
 

I. ERANSKINA 

Deialdiaren ezaugarri espezifikoen taula 

TOKI-ERAKUNDE DEITZAILEAK GOIZUETAKO UDALA 

 

1. Plazen identifikazioa. 

PLAZAREN 
ZENBAKIA 
PLANTILLA 

ORGANIKOAN 

LANPOSTUA MAILA 
ARAUBIDE 
JURIDIKOA 

LANALDIA 
BEHARREZKO TITULAZIOA  

(adierazi) 
NAHITAEZKO 
HIZKUNTZAK 

MEREZIMENDUETAKO 
HIZKUNTZAK 

BESTELAKO 
BALDINTZAK 

 Zerbitzu anitzetako langilea 
Osagarriak: 
   Mailaren osagarria: %12 

   Lanpostuaren osagarria: 

%2,99 

D Laborala %100 DBHko graduatu titulua, 

Eskola Graduatua, Oinarrizko 

Lanbide Heziketa edo lehen 

mailako Lanbide Heziketa. 

Euskera B1 

idatzia eta 

ahozkoa 

 B gidabaimena 



 

 

2. Txandak (hala badagokio, adierazi plaza kopurua). 

LANPOSTUA 
TXANDA IREKIKO 
PLAZA KOPURUA 

%33KO DESGAITASUNA EDO HANDIAGOA 
DUTENENTZAT ERRESERBATUTAKO PLAZA 

KOPURUA 

GENERO-INDARKERIAREN BIKTIMA DIREN 
EMAKUMEENTZAKO ERRESERBATUTAKO PLAZA 

KOPURUA 

Zerbitzu anitzetako langilea 1   

    

    

 

3. Baldintzak. 

3.1. Espainiako nazionalitatea izateko betebeharra duten lanpostuak (plaza zenbakiak adierazi): Denak 

3.2. Sexu askatasunaren eta sexu ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik edo gizakien salerosketarengatik, epai irmo baten bidez, kondenatua ez 
izateko betebeharra duten lanpostuak (plaza zenbakiak adierazi): Denak 

4. Tasa.   

Ez da ordaindu beharrik 

 



 

5. Oposizioko probak. 

LANPOSTUA 
LEHENENGO PROBA  

(deskribatu probaren ezaugarriak, denbora, 
puntuazioa...) 

• DAGOKIONEAN, BIGARREN PROBA  
(deskribatu probaren ezaugarriak, denbora, 

puntuazioa...) 

Zerbitzu anitzetako langilea 
 
 
 
 
 
 

Lanpostuarekin lotutako test bat erantzun beharko 
da, 6. puntuan (GAI-ZERRENDA) zerrendatutako 
gaiei buruzkoa. Gehienez ere 20 puntu emango 
dira.  
Proba ez da baztertzailea izango, baina oposizio 
osoa gainditu beharko da. Kanporatu egingo dira 
gutxienez 30 puntu lortzen ez dituzten izangaiak, 
hau da, oposizio-faseari esleitutako gehieneko 
puntuazioaren erdia lortzen ez dutenak. 

Epaimahaiak zehaztuko dituen proba praktiko 
bat edo batzuk egingo dira, lanpostuaren 
eginkizunekin eta 6. puntuan (GAI-ZERRENDA) 
zerrendatutakoekin lotuta. Gehienez 40 puntu 
emango dira. 
Proba ez da baztertzailea izango, baina oposizio 
osoa gainditu beharko da. Kanporatu egingo dira 
gutxienez 30 puntu lortzen ez dituzten izangaiak, 
hau da, oposizio-faseari esleitutako gehieneko 
puntuazioaren erdia lortzen ez dutenak. 



 

 

6. Gai-zerrenda. 

 

LANPOSTUA GAI-ZERRENDA 

Zerbitzu anitzetako langilea GOIZUETA 

Gaia. Goizuetako udalerria: kaleak, auzoak, parajeak, 

errepideak, etab. 

 Gaia. Goizuetako udal-instalazioak, -eraikinak eta -

zerbitzuak, industria- eta abeltzaintza-guneak. 

 Gaia. Goizuetako Udala. Udal-antolaketa. Osaera. Osoko 

bilkura. Alkatea. Bilkuren araubidea 

 

OROKORRA 

Gaia. Aritmetikako eta geometriako oinarrizko arauak. 

Gaia. Eskatutako titulazio-mailaren hizkuntza eta 

ortografia. 

Gaia. Word eta Exceleko erabiltzaile-mailako 

informatika. 

 

ELEKTRIZITATEA 

Gaia. Oinarrizko elektrizitatea: Argiketarien oinarrizko 

tresnak ezagutzea, maneiatzea eta mantentzea 

(bihurkinak, guraizeak, aliketak, zerrak, zulagailu 

eramangarria, etab.). 

Gaia. Eraikinetako banaketa-koadroak (potentzia 

kontrolatzeko etengailua, magneto-termikoak, 

diferentzialak). Soneria-zirkuituak (sakagailuak, 

tinbreak). 

Gaia. Oinarrizko argiztapen-zirkuituak (etengailuak, 

kommutadoreak, lur-hargunedun eta gabeko entxufe-

oinarriak, lanparak). Argi fluoreszenteen zirkuituak 

(zebadoreak, erreaktantziak, lanpara fluoreszenteak). 

Zirkuitu bereziak (alarmak, larrialdietako argiak). 

Segurtasun-arauak. Arreta-neurriak konponketetan. 

Gaia. Argiteria publikoko instalazioak. Aginte-zentroak, 

babesak eta kontrol-gailuak. Argiteria-euskarriak 

banatzea. Kanpoko luminaria motak, horien ezaugarriak. 

 

ZURGINTZA 

Gaia. Arotzaren oinarrizko erremintak ezagutzea, 



 

LANPOSTUA GAI-ZERRENDA 

maneiatzea eta mantentzea (mailuak, zerrak, trintxa, 

zulagailu elektrikoa eta beste osagarri batzuk, hala nola 

lixak, kolak...). Arotzeriako oinarrizko eragiketak: ateak 

eta leihoak, sarrailak eta bonbinak doitzea. Pertsianak: 

motak, mantentze-lanak eta konponketa. Segurtasun-

arauak. Arreta-neurriak konponketetan 

 

MEKANIKA 

Gaia. Mekanika. Udal makineria, ibilgailuak, erremintak eta 

tresnak maneiatzea, mantentzea, ikuskatzea eta konpontzea. 

Biltegiaren kontrola. 

 Gaia. Soldadura. Kontzeptu orokorrak eta oinarrizko 

eragiketak. 

ITURGINTZA 

Gaia. Iturgintzako eta berokuntzako instalazioak mantentzea: 

komunak, txorrotak, zisternak, sifoiak, berokuntza-zirkuituak, 

zirkuituetako airea bete eta purgatzea, galdara-gelak eta 

zirkuitu bereziak. 

 Gaia. Iturgintzako oinarrizko erremintak ezagutzea, 

maneiatzea eta mantentzea. 

IGELTSERITZA 

Gaia. Igeltserotzako kontzeptu orokorrak. Tresnak. 

Materialak. Zoladura eta alikatatzea. Enkofratuak eta 

hormen jasotzea. Obrak kontserbatzea eta mantentzea. 

Obra arin eta ertaineko makineria maneiatzea. Zangak 

irekitzea, zoladurak konpontzea eta aldatzea, hala nola 

break, galtzada-harriak, baldosa hidraulikoak, etab. 

LOREZAINTZA 

Gaia. Zuhaitzak, zuhaixkak. Zuhaitzak, zuhaixkak, heskaiak 

landatzea, belarra birjartzea eta ereitea. Bankalak eta 

parterreak prestatzea. 

Gaia. Lorezaintzako eta mendiko produktuak, makineria eta 

erremintak ezagutzea, maneiatzea eta mantentzea (sastrakak 

garbitzeko makina, belar-moztekoa, asetoak moztekoa, 

aizkora, motozerra, altueran inausteko plataforma jasotzailea). 

Fitosanitarioak aplikatzea. 

Gaia. Inausketa lanak: zuhaitzen inausketa, zuhaixkak, 



 

LANPOSTUA GAI-ZERRENDA 

heskaiak. Inausketaren printzipioak. 

Gaia. Ureztatze-sistemak. Ureztatze-sareak diseinatzea, 

instalatzea, mantentzea eta programatzea. Drainatze-sistemak 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Gaia. Laneko Arriskuen Prebentzioa: Laneko segurtasunari eta 

higieneari buruzko arauen oinarrizko ezagutzak, laneko 

osasuna. Bide-segurtasuna: Lehen laguntzak. Aldamio 

metaliko tubularrak, eskailerak eta plataforma jasotzaileak 

segurtasun-baldintzetan erabiltzea. 

Gaia. Lorezaintzako eta altuerako zuhaitzak inausteko lanetan 

laneko arriskuen prebentzioko espezialitateak. 

 

 

 

 

7. Deialdiaren web fitxa toki erakundearen atarian: (Helbide elektronikoa) 

http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-
prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak 

 

8. Lan publikoaren eskaintza onesten duen ebazpena eta Nafarroako Aldizkari Ofizialeko 
iragarkiaren esteka. 

2022ko maiatzaren 10eko alkatearen ebazpena 

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/95/19 

 

9. Deialdia onesten duen ebazpena. 

2022ko azaroaren 21eko alkatearen ebazpena 

II. ERANSKINA 

Hautapen-prozesuan parte hartzeko eskabide eredua 

http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-

prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak 

http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak
http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak
https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2022/95/19
http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak
http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak


 

III. ERANSKINA 

Aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko lehiaketako merezimenduen autobaloraziorako 

agiria 

http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-

prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak 

 

http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak
http://goizueta.eus/eu/orria/aldi-baterako-enplegua-egonkortzeko-eta-finkatzeko-ezohiko-prozesua-202021-legea-abenduaren-28koa-deialdiak

