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ARGA VALDIZARBE/ARGA IZARBEIBARKO ZERBITZUAK S.L.ENPRESAN PEOI GIDARI 
KATEGORIARAKO ALDI BATERAKO KONTRATAZIOEN POLTSA PRESTATZEKO 
OINARRI ARAUTZAILEAK 

Servicios Arga Valdizarbe– Arga Izarbeibarko Zerbitzuak S.L. enpresaren Administrazio 

Kontseiluak (aurrerantzean, SAV/AIZ, S.L.), …………(e)ko ………….aren …(e)an egindako 

bilkuran, hautaproben bidez izangaien zerrenda bat sortzeko deialdia onetsi du, zerbitzuan sortzen 

diren beharren arabera aldi baterako kontratatzeko. 

 
 
1. OINARRIEN XEDEA. 
 
SAV/AIZ SL enpresak kontratatuko ditu hautatutako eskatzaileak, indarrean dagoen hitzarmen 

kolektiboak arautzen duen peoi gidariaren lanbide-kategorian aplikatzekoak diren baldintzekin. 
 
Lanaldia astelehenetik larunbatera bitartekoa izango da, eta gerora sortutako gorabeherengatik 

aldatu ahal izango da, bilketa-zerbitzua ahalik eta ondoen artatzeko. 
 
Kontratazioaren modalitatea aldi baterakoa izango da beti, zerbitzuaren beharren araberakoa. 

Kontratua oporrak, bajak edo gerta daitezkeen beste kontingentzia batzuk ordezteko izango da, 
premia horiei lotuta. 

 
2. LANPOSTUAREN PROFILA. 

 
SAV/AIZ SL enpresaren 2019ko Antolaketa Azterlanean onartutako lanpostuaren 
profilaren arabera: 
 
 
1) - Oinarrizko funtzioak 
 

▪ Kamioia gidatzea, hala dagokionean (zabor-atzeko zamaren bilketa, 
edukiontzi-garbigailua, kamio-luma …), ezarritako ibilbidearen arabera. 

▪ Edukiontziak iraultzea eta iraultzea, hondakin mota guztiekin. 
▪ Lehendik dauden instalazioak eta makinak garbitzea eta mantentzea. 
▪ Postu egokietan kartoia paketatzea eta kokatzea. 
▪ Kamioiaren mantentze-lanak egitea, olio-mailak, koipeztatzea, bateria 

berrikustea. 
▪ Gorabeheren parteak ezarritako prozeduraren arabera egitea eta betetzea. 
▪ Enpresak ezarritako jarraibideak eta araudiak uneoro aplikatzea, jarduerak 

segurtasun- eta osasun-baldintza egokietan egingo direla bermatzeko. 
  
 

2) Lanpostuaren araberako trebetasunak eta gaitasunak. 
 

▪ Lanpostuaren funtzioetara eta erantzukizunetara egokitzeko gaitasuna. 
▪ Oinarrizko instalazioak eta makineria garbitzeari eta entretenitzeari 

dagozkion ezagutzak eta trebetasunak eskuratzea. 



 2 

▪ Segurtasunez eta eraginkortasunez gidatuko dela bermatzea erregai-
kontsumoan. 

▪ Laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. 
 

 3)- Ezaugarri pertsonalak 
 

▪ Prestaketa fisikoa, zereginak behar bezala egiteko baldintza egokietan 
▪ Enpresan erantzukizun handiena duten langileen jarraibideak eta aginduak 

betetzeko diziplina 
▪ Enpresan erantzukizun handiena duten langileen jarraibideak eta aginduak 

betetzeko diziplina. 
▪ Soziabilitatea, taldean lan egiteko gaitasuna. 
▪ Funtzio aniztasuna eta egokitzeko eta ikasteko gaitasuna. 
▪ Izpiritu eskuzabala lanean. 
▪ Gaitasun etikoak. 
▪ Ordena eta garbitasuna lanean. 

 
 
 

3. ESKATZAILEEN BETEKIZUNAK. 
 
Lan-poltsan onartuak izateko, eskatzaileek baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 
- 16 urte beteta izatea eta nahitaezko erretirorako gehieneko adina ez gainditzea. 
 - Espainiako nazionalitatea edo Europar Batasuneko estatu kide bateko nazionalitatea, edo 
Europako Erkidegoak sinatutako eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunen aplikazio-
eremuan sartutako estatu bateko nazionalitatea, langileen zirkulazio askea aplikatzekoa denean; 
halaber, Espainiako nazionalen eta Europar Batasuneko beste estatu kide batzuetako nazionalen 
ezkontideek ere parte hartu ahal izango dute, baldin eta Eskubidea, bai eta haren ondorengoak 
eta ezkontidearenak ere, baldin eta bananduta edo bananduta ez badaude  
- C gidabaimena eta lanbide-gaikuntzako gidabaimena indarrean izatea. (Ezinbestekoa da 
baimena indarrean egotea kontrataziorako)  
- DBHko edo LH1eko titulua izatea, gutxienez.  
- Lanpostuan jarduteko behar den gaitasun fisiko edo psikikoa mugatu dezakeen alterazio 
akuturik edo kronikorik ez izatea.  
- Lanbidean aritzeko gaitasunik gabe edo lanik gabe ez egotea 
 
 
 
4. MERITUEN BALORAZIOA. 

 
Eskatzaileek, merezimenduen balorazioa eskatuz gero, honako hauek aurkeztu beharko dituzte 
eskabidearekin batera: 
 

1- Kamioi-gidari gisa duen lan-esperientzia egiaztatzea, enpresa kontratatzaileak 
emandako ziurtagiriaren bidez. (Ez da baliozkoa izango CV bakarrik aurkeztea, ezta lan-
bizitza ere) 

2- Euskara maila egiaztatzea edo maila proba eskatzea 
 
 



 3 

5. ESKAERAK. 
 
Parte hartu ahal izateko eskabideak I. eranskineko eredu ofizialaren bidez aurkeztuko dira 

SAV/AIZ enpresaren erregistroan (Mancomunidad deValdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea), 
Mendigorria kaleko 4. zenbakian, Erregina/Gares zubian, bulegoetan bertan instantzia ofiziala 
aurkeztuta, edo, bestela, Administrazio Prozeduraren urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 
artikuluan ezarritako moduetako edozeinetan eskabidea aurkeztuta “Convocatoria peón/a 
conductor/a” jarriz  . Eskabideak aurkezteko epea 2020ko martxoaren 6ko 15: 00etan amaituko da. (3 aste, 
onartu zenetik) 
 

Eskabide-agiriarekin batera, honako hauek aurkeztu beharko dira: 
 
- NANaren edo agiri baliokidearen fotokopia. 
- Indarrean dagoen c gidabaimenaren fotokopia. 
- Cap egiaztatzeko indarrean dagoen agiriaren fotokopia. 
- Eskola-ziurtagiriaren fotokopia edo baliokidea. 
- Merezimenduak baloratzeko dokumentazioa, hala badagokio. 
 
Inskribatutako pertsonen zerrenda Mankomunitatearen webgunean eta iragarki-taulan 

argitaratuko da 2020ko martxoaren 11n www.mankomunidadvaldizarbe.com, onartutakoen eta 
baztertutakoen behin-behineko zerrenda. Bi egun balioduneko gehieneko epean, baztertutako 
pertsonek dokumentuak aurkeztu ahal izango dituzte akatsak zuzentzeko edo eskatutako 
dokumentaziorik ez dagoela egiaztatzeko. 

 
Epe hori amaituta, edo baztertutako pertsonarik ez badago, behin betiko zerrenda 

argitaratuko da bitarteko berberak erabiliz, eta dokumentu berean argitaratuko da proba teorikoa 
non eta noiz egingo den. 

 
 

6. HAUTAKETA-PROZESUAREN EZAUGARRIAK. 
 
Publizitatea: deialdiaren oinarriak Mankomunitatearen webgunean 

(http://www.mankomunidadvaldizarbe.com /) eta deialdia osatzen duten udal guztietan 
argitaratuko dira, iragarki-taulan eta/edo udal-bandoetan jarrita. 

 
Horrez gain, Iruñeko Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bulegoetara eramango dute eskaintza, 

tramitatu dezaten. 
 
Gardentasuna: hautaketa-prozesua idatziz dokumentatuko da, eta bide berberak erabiliz eta 

Mankomunitatearen web orrian jarriko da ikusgai: www.mankomunidadvaldizarbe.com 

 
7. HAUTAKETA PROZESUA GARATZEA (OPOSIZIOALDIA). 

 
 Lehen proba teorikoa egingo da eta ondoren praktikoa.  
 

1) PROBA TEORIKOA: 40 PUNTU, GEHIENEZ. 
 
Hautagaiek gaitasun teknikoko proba bat egingo dute, II. eranskinean (proba teknikoaren 

xede diren ikasgaien zerrenda) definitutako ikasgai ebaluagarriei buruzko gaiei buruzkoa. 
 

http://www.mankomunidadvaldizarbe.com/
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Hautagaiei probak hasi aurretik azalduko zaien plika-sistemaren bidez egingo da proba, eta 
gehienez 40 puntuko puntuazioa izango duen azterketa bat izango da (test mota). 

Erantzun zuzen bakoitzak 2 puntu izango ditu, eta erantzun oker bakoitzak 0,4 puntu. 
 
Epaimahaiak prozesutik kenduko ditu proba honetan gutxienez 20 puntu lortzen ez 

dituzten pertsonak. 
 
Mankomunitateko webgunean eta iragarki-taulan argitaratuko da 

www.mankomunidadvaldizarbe.com, kalifikazioak eta plika-zenbakiak jasotzen dituen zerrenda, 
baita plikak jendaurrean irekitzeko data eta lekua ere. 

 
Plikak jendaurrean ireki ondoren, puntuazio izendunak argitaratuko dira. Gehienez ere bi 

egun balioduneko epean, hautagaiek proba berrikusteko eskatu ahal izango dute, bai eta horren 
aurkako alegazioak aurkeztu ere. Epe hori amaitutakoan, puntuazioen behin betiko zerrenda 
argitaratuko da, eta agiri berean jakinaraziko da proba praktikoa non eta noiz egingo den. 

 
 

proba praktikoa: gaitasun teknikoaren proba: 30 puntu, gehienez. 
 
 
Proba honek gehienez 30 puntu izango ditu. Proba praktikoa Mankomunitateko herri bateko 

kaleetan barrena kamioi batekin gidatzea izango da, hondakinak biltzeko ibilbideak simulatuz, eta 
hondakinak biltzeko ibilgailuen antzeko ibilgailu bat erabiltzeko gaitasuna baloratuko da. 

 
Epaimahaiak prozesutik kenduko ditu proba honetan gutxienez 15 puntu lortzen ez dituzten 

pertsonak. 
 
Berdinketa gertatuz gero, proba praktikoan puntuaziorik onena lortu duen pertsona jarriko da 

lehenengo. 
 
 
Puntuazioa onartzen duen Epaimahai Kalifikatzailearen ebazpena 

www.mankomunidadvaldizarbe.com webgunean eta Mankomunitateko iragarki-taulan 
argitaratuko da, eta jendaurrean jarriko da bi egun balioduneko epean, interesdunek esleitutako 
puntuazioen aurkako erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten..  
 
 

8.   MERITUEN BALORAZIOA: GEHIENEZ 30 PUNTU. 
 

Lehiaketa-fase honetan pilatutako puntuak, guztira, ez dira 30 baino gehiago izango. 
 
- Esperientzia espezifikoa. Gehienez 26 puntu 
 
Kamioiak gidatzean egiazta daitekeen esperientzia profesionala baloratuko da. 
.- Esperientzia urte bakoitzeko 3 puntu (zati proportzionala), eta gehienez 26 puntu. 
 
- Euskararen ezagutza: 4 puntu, gehienez. 

 
Euskararen ezagutza-maila egiaztatuta egon beharko da. Hala ez badago, eskatzaileak 

Euskarabideak meritu gisa baloratzeko egingo duen mailako proba bat igaro ahal izango du. 
Baremoa: 
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B2 maila edo handiagoa: 4 
B1 maila: 3 
A2 maila: 2 
A1 maila: 1 
 
Oposizio- eta lehiaketa-fasean hautagai bakoitzak lortutako puntuazioak batu ondoren, 

berdinketa gertatuz gero, proba praktikoan puntuaziorik onena lortu duen pertsona jarriko da 
lehenengo postuan. 

 
Lan-poltsan hautatutako pertsonen zerrenda erabakitzen duen epaimahaiaren proposamena 

jendaurrean jarriko da bi egun balioduneko epean, interesdunek erreklamazioak aurkeztu ahal izan 
ditzaten esleitutako azken puntuazioen aurka. Epe horren ondoren behin betiko zerrenda 
argitaratuko da. 

 
 
9. EPAIMAHAIA. 

 
- -Izarbeibarko Mankomunitateko eta SAV/AIZ SL enpresako Lehendakaria 

Ordezkoa: Pedro José Soto Eguren Izarbeibarko Mankomunitateko Lehendakariordea 
- -1. bokala : Oscar Rubio Unzue, SAV-AIZ S.L. enpresaren  Hondakin Zerbitzuaren 

arduraduna.  
Ordezkoa: Silvia Ruiz de Larramendi, SAV-AIZ SL enpresaren Hondakin teknikaria 

- -2. bokala:  SAV-AIZ S.L enpresaren Hondakinen arduraduna 
Ordezkoa: SAV-AIZ SL enpresaren hondakinen ordezko arduraduna. 
- 3. bokala: SAV-AIZ SL enpresako langileen ordezkaria. 
Ordezkoa: SAV-AIZ SLko langileen beste ordezkari bat 
- Mahaikide-idazkaria: Jaione Mariezcurrena andrea, Izarbeibarko Mankomunitateko 
idazkaria eta SAV-AIZ SLko zuzendaria. 
Ordezkoa: izendatu beharrekoa 

 

Epaimahai kalifikatzaileko idazkari-lanak epaimahaikideetako batek egingo ditu, eta 
epaimahaiko kide guztiek sinatuko dituzte aktak. 
 

10.  LAN-POLTSA KUDEATZEKO PROZEDURA. 
 

Zerbitzuaren beharrek hala eskatzen dutenean, poltsako kidea kontratatuko da, lortutako azken 
puntuazioaren hurrenkera zorrotzaren arabera. 

 
Eskainitako kontratuari uko eginez gero, uko egiten duena zerrendako azken postura igaroko 

da, salbu eta deialdia egin eta 6 eguneko epean zerrendatu eta justifikatutako ezinbesteko kasuetan: 
 
O Aldi baterako ezintasuna, ezintasun absolutua, baliaezintasun handia edo ezintasun osoa. 
O Emakume langilearen amatasuna edo haurdunaldiko arriskua. 
O Ordezkaritzako kargu publikoa edo hautapenezko funtzio sindikala betetzea. 
O Sektore publiko edo pribatuko lanpostu batean zerbitzuak ematea. 
 
 
Kontratua langileen borondatezko bajagatik amaitzen bada, lan-poltsatik kanpo geratuko da 

beti. 



 6 

 
Komunikazioak telefonoz egingo dira. Horiek aurkitzeko hiru dei egingo dituzte egun berean. 

Interesdunak 24 ordu baino ez ditu izango deialdiari adostasuna emateko. Pertsonak eskaintzari 
uko egiten badio edo epe hori igarota erantzunik jasotzen ez bada, atzera egin duela ulertuko da, 
eta zerrendako azken lekura igaroko da. 

 
Premiazko kasuetan, dei bakarra egingo da, eta telefono deia egiten den unean bertan onartu 

edo baztertu beharko da eskaintza. Telefonoz kontakturik lortu ezean, zerrendako hurrengo 
pertsonari helaraziko zaio eskaintza, beste izapiderik gabe, sailkapen-ordenaren arabera. 

 
Telefono bidezko kontaktua lortzeko ezintasunak ez du lan-poltsan lanpostua galtzea ekarriko 

etorkizuneko deialdietarako. 
 
Egiten diren deialdien ondorioz zerrendan gertatzen diren aldaketak beti jasoko dira 

espedientean. Zerrenda osatzen duten interesdunek uneoro kontsultatu ahal izango dute zerrenda, 
baina aldaketak ez dira pertsonalki jakinaraziko. 

 
11.  LAN-POLTSAREN INDARRALDIA 

 
Onartutako zerrendek indarrean jarraituko dute behin betiko zerrenda argitaratzen denetik 

enpresako zuzendaritza-organoek edo, halakorik ezean, Valdizarbe/Izarbeibarko 
Mankomunitateak, zerbitzuaren emakidadun gisa, beste deialdi bat egiten duten arte. 

 
SAV-AIZ SLk egin beharreko aldi baterako kontratuen deialdietarako, lehenik eta behin, 

kontuan hartuko dira 2020an lanpostu horretarako aldi baterako kontratazioak onartu dituzten 
2016ko zerrendako pertsonak. 

 

 

Gares, 2020ko otsailaren........(a)n.– Lehendakaria, Sabina García Olmeda. 
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 I. ERANSKINA 
 ESKAERA EREDUA. 

 
GAIA: SAV/AIZ SL ENPRESAREN HONDAKINEN ZERBITZURAKO PEOI GIDARI POSTURAKO 
ALDI BATERAKO KONTRATAZIOEN POLTSARAKO HAUTAKETA-DEIALDIA 

 
NOMBRE/IZENA: 
 
APELLIDOS/ABIZENAK:        DNI/NAN: 
 
DOMICILIO/HELBIDEA:         C.P./K.P.:  
 
TELÉFONO/TELEFONOA:  
 
CORREO ELECTRÓNICO/POSTA ELEKTRONIKOA: 
 

AZALTZEN DU: 
 
1. Idazki honen bidez formalki eta berariaz adierazten dut peoi gidari kategorian aldi baterako 

kontrataziorako lan-poltsa bat egiteko hautaketa-prozeduran parte hartu nahi duzula, zerbitzuaren beharren 
arabera. 

2. Eskatzaileak argitaratutako deialdian ezarritako baldintzak betetzen dituela. 
3. Ez duela lanpostuari dagozkion zereginak egiteko ezgaitzen duen muga fisiko edo psikikorik. 
4. Jakinarazpenak egiteko, kontuan hartu behar da zein helbide elektronikotara bidali ahal izango diren 

hautaketa-prozeduratik eratorritako komunikazio guztiak. 
 
ERANTSITA: 

o - NANaren edo agiri baliokidearen fotokopia. 
o - C gidabaimenaren fotokopia. 
o - Cap egiaztatzeko indarrean dagoen agiriaren fotokopia. 
o - DBH edo LH I. ziurtagiriaren fotokopia. 

 
Merezimenduak baloratzeko: (markatu "x" dagokion lekuan) 

o Kamioi-gidari gisa izandako lan-esperientzia egiaztatzen duen agiria. 
o Euskara-maila egiaztatzen duen agiria. 
o Euskarabideak egingo duen maila probaren bidez euskara maila baloratzeko eskaera.  

 
SOLICITA AL TRIBUNAL DE SELECCIÓN: 
 
Onartzen da SAV/AIZ SL enpresan peoi gidari kategorian aldi baterako kontrataziorako lan-poltsa bat 

egiteko hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskabidea, zerbitzuaren beharren arabera 
 

…………………….n,   2020ko………………… …….a 
 

 
FIRMA/SINADURA 

 
SAV/AIZ SL ENPRESA PUBLIKOARI 
Datuak babesteko oinarrizko informazioa. 
Tratamenduaren arduraduna: Valdizarbe/Izarbeibarko Mankomunitatea. Helburua: langileen hautaketa 
kudeatzea. Eskubideak: titularrek datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta beste eskubide batzuk 
erabil ditzakete, informazio gehigarrian azaltzen den bezala. Informazio gehigarria: datuen tratamenduei 
eta Datuak Babesteko Ordezkariari buruzko informazio gehigarri eta xehatua eskuragarri dago 
www.mankomunidadvaldizarbe.com webguneko Pribatutasun Politikan. 
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 2. ERANSKINA 
GAITASUN TEKNIKOAREN PROBAREN XEDE DIREN GAIAK. 

 
 

 
1) Izarbeibarko Mankomunitatearen eremu geografikoa. 
http://mancomunidadvaldizarbe.com/index.php?m=mancomunidad 
 
2) Hondakinen bilketa mota Izarbeibarko Mankomunitatean. Mankomunitatea 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/index.php?m=residuos&subm=tipos-de-recogida-deresiduos 
 
3) Mankomunitateko Hiri Hondakinen Kudeaketa Arautzeko Ordenantza 
 (7., 12., 13. eta 14. artikuluak) 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20131017081818_ 
ORDENANZA_REGULAD.pdf 
 
4) 14/2018 Foru Legea, ekainaren 18koa, Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzkoa. (Artikuluak: 
20, 21, 22) 
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20181128122056_ 
BOE-A-2018-8953-consolidado.pdf 
 
5) Bide-segurtasuna. 
 
6) Kamioi-mekanika. 

http://mancomunidadvaldizarbe.com/index.php?m=mancomunidad
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/index.php?m=residuos&subm=tipos-de-recogida-deresiduos
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20131017081818_ORDENANZA_REGULAD.pdf
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20131017081818_ORDENANZA_REGULAD.pdf
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20181128122056_BOE-A-2018-8953-consolidado.pdf
http://www.mancomunidadvaldizarbe.com/documentos/ficheros_documentos/20181128122056_BOE-A-2018-8953-consolidado.pdf

