ZUBIETA ETA ITURENGO UDALEN ELKARTZEA

Deialdia, Zubieta eta Iturengo Udalen Elkartzeko idazkari izateko lanpostua
aldi baterako administrazio kontratuarekin eta oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.
OINARRIEN LABURPENA.

1. Arau orokorrak.
1.1. Helburua: Zubieta eta Iturengo Udalen Elkartzeko idazkari izateko
lanpostua betetzea aldi baterako administrazio kontratuarekin eta oposiziolehiaketa bidez, eta enplegu poltsa sortzea geroko beharretarako.
1.2. Frogak eta lehiaketa: 8. eta 9. oinarrietan
1.3. Kontratua: aldi baterako administrazio kontratua.
Kontratuaren iraupena: lanpostua behin betiko bete edo amortizatu arte.
Froga aldia 2 hilekoa izango da.
1.4. Lanaldia: zerbitzuaren beharretara egokituko da.
1.5. Lansaria: lanpostuak Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko
langileen A mailari dagozkion lansariak izanen ditu. Orobat eskuratuko dira
plantilla organikoan ezarrita dauden osagarriak.
2. Izangaiek bete beharreko baldintzak (eskabideak aurkezteko epea
bukatzen den egunean):
a) Espainiako herritarra izatea.
b) Hamasei urte beteak izatea eta nahitaezko erretiroa hartzeko ezarritako
adina gainditua ez izatea.
c) Gradua Zuzenbidean edo Politika eta Administrazio Zientzian, edota
Politika Zientziako eta Soziologiako Lizentzia edo baliokideak.
d) Lanpostuaren eginkizunak betetzeko behar diren gaitasun fisikoak eta
psikikoak izatea.
e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo gabetua ez egotea eta
administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia izan ez izana.
f) EGA edo baliokidea edo jakite-maila egiaztatzeko probak gainditzea.
g) Enplegu-eskatzaile gisa edo enplegua hobetzeko inskribatuta egotea
enplegu bulego batean.
3. Prozedura: presazkoa, Enplegu Zerbitzuaren bitartez.
4. Eskabideak.
4.1. Eskabideak Zubietako Udaletxean aurkeztu behar dira edota 39/2015
Legeko 16.4 artikuluak jartzen dituen baliabideak erabilita.
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4.2. Eskabideak deialdi honen I. eranskinean agertzen den ereduaren
araberakoak izanen dira, eta haietan izangaiek adierazi behar dute betebehar
guzti-guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epearen azken egunean.
4.3. Epea: Interesdunek eskabideak aurkeztu ahalko dituzte 2018ko
urriaren 18a arte. Egun horretako ordu hauetan bukatuko da epea:
- Aurkezpen pertsonala Zubietako Udaletxeko Erregistroan: 11:00.
- 39/2015 Legearen 16.4 artikuluko baliabideak erabiliz aurkeztuz
gero: 23:59.
4.4. Eskabidearekin batera dokumentazioa konpultsatua aurkeztu behar da:
NAN, 2 c) eta f) oinarrietako tituluak, enplegu txartela eta merezimenduak.
5. Behin-behineko zerrendak.
5.1. Lehendakariak onetsi eta Zubietako Udaletxeko Iragarki Oholean eta
web orrian argitaratuko dira. Erreklamazioak aurkezteko epea: 5 egun natural.
5.2. Aldi berean, probak egiteko tokia eta data argitaratuko dira.
6. Behin betiko zerrendak: lehendakariak onetsi eta Zubietako Udaletxeko
Iragarki Oholean eta web orrian argitaratuko dira.
7. Kalifikazio epaimahaia. Lehendakaria eta 4 mahaikidek osatuko dute.
Idazkaria izendatuko da kideen artean.
8. Probak.
8.1. Euskara proba. Baztertzailea izango da eta Euskarabideak egingo die
EGA edo baliokidea aurkeztu ez duten hautagaiei.
8.2. Teorikoa. Gai zerrenda osoan dauden gaiei buruz, labur erantzun
beharreko galdera sorta bat erantzutea idatziz. Puntuazioa: 40 puntu gehienez.
Gainditzeko, 20 puntu lortu behar da gutxienez.
8.3. Praktikoa. Txosten juridikoa. Puntuazioa: 40 puntu gehienez.
Gainditzeko, 20 puntu lortu behar da gutxienez.
8.4. Identifikazio agiria eraman behar da azterketetara.
8.5. Minusbaliotasuna adierazten dutenentzat egokitzapenak egingo dira, ahal
den neurrian.
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8.6. Bi ariketak plika sistemaren bidez eginen dira eta haien irekiera
publikoa izango da.

8.7. Ez baditu inork probak gainditzen edo kontratazioari uko egiten bazaio,
Administrazioak kontratua egin ahalko dio azterketaren bat gainditu duen izangai
bati, betiere puntuen araberako ordena jarraituta.
9. Merezimenduen balorazioa.
9.1. Merezimenduak baloratu ahal izateko jatorrizko agiriak edo agiri
konpultsatuak atxiki behar zaizkio instantziari.
9.2. Lehiaketaren balorazioa 20 puntukoa izango da gehienez. Baloratuko
dira Nafarroako toki entitate batean idazkari lanpostuan egindako zerbitzuak;
edozein administrazio publikotan egindako zerbitzuak Zuzenbideko lizentzia edo
gradua izatea eskatu den lanpostuetan; ikastaroak.
10. Prozesua gainditzen dutenen zerrenda eta agirien aurkezpena.
10.1. Lehiaketaldia eta oposizioaldia bukaturik, kalifikazio epaimahaiak
prozesua gainditu duten izangaien zerrenda argitara emanen du.
10.2. Lanposturako proposatutako izangaiak 5 egun natural izango ditu
eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitua edo gabetua ez egotea eta administrazio
publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatearen agiriak aurkezteko.
10.3. Ez baditu agiri haiek aurkezten, ez zaio kontraturik egingo.
10.4. Aurrekoa gertako balitz, 10.1 oinarriko zerrenda jarraituko da.
11. Kontratazioa.
11.1. Aldi baterako administrazio kontratua egingo da.
11.2. Izangai izendatuak aste beteko epea izanen du lanpostuaren jabetza
hartzeko.
11.3. Lanpostua hutsik geratzen denean 1.1 oinarriko enplegu poltsa
erabiliko da.
12. Errekurtsoak. Deialdi honen eta bere oinarrien aurka eta, orobat,
oinarriak aplikatzeko ematen diren egintzen aurka, errekurtso hauek paratzen ahal
dira: gora jotzeko errekurtsoa,
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa edota
altxadako errekurtsoa. Kalifikazio epaimahaiak ematen dituen egintza eta
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ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa
Lehendakariaren aurrean.

jartzen

ahal da

Elkartzeko

Zubieta, 2018ko urriaren 8a.
Zubietako alkate eta Zubieta eta Iturengo Udalen Elkartzeko presidentea,
Ernesto Dominguez Olea.
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ESKABIDE EREDUA
Izena: .............................................................................................................................. ,
adinez
nagusia,
NAN
zenbakia:
………………………...………..,
jaioteguna:
…………..…....., jaioterria: ...................................... (…………....), nazionalitatea:
...........................,
egungo
helbidea:
.................
(………….………...),
kalea:
…………………………. zenbakia: ................., posta kodea: ………………..........,
telefonoa:
……………………………….....,
helbide
elektronikoa:
………………………….…………......., zure aurrean agertu eta
AZALTZEN DUT:
Deialdi honetan onartua izatea eskatzen dudala: Zubieta eta Iturengo Udalen
Elkartzeko idazkaria izateko lanpostu bat, euskaraz jakin beharrekoa, oposiziolehiaketaren bidez aldi baterako betetzeko deialdia.
Lanpostuan aritzea galarazten didan eritasun edo urritasun fisiko edo psikikorik ez
dudala.
Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunetako bakar bat ere ez dudala.
Ez nautela ezein Administrazio Publikoren zerbitzutik bereizi disziplina espediente
bidez, eta ez nagoela ezgaituta eginkizun publikoak betetzeko.
Deialdiaren 2. oinarrian eskatutako titulazioaren frogagiria aurkeztu dudala.
Ezarritako baldintza guztiak betetzen ditudala, eskabideak aurkezteko epearen
azken egunerako.
– Euskara maila frogatzen dut. (Adierazi X batez zein den).
– Euskara proba egin behar dut. (Adierazi X batez zein den).
–Minusbaliotasuna dut eta, beraz, aipatzen dudan egokitzapena eskatzen dut,
azaltzen ditudan arrazoiengatik. (Beste orri batean zehaztuko dira minusbaliotasunaren
arrazoiak eta eskatutako egokitzapenak). (Adierazi X batez hala bada).
Agiri konpultsatuak atxikitzen ditudala lehiaketan baloratzeko.
Epaimahaiari baimena ematen diodala sakelako telefonoa erabiltzeko, hautapen
probak zein toki, egun eta ordutan eginen diren mezu bidez jakinarazteko.
HORRENBESTEZ:
Eskatzen dut eskabide hau onar dadila.
(Eguna eta sinadura)
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