izangaiak, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Burlatako (Nafarroa) 

Enplegu Bulegoak deitu ez baditu ere, edozein enplegu bulegotan lan 

eskatzaile edo enplegu hobekuntzako egoeran badaude, eta eskabidearekin 

batera egiaztatzen badute.. 

3.4 Izangaiek dagokien eskabidea aurkeztu beharko dute, deialdi honetako I. 

eranskinean agertzen den ereduaren arabera, Izarbeibarko Mankomunitateko 

Erregistro Orokorrean, Mendigorria Errepidea 4,Gares 2020ko otsailaren 21 

arte (hori barne), edo Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan 

aurreikusitako bideetako edozein erabiliz. Epe hori baino lehen, deialdia egin 

duen Mankomunitatearen administrazio-lana errazteko, dokumentazioa 

aurkeztu izanaren egiaztagiria bidali beharko dute helbide elektroniko 

honetara: www.mancomunidadvaldizarbe.com. 

Eskabideak deialdi honetako I. eranskinean argitaratzen den ereduaren 

araberakoak izanen dira, edukiari dagokionez.. 

Eskaera postetxe batean aurkeztea erabakiz gero, gutun-azal irekian egingo da, 

postako langileek data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu aurretik, eta posta 

elektroniko bat bidali beharko da aurrez zehaztutako helbidera, inguruabar hori 

adierazita. 

3.5  Eskabidearekin batera, izangaiek 2. C), eta G) oinarrian Nortasun Agiri 

Nazionalaren, langabezia-txartelaren edo enplegu-hobekuntzaren fotokopia, 

eskatutako titulazioaren (edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den 

egunean titulu hori eskuratzeko moduan dagoela egiaztatzen duen agiria) 

fotokopiak aurkeztu beharko dituzte, baita baloratu beharreko merezimenduak 

ere 
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Izangaiek eskabidean helbide elektroniko bat adieraziko dute 

jakinarazpenetarako.. 

Ezgaitasuna duten izangaiek, parte hartzeko eskabidearekin batera, 

elbarritasuna egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko dute, organo 

eskudunak emana, eta, horrekin batera, ezgaitasun hori lanpostuan 

normaltasunez aritzea galarazten dion gaixotasun edo akats fisiko edo 

psikikoa ez dela egiaztatzen duen osasun ziurtagiria.. 

Izangai horiek denbora eta baliabide egokitzapenak eskatzen ahalko dituzte 

behar diren ariketak egiteko. Kasu horretan, eskabidean adierazi beharko 

dute, eta aparteko orri batean adieraziko dituzte ezgaitasuna eta eskatutako 

egokitzapenak. 

4. Oinarria: Epaimahaia. 

4.1 . Epaimahaiak kide hauek izanen ditu: 

• Lehendakaritza: Sabina Garcia Izarbeibarko Mankomunitateko 

Lehendakaria 

o Ordezkoa: Pedro J. Soto Eguren Izarbeibarko Mankomunitateko 

lehendakariordea  

• 1. Mahaikidea: Fernando Alonso Pastor del Coso, Nafarroako Gobernuko 

Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko 

Lurralde Informazio Sistemen Ataleko burua.. 

o Ordezkoa: José Manuel Vázquez López, Nafarroako Gobernuko 

Unibertsitate, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Departamentuko 

sistema informatikoetako goi mailako teknikaria. 

• 2. Mahaikidea: Jesús Álvarez Mozos, Ingeniaritzako Adierazpen 

Grafikoaren Arloko irakasle titularra, Ingeniaritza Departamentua, 

Nafarroako Unibertsitate Publikoa. 

o Ordezkoa: Miguel Ángel Campo Bescós, Nekazaritza eta 

Basogintzako Ingeniaritzako Alorreko irakasle kontratatu doktorea, 

Ingeniaritza Departamentua, Nafarroako Unibertsitate Publikoa. 

• 3. Mahaikidea: Sergio Pérez Suescun, Servicios Arga Valdizarbe/Arga 

Izarbeibarko Zerbitzuak SL (Mankomunitateko enpresa kudeatzailea) 

enpresaren Bulego Teknikoaren eta Proiektuen arduraduna. 

o Ordezkoa: Izendatu beharrekoa 

• 4. Mahaikide-idazkaria: Jaione Mariezkurrena Baleztena, Izarbeibarko 
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Mankomunitateko behin-behineko idazkaria 

o Ordezkoa: Izendatu beharrekoa 

4.2  Epaimahaia eratzeko ekitaldian izendatuko da epaimahaiko idazkaria, eta 

epaimahaikideetako bat izango da. Epaimahaiko kide guztiek akta bana 

sinatuko dute.. 

4.3  Epaimahaia balio osoz eratu eta jarduteko, epaimahaia osatzen duten kideen 

erabateko gehiengoa beharko da. Halaber, balio osoz eratzeko, mahaiburuak 

eta idazkari lanetan ari den pertsonak bertan egon beharko dute.. 

4.4  Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta 

aplikatzeko moduaren inguruan sor daitezkeen arazo guztiak. Berdinketa 

gertatuz gero, Lehendakaritzak bere kalitatezko botoa erabiltzen ahalko du.. 

5. Oinarria: Behin-behineko zerrendak. 

Eskabideak aurkezteko epea bukatutakoan, iragarki oholean eta 

Mankomunitatearen webgunean www.mancomunidadvaldizarbe.com jarriko da 

onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.. 

Bi egun balioduneko epea izanen da, argitaratu eta biharamunetik hasita, 

izangaiek erreklamazioak aurkezteko edo eskabidean egindako akatsak 

zuzentzeko.. 

Bazterturik ez badago, behin betiko zerrenda argitaratuko da zuzenean, hautapen 

probak egiteko eguna, ordua eta tokia eta, hala badagokio, euskara proba ere 

adierazita.. 

6. Oinarria: Behin-betiko zerrendak. 

Aurreko oinarrian adierazitako epea igaro ondoren, eta aurkeztutako alegazioak 

ebatzi ondoren, Izarbeibarko Mankomunitateko lehendakariak ebazpena emango 

du onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onesteko, eta 

Mankomunitate honetako iragarki-oholean argitaratuko da, baita webgunean ere 

www.mancomunidadvaldizarbe.com hautaprobak egiteko eguna, ordua eta tokia 

adieraziz. 

7. Oinarria: Oposizioaldia: Proba teoriko-praktikoa  

7.1. Proba teorikoa idatzizko ariketa bat izango da, II. eranskineko gaiei buruzko 

galdera labur eta/edo test motei erantzun beharko diena. Plika sistemaren 

bidez egingo da 

http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/
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Proba hau egiteko gehieneko denbora epaimahaiak zehaztuko du eta 

gehienez ere 10 puntu emanen dira. Proba ez da baztertzailea.. 

     Proba teorikoaren ondoren (egun berean) proba praktikoa eginen da.. 

7.2. Proba praktikoa, epaimahaiak prestatu duen ariketa edo kasu praktiko bat edo 

gehiago ordenagailuz egin beharko da, deialdi honen III. eranskinean agertzen diren 

ezagutzei buruzkoa. Plika sistemaren bidez egingo da. 

 

Gehienez ere 60 puntu emanen dira. Proba praktikoa baztertzailea da, eta          

izangaiek 30 puntu lortu beharko dituzte gutxienez gainditzeko. 

 

Proba egiteko denbora epaimahaiak zehaztuko du eta Nafarroako Unibertsitate 

Publikoko Ikastegiko informatika gela batean eginen da, Iruñeko Arrosadia 

campusean edo Eraldaketa Digitaleko Zuzendaritza Nagusiko prestakuntza gelan, 

Sarrigurengo (Nafarroa) Cabárceno kaleko 6. zenbakian.  

 

Aldez aurretik, epaimahaiak ariketa praktikoak baloratzeko kontuan hartuko diren 

irizpideak ezarriko ditu. 

 

Ariketa bakoitzerako deialdi bakarra eginen da. Nortasun Agiri Nazionala edo 

epaimahaiaren iritziz identifikaziorako balio duen beste agiriren bat duten izangai 

guztiek agertu beharko dute. Agertzen ez diren izangaiak oposiziotik kanpo 

geldituko dira.. 

Hautaproba egiten den bitartean, hala eskatzen duten elbarritasuna 

dutenentzako denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, 

azaldutakoaren arabera. 

7.3. 7.3. Behin-behineko puntuazioak, azterketaren berrikuspena eta behin betiko 

puntuazioak. 

Proba teoriko eta praktikoak zuzendu ondoren, epaimahaiak iragarki oholean 

eta Mankomunitatearen web orrian argitaratuko ditu pliken behin-behineko 

puntuazioak, eta jendaurrean irekitzeko eguna eta ordua adieraziko ditu, 48 

ordu lehenago gutxienez. 

Plikak jendaurrean ireki ondoren, epaimahaiak izangai bakoitzaren behin-

behineko puntuazio nominalak iragarki oholean eta Mankomunitatearen web 

orrian argitaratuko ditu. 
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Azterketa berrikusi nahi duten izangaiek idatziz eskatu beharko dute 

Mankomunitateko Erregistro Nagusian, behin-behineko puntuazio nominalak 

argitaratu eta BI egun balioduneko epean. Kasu horretan, epaimahaiak 

azterketa zein egun, ordu eta lekutan egingo den jakinaraziko dio.. 

Aurreko epea bukatu eta azterketak berrikusi ondoren, epaimahaiak 

oposizioaldian izangaien behin betiko puntuazioak argitaratuko ditu iragarki 

oholean eta Mankomunitatearen web orrian. 

8. Oinarria: Lehiaketaldia: Merituen balorazioa eta  elkarrizketa 

epaimahaiarekin. 

Lehiaketaldian 30 puntu emanen dira gehienez. 

8.1. Deialdi honetan parte hartu nahi duten izangaiek, oinarri hauetako 

zehaztapenekin bat, merezimenduak dituztela uste badute, eskabidea 

aurkezten den unean egiaztatu beharko dute agiri bidez. 

8.2. Merituen balorazioa. izangaiek frogatutako merezimenduak baloratuko ditu 

epaimahaiak, ondoko baremoaren arabera. Baremoaren guztirako 

puntuazioa ez da inoiz 25 puntutik gorakoa izanen. Hau da: 

A. Enpresa edo administrazio publiko batean IGSko teknikari gisa emandako 

zerbitzu urte bakoitzeko (2 puntu urteko), gehienez ere 10 puntu.  

Aipatutako balorazio irizpideak aplikatzeko, arau hauek hartuko dira 

kontuan: 

-Baloratu beharreko urte-kopurua osoa ez bada, dagokion 

proportzionaltasuna lortuko da. 

-Ez dira bi aldiz ebaluatuko baremoko talde berean sartutako zerbitzuak, 

aldi berean egin badira. 

B. Masterrak edo espezializazio edo hobekuntza ikastaroak, IGSeko 

teknikarien berezko gaietan, Ingeniaritzako edo Graduko unibertsitate-

ikasketetan sartu ez badira: gehienez ere 10 puntu. 

- 50 h eta 119 h bitarteko ikastaroak: 0,5 puntu 

- 120 h eta 249 h bitarteko ikastaroak: 1,5 puntu. 

- 250 ordutik gorako ikastaroak: 2 puntu 

- IGSko espezializazio masterra, 60 ECTS kreditukoa edo hortik 

gorakoa: 9 puntu. 

Merezimendu gisa aurkezten diren ikastaroetako orduak kontatzeko, 
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ECTS kreditu bakoitza 25 ordu iraunen du. 

C. Hizkuntzak jakitea,   gehienez ere 5 puntu, eta honela baloratuko da:  

C.1. Euskararen jakitea 

 C1 maila : 2,5 puntu 

 B2 maila: 2 puntu 

 B1 maila: 1,5 puntu 

  

Merezimendu egiaztatuak bakarrik hartuko dira kontuan, jatorrizko 

agiriaren edo behar bezala konpultsatutako agiriaren bidez, Epaimahaiari 

aurkezten zaizkion unean, eta hark jasoko ditu, izangai bakoitzak 

aurkezten duen zerrendarekin egiaztatu ondoren 

Euskararen ezagutza maila frogatzeko proba egin nahi dutenek 

(Nafarroako Gobernuko Euskarabidea-k eginen du) eskaera orrian eskatu 

beharko dute.. 

Euskara proba egitea eskatzen dutenei jakinaraziko zaie zein egunean, 

tokian eta orduan eginen da, eta onartuen eta baztertuen behin betiko 

zerrendarekin batera iragarriko da.. 

C.2. Ingelesa jakitea: 

          C1 maila: 2,5 puntu 

 B2 Maila: 2 puntu 

 B1 Maila: 1,5 puntu 

Hori frogatzeko, ingeles maila egiaztatzen duen titulua edo agiria aurkeztu 

beharko da, erakunde ofizial batek emana. 

Merezimendu egiaztatuak bakarrik hartuko dira kontuan, jatorrizko 

agiriaren edo behar bezala konpultsatutako agiriaren bidez, Epaimahaiari 

aurkezten zaizkion unean, eta hark jasoko ditu, izangai bakoitzak 

aurkezten duen zerrendarekin egiaztatu ondoren. 

8.3. Merezimenduen balorazioko behin-behineko puntuazioak, berrikuspena eta 

behin betiko puntuazioak. 

Izangaiek aurkeztutako merezimenduak baloratu ondoren, epaimahaiak 

merezimenduen balorazioaren behin-behineko puntuazioak argitaratuko ditu 

Mankomunitatearen iragarki oholean eta web orrian. 
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Merezimenduen balorazioa berrikusi nahi dutenek idatziz eskatu beharko 

dute Mankomunitateko erregistro nagusian, behin-behineko puntuazio 

nominalak argitaratu eta BI egun balioduneko epean. Kasu horretan, 

epaimahaiak azterketa zein egun eta ordutan egingo den jakinaraziko dio. 

Aurreko epea bukatu eta merezimenduak aztertu ondoren, epaimahaiak 

Mankomunitateko iragarki oholean eta web orrian argitaratuko ditu izangaien 

merezimenduen balorazioaren behin betiko puntuazioak. 

8.4. Elkarrizketa pertsonala: Oposizioaldiko probak gainditu dituzten izangaiek 

Epaimahaiak egindako elkarrizketa pertsonala izanen dute. 

Elkarrizketaren balorazioak 5 puntu izanen ditu gehienez. Ez da gutxieneko 

puntuaziorik ezarri proba gainditzeko. 

Elkarrizketa hautagaiek beren lan profesionalean garatu beharreko gaiei 

buruzkoa izanen da. 

9. Oinarria: Epaimahaiaren proposamena. 

9.1 Probak egin ondoren, epaimahaiak deialdia egin duen administrazioari 

proposatuko dio puntuaziorik altuena lortu duen izangaia kontratatzeko 

proposamena. 

9.2 Emaitzak Izarbeibarko Mankomunitateko iragarki-oholean eta webgunean 

kontsultatu ahal izango dira 

9.3  Proposamena loteslea izanen da deialdia egin duen 

administrazioarentzat. Berdinketarik izanez gero, zati praktikoaren notaren 

arabera ebatziko da. Berdinketak jarraituz gero, epaimahaiak zozketaz 

ebatziko ditu.   

9.4 Hautatutako izangaiak gehienez ere astebeteko epea izanen du 

lanpostuan hasteko, deialdia egin duen administrazioak kontratazio 

proposamena onartzen duenetik hasita. 

Eskabidean jasotako jatorrizko dokumentazioa aurkeztu beharko du..   

Lanean hasten ez bada, behar bezala justifikatutako kasuetan izan ezik, edo 

lanpostua hutsik geratu ondoren, organo eskudunak aukera izango du eskainitako 

kontratazioarekin ados daudela adierazten duten izangaiak kontratatzeko, 

hautaketa-prozesuan lortutako puntuazio hoberenaren arabera. 
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10. Oinarria: Deien kudeaketa 

Egindako zerrenda osatzen duten pertsonei dei egin ahal izango zaie, 
Izarbeibarko Mankomunitatean sortzen diren beharren arabera, deialdi honen 
oinarrietan eta aplikatzekoak diren gainerako arauetan ezarritakoaren arabera..  

Deia honela eginen da::  

a) Errazago aurkitu ahal izateko, zerrenda osatzen duten pertsonek gutxienez 

harremanetarako telefono bat eta helbide elektroniko bat eman beharko 

diote Mankomunitateari, eta informazio hori etengabe eguneratu beharko 

da. 

b) Kontratua eskaintzen zaion zerrendako pertsona bakoitzari gutxienez bi 

lokalizazio-saiakera egingo zaizkio 24 orduz, hark emandako 

harremanetarako baliabideen bidez.. 

c) Zerrendako pertsona bat ezin bada aurkitu, zerrendako hurrengoarekin edo 

hurrengoekin jarriko da harremanetan, lanpostua bete arte. Harremanetan 

jarri ezin izan diren pertsonek dagokien zerrendan jarraituko dute..  

Eta deialdi honetan xedatu ez den orotan Lehendakaritza, Justizia eta Barne 
kontseilariaren abenduaren 31ko 814/2010 Foru Agindua aplikatuko da. 

Base 11. Oinarria: Datuen babesa  

(DBEO)  2016/679 (EB) Erregelamenduaren 13. artikuluan ezarritakoaren bat 
etorriz, honako hau jakinarazten die hautagaiei: 

• Parte-hartzaileek emandako datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna 

Izarbeibarko Mankomunitatea da. 

• Tratamenduaren helburua langileak hautatzea eta deialdi honen xede den 

lanpostua betetzea da..  

• Hau da oinarri juridikoa: DBEOren 6.1.b) artikulua Interesdunak parte 

hartzen duen kontratu bat betetzeko edo pertsona horrek eskatuta, kontratu 

aurreko neurriak aplikatzeko beharrezko tratamendua. eta DBEOren   6.1.c) 

artikulua Tratamenduaren erantzuleari aplikatu beharreko legezko 

betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua. 

• Datuak behar den denboran gordeko dira, zertarako biltzen diren eta 

deialditik eta datuen tratamendutik sor daitezkeen erantzukizunak 

zehazteko. Artxibo eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoa 
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aplikatuko da (Nafarroako toki entitateen dokumentuak ebaluatu eta 

ezabatzeko jarraibideak). 

• •Datuak legez aurreikusitako kasuetan jakinaraziko dira (urriaren 30eko 

5/2015 Legegintzako Errege Dekretua), argitalpena barne, 5/2018 Foru 

Legearen 19.2. f.   

• •Titularrek informazioa eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu, aurka egin eta 

eramateko eskubideak erabil ditzakete udal bulegoetan.. 

• •Halaber, eskubidea dute Datuak Babesteko Espainiako Agentzian 

(aepd.es) erreklamazioa aurkezteko, tratamendua indarrean dagoen 

araudiarekin bat ez datorrela uste badute. 

12. Oinarria. Errekurtsoak. 

Deialdi honen, bere oinarrien eta aplikazio egintzen aurka, errekurtso hauetako 

bat aurkez daiteke, hautara: 

A. Berraztertzeko errekurtsoa, egintzaren organo egileari zuzendua, 

hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik aitzina.  

B. Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, 

errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta 

biharamunetik hasita..  

C. Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, 

hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi edo 

argitaratzen denetik aitzina.. 

Garesen, 2020ko urtarrilaren 29  

 

 

Sinatua:. Sabina García Olmeda 

Izarbeibarko Mankomunitatearen Lehendakaria 
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I. ERANSKINA 

ESKAERA EREDUA 
............................................................................................................................Jaun/Andrea, 

............................... Nortasun Agiri Nazionala, 19..ko .....................(ren) ..... (ean) jaioa, 

jaioterria...................................... (...........................) eta helbidea......................................... 

(......................), .......,................................................... kalea, ..... zenbakia, .......... solairua, ............ 

posta kodea, ............................. telefono finkoa, ........................ telefono 

mugikorra,....................................................................... e-maila, zure aurrean agertu eta 

adierazten dut: 

AZALTZEN DU: 

- Karguan aritzea galarazten dion gaixotasunik edo akats fisiko edo psikikorik ez dudala. 

- Indarrean dauden xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala.. 

- Ez naizela diziplina espediente bidez inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia 

izan, ez eta diziplinaz kaleratua ere, eta ez nagoela desgaitua eginkizun publikoak 

betetzeko.. 

- Deialdian eskatzen den titulazioa dudala. 

- Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza guzti-guztiak betetzen 

ditudala. 

- Euskaraz badakiela egiaztatzeko (dagokiona markatu)): 

❑ Eskabide honekin batera, euskara edo/eta ingelesa badakiela frogatzen duen 

dokumentazioaren kopia aurkezten dut (B1, B2, C1 maila edo hortik gorakoa). 

❑ Euskara maila egiaztatzeko proba egiteko eskatzen du, 

Hala badagokio: 

❑ Ezgaitasuna dudala eta, beraz, adierazten diren egokitzapenak eskatzen ditudala, 

adierazten diren arrazoiengatik. (Aparteko orrian zehaztuko dira eskatutako egokitzapenak eta 

eskaeraren arrazoiak). 

❑ Minusbaliotasuna egiaztatzen duen agiria aurkezten dudala, erakunde eskudun batek 

emana. 

Eskabidearekin batera,: 

❑ Nortasun Agiri Nazionala. 

❑ Eskatutako Titulazio Akademikoa. 

❑ Informazio Geografikoko Sistemetan graduondoko prestakuntza frogatzen duten agiriak 

(gutxienez 60 ECTS kreditu). 

❑ Lehiaketaldirako merezimenduak. 

❑ Langabezia-txartela edo enplegua hobetzeko txartela.  

❑ B mailako gidatzeko karneta 

Horrenbestez, iragarritako deialdian onartua izatea ESKATZEN DUT. 2020ko ...........ren 

.......(e)an 

(Sinadura) 

 

 

 

 
Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa: Tratamenduaren Arduraduna: Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko 

Mankomunitatea Xedea Langileen kontratazioa kudeatzeko. Eskubideak: irispiderako, zuzenketarako, ezerezteko, besteak beste, informazio 

gehigarriaren arabera; Informazio gehigarria: Datuen tratamenduari buruzko informazio zehatza eta Datuen Babesarako Delegatua  

Mankomunitateko webgunean, Pribatasun Politikaren arloan, dago www.mancomunidadvaldizarbe.com

http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/
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II. ERANSKINA: 

 

PROBA TEORIKOAREN GAIAK. 

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA ETA HORNIDURA, SANEAMENDU 
ETA HIRI HONDAKIN SOLIDOEN AZPIEGITURAK EZAGUTZEA  

1.  IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA ETA HAREN EREMU GEOGRAFIKOA 

EZAGUTZEA. (Mankomunitatearen web orrian eskura daiteke). 

-Izarbeibarko Mankomunitateari buruzko informazio orokorra: eremu geografikoa, 
osatzen duten herriak, etab. 
-Egitura: organoak, SAV-AIZ organigrama  
 

 
2. HORNIDURA ETA SANEAMENDU SAREAK: 

 

-Hornidura-sareetan ohikoenak diren tutueria-motak: materialak, tinbrajeak, 
diametro izendatuak. 
-Hornidura sareen elementuak: harguneak, balbulak, bentosak, hustubideak, sute-
ahoak, ureztatzeko ahoak. 
-Saneamendu-sareetako hodi mota ohikoenak: materialak, diametro izendatuak. 
-Saneamendu-sareen elementuak: harguneak, erregistro-putzuak. 
 

3. LEGEDIA: 

-Izarbeibarko Mankomunitatearen Hornidura Sareetarako Araudi Teknikoa       
(Mankomunitatearen web orrian dago). 
-Izarbeibarko Mankomunitatearen Saneamendu Sareetarako Araudi Teknikoa 
(Mankomunitatearen web orrian dago eskuragarri) 
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III. ERANSKINA: 
PROBA PRAKTIKOAREN GAIAK. 

IGS JAKITEA. 
 

Proba QGIS LTR 3.4.XX programarekin egingo da, Windows 10 sistema eragilea duten 
ordenagailuetan. 

 
Gai hauei buruzko ezagutzak behar dituen proiektu baten garapenari buruzkoa izango da: 
 

1. INFORMAZIO GEOGRAFIKOKO SISTEMAK. 

- Q-GIS-en oinarrizko konfigurazioa 

- Erreferentzia-sistemak. Birproiekzio-tresnak. 

- Datu-motak eta bihurketa-eragiketak. Datu-formatu nagusiak. 

- Atributuen taulak, kontsulta, hautaketa eta edizioa. 

- Elkarreragingarritasuna eta OGC zerbitzu estandarrak. Informazio geografikoaren 

kontsumoa IDENAn eta IDEEn  

- Nafarroako informazio geografikoa deskargatzeko baliabideak. 

- Geoprozesuko eragiketak, geometria eta analisia. 

- LiDAR 2017 delakotik eratorritako jasotze-eredu digitalak. Raster analisia eta 

kalkulagailua. 

- Diseinu kartografikoa, mapen osaera eta inprimaketa. 

 

2. SAREEN ANALISIA. 

 

- Topologia, digitalizazioa eta edizio bektoriala. 

- Grafoen teoria. 

- Konektibitatea, albokotasuna, edukiera eta fluxua. 

- Ibilbideak. 

- Ebaketa-poligonoak. 

 

Deialdi honetan onartuak izateko, izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte eskabideak 

aurkezteko epea bukatzen den egunean: 
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