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DEIALDIA  
(2017-2020/21 aldirako Hitzarmen Kolektiboaren III. kapituluan, 25. eta 29. 

artikuluen artean, araututakoaren arabera) 
ESKAINITAKO LANPOSTUA eta JUSTIFIKAZIOA 

ADMINISTRAZIO ETA FINANTZA ZUZENDARIAREN LANPOSTU 1: Ekonomiaren 

eta Herritarrekiko Harremanen zuzendariordearen erretiro partzialarengatik sortutako 
lanpostua, 2020ko otsailean Administrazio Kontseiluak onartutako zuzendaritza -
egituraren aldaketaren arabera lanpostua birpentsatzearen esparruan. 2020ko berri tze-

tasa, 2018ko EAOLa luzatzeagatik. 

Kanpoko fasearen 
erreferentzia:  

2020/000003 

KANPOKO FASEA: Kanpoko hautaketa-prozesua izendapen libreko lanposturako (Hitzarmen Kolektiboko 25. 
artikulua) 

 

ESKAINITAKO POSTUAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
 

MISIOA: 

Eginkizun ekonomikoak eta erosketak planifikatu, zuzendu, bultzatu eta ebaluatuko ditu, eta bai lotutako 
administrazio-prozesuak ere, zerbitzu-zuzendaritzei eta erakunde osoari laguntza emateko, orientazio 
estrategikoen eta araudiaren arabera; finantza-baliabideen, erosketen kudeaketaren eta administrazio-prozesuen 

optimizazioa ziurtatzeko. 

 

HELBURUAK: 

1. Euskarri ekonomikoko, erosketetako eta administrazioko eginkizunen kudeaketaren ikuspegi estrategikoa 
edukitzea, eta bai bere orientazio estrategikoak eta kudeaketa-helburuak betetzearena ere. 

 

2. Erakundean garatzen diren eta aipatu diren laguntza-eginkizunak eta -jarduerak zuzentzea, zerbitzuak 
emateko azken helburuetarako kudeaketa eraginkorra dela ziurtatzeko, eta efizientea, baliabideen dimentsio -
, prestakuntza- eta aprobetxamendu-ikuspuntutik. 

 
3. Bere ardurapean dituen langileen integrazioa, motibazioa, prestakuntza eta birgaitze teknikoa sustatzea, 

beren eginkizunak ahalik eta eraginkortasun handienarekin eta egokiak diren bilakaeraren eta berrikuntzen 

arabera garatu ahal izateko. 
 
4. Erakundearen politika nagusiak bere kudeaketa-esparruan bultzatu, aplikatu, ebaluatu eta hobetzea:  

Plangintza estrategikoa eta kudeaketarena, plangintza ekonomikoa eta aurrekontuena, bezeroen eskaeren 
kudeaketa, kudeaketa-sistema garatzea, eta erosketak kudeatzeko politikak, irizpideak eta arauak.  

 

JARDUERAK: 
 

1. Ildo estrategikoak bere esparruan betetzen direla ziurtatu behar du, zerbitzuei laguntza emateko ildoak edo 

norabideak ezarrita. 
 
2. Sailaren jarduerak koordinatu, bultzatu eta zuzendu behar ditu, ildoak ezarrita eta emaitzak gainbegiratuta.  

 
3. Bere sailaren plangintza-prozesuaren buru izan behar du eta hura zuzendu behar du, erakundea uki 

dezaketen etorkizuneko egoerak aurreikusita eta egoera horietan eraginkortasunez erantzuteko 

beharrezkoak diren erabakiak eta jarduketak aurreratuta.  
 
4. Bere sailaren antolaketa-egitura ezarri behar du, eta eskaintzen diren zerbitzuen eta produktuen estaldura 

bermatzeko behar diren baliabide teknikoak eta langile gaituak lortu behar ditu.  
 
5. Bere esparruan, erakundea ordezkatu behar du beste batzuen aurrean. Lankidetza-harremanak, elkarlana 

eta elkarren arteko onura bultzatu behar ditu eta haiekin haietan parte hartu behar du.  
 
6. Zerbitzuen edo erakundearen gainerakoen proiektu esanguratsuetan esku hartu behar du, ikuspuntu 

ekonomikoa emanez.  
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7. Giza taldearen buru izan, hura zuzendu eta motibatu behar du, komunikazio-, partaidetza- eta 
eraginkortasun-bideak sortu behar ditu, eta enpresaren kultura eta balioak bultzatu behar ditu bere 
esparruan, arreta berezia jarrita laguntza-sail honen eta zerbitzuak ematekoen arteko harremanari. 

 
8. Bere mende dauden langileak kudeatzeko politika orokorrak egin eta kudeatu behar ditu (laneko egutegia,  

lanaldiko gorabeherak, prestakuntzaren arloko beharrak…), antolaketako eta araudiko irizpide orokorrak eta 

langileen interesak batuta. 
 

9. Eta dagozkion gainerako zereginak, bere eskumen-esparruaren barnean, bere eginkizunak eta ezagutzak 

erakundearen bilakaerara, berrikuntza teknologikoetara edo prozesuen aldaketetara egokituta. 
 
 

ESKATUTAKO GAITASUNAK 
 
GAITASUN TEKNIKOAK: 

 
Deskribatutako eginkizunekin lotuta, gaitasun tekniko hauek ebaluatuko dira:  

 

1. Araudia eta legeria. 

1.1. Kontabilitateko araudia. 

 Finantza-kontabilitatea eta sozietateena. 

 Kontabilitateko plan orokorra. 

 Kapitaleko Sozietateen Legea.  

 Urteko kontuak eta kontu-ikuskaritza. 

1.2. Zerga-arloko araudia 

 Zergak eta beste tributu batzuk. 

2. Aurrekontuen eta finantzen kudeaketa 

 Finantza-kontabilitatea eta sozietateena. 

 Kontabilitate analitikoa eta kostuena. 

 Inbertsioen eta finantzaketa-bideen analisia. 

 Aurrekontuak eta desbideratzeen analisia. 

3. Zerga-arloko kudeaketa. 

4. Antolaketa-egitura eta administrazio- eta finantza-zuzendaritza enpresan. 

5. ERPko ezagutzak, erabiltzaile-mailan eta ezartze- edo aldaketa-proiektuetan. 

6. Lantaldeen antolaketa eta kudeaketa. 

 Pertsonen eta baliabideen plangintza eta koordinazioa. 

 Lantaldeen garapena. 

 Ikuskapen- eta kontrol-mekanismoak. 

7. Eginkizunak berezko dituen bulegotikako tresnak ongi jakitea (Excel, Word eta abar).  
 
GAITASUN PERTSONALAK: 
 

Misioa, helburuak, eginkizunak eta enpresan lanpostuak duen maila aintzat hartuta, gaitasun pertsonal hauek 
ebaluatuko dira, 2017-2030 aldirako SCPSAren Plan Estrategikoan jasotako balioetatik eratorritakoak. 
 

Gaitasun orokorrak Definizioa 

Profesionaltasuna Jokaera jarraikia, zorrotza eta arduratsua, lanpostuaren eginkizunei eta 

betebeharrei dagokienez. 

Taldean lan egitea Helburu komunak ulertu eta onartzeko gaitasuna, eta bai helburu horiek  
lortzeko beste pertsona batzuekin era eraikitzaile eta koordinatuan lan 
egitekoa ere. 

Harreman soziala Pertsonekin harreman positiboak eta asertiboak edukitzeko gaitasuna.  

Gaitasun honekin lotutako trebetasun sozialak. 

Egonkortasuna Lanean era kontrolatuan eta positiboan aritzeko gaitasuna, gorabeherarik  
izan gabe, baita nolabaiteko konplexutasuna duten eta ezustekoak diren 
egoeretan ere. 

Ekimena izatea Laneko egoeretan aurretiaz eragina izateko gaitasuna, arazoak saihestuta,  

laneko moduak berrikusita eta aukera hobeak bilatuta, ideia berritzaileekin.  
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Beste alde batetik, kontuan hartuta bere ardurapean langileak dituen lanpostua dela, pertsonak eta taldeak 
zuzendu eta koordinatzeari berezkoak zaizkion gaitasunak ebaluatuko dira:  
 
 

Zuzendaritzako 
gaitasunak  

Definizioa 

Plangintza eta 
antolamendua 

Helburuak ezartzeko eta haiek lortzeko jarduketak eta bitartekoak zehazteko 
gaitasuna, pertsonen lana koordinatuta. 

Komunikazioa eta 

gatazken kudeaketa 

Informazio eta komunikaziorako bide egokiak ezartzeko gaitasuna; hurbil-

erraztasuna, entzuteko eta hizketan jarduteko gaitasuna erakutsita.  Gatazkei 
aurrea hartzen die eta, egokia bada, konpontzeko esku hartzen du.  

Taldeak sortzea eta 
garatzea 

Koordinatzen dituen taldeei ikuspegia emateko gaitasuna, azken emaitzan eta 
garatu beharreko zereginetan inplikatuta.  

Motibazioa Lanean ilusioa izatea transmititzeko gaitasuna, pertsonen zailtasunen gaineko 

interesa agertuta eta babesa emanda, bai teknikoki, bai eta ahaleginak eta 
lorpenak aitortzearen bidez ere. 

 
 

EGOERA FISIKOA 

 
Hautatutako pertsonek dagozkien eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisikoa eta psikikoa eduki beharko 

dute. 
 
 

LAN-BALDINTZAK, PROBALDIA ETA INDARRALDIA 

 

ESKAINTZEN DA:  

 
Enpresa publiko bateko langile-zerrendan sartzea.  
 

Kontratu mugagabea, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legearen berritze-tasaren arabera (hogeita 
zazpigarren xedapen gehigarria. Bat. 5), 2020an epea luzatutako legea. 
 

Eskatutako eginkizunekin eta baldintzekin bat datorren ordainsaria, Hitzarmen Kolektiboan hitzartutako 
ordainsarien sistemako baremoaren arabera.  
 

Izendapen libreko lanpostuen gainean Hitzarmen Kolektiboaren 25. artikuluan araututakoaren arabera, SCPSAn 
sartzeko lanpostu moduan "Ekonomista" lanpostua ezartzen da. Hori hartuko da aintzat baita Pentsio Planeko 
soldata pentsionagarriaren eraginetarako ere. 

 

LAN-BALDINTZAK: 

 

Eskainitako lanpostuaren lan-baldintzak SCPSAren Hitzarmen Kolektiboan ezarri eta araututa dagoenaren 
arabera eraenduko dira (oporrak, lanbide-taldea, balorazioa eta ordainsaria…). 
 

Enpresak ematen dituen zerbitzuak publikoak direnez, lanpostuan aritu behar duen pertsonak berehala hasi 
beharko du hartan, eta behartuta egongo da, beharrezkoa bada, laneko lanaldi arrunta luzatzera.  
 

PROBALDIA: 

 
Laneko benetako 24 aste. 

 

INDARRALDIA: 

 

Gertatzen bada hautatutako pertsonak ez betetzea lanpostua behin betiko (ez duelako probaldia gainditu edo 
beste edozein arrazoirengatik), hautaketa-prozesuan hurrengo tokian dagoenak egingo du. 
 

Lanpostu honetarako sor litezkeen egiturazko postu hutsak betetzeko deialdi honen emaitzen indarraldia urte 
batekoa izango da, hautaketa honetako lehen pertsona lanpostuan hasten denet ik aurrera zenbatuta. 
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HAUTAKETA-PROZESUA ETA PROBAK 

 

KANPOKO FASEA: OPOSIZIO bidez ebatziko da (guztira 100 puntu izango dira) 

 
Baldintzak:  
- Lanposturako behar den titulua: unibertsitateko titulua, batez ere, Ekonomia edo Enpresen 

Administrazioa eta Zuzendaritzakoa. 
- Bost urteko esperientzia administrazioaren eta finantzen arloko zuzendaritza-lanpostuetan. 
- Gidabaimena, B motakoa. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PROBAK EGITEA. 
 
Pliken edo gutun-azal zigilatuen sistema erabiliko da, horretarako aukera ematen duten probetan. Probak 2020ko 

apiriletik aurrera egingo dira. Proben deialdi berean bi proba edo gehiago egitea ezarri ahal izango du 
epaimahaiak, eta bai aldatu ere, deialdiaren garapenaren arabera: 
 

1. Test psikoteknikoa, adimen orokorra neurtzeko.  
2. Deskribatutako eginkizunei eta gaitasun teknikoei buruzko proba profesional teoriko-praktikoa, gaitasun 

profesionalaren maila neurtzeko helburuarekin. 

3. Nortasun-galdeketa eta elkarrizketa, lanpostuaren eginkizunekin lotuta, adierazitako gaitasun pertsonalak 
neurtzeko. Elkarrizketa, era berean, proba profesionaletan eta curriculumean jasotako gaitasun profesionalak 
balioduntzeko eta/edo argitzeko erabiliko da.  

 
Probetako bakoitza baztertzailea izango da, probaren puntu-kopuruaren %50 ez bada gainditzen gutxienez.  
 

Proben balioespen-irizpideak eta erantzun alternatiboa duten galderetan akatsak zigortzea probak hasi aurretik  
zehaztuko dira. 
 

TITULUAK eta ESPERIENTZIA PROFESIONALA: Prozesua egin bitartean, tituluak eta esperientzia 
profesionala egiaztatzeko eskatuko da . 
 

 

CURRICULUMA AURKEZTEA:  

 

Interesa duten pertsonek “Lan eskaintzen” atal honetan zehazten diren oharren eta ereduaren arabera aurkeztu 
behar dute curriculuma: www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2020/000003 erreferentzia jarri behar dute, horrek 

mugatu gabe IMren Erregistroko aukera. Ereduaren arabera aurkeztutako eta osorik betetako hautagaitzak baino 
ez dira onartuko. Bidali aurretik egiaztatu behar da formularioa dela, hau da, alda daitekeela edo datuak idatz 
daitezkeela eta ez dela dokumentu inprimatua. 

 
 

AURKEZTEKO EPEA 

 
2020ko martxoaren 21a bitartekoa. 
 

 

 

 

ALDAGAIAK 

 

 

PROBAK 

GUZTIRA 

Test  
psikoteknikoa 

Proba profesional teoriko-
praktikoa 

Nortasunari buruzko galdeketa 
eta gaitasun pertsonalen 

elkarrizketa ingurune 

profesionalean 

Adimen 

orokorra 
30  

 
30 

Gaitasun eta 

trebetasun 

profesionalak 

 30 

 

30 

Gaitasun 

pertsonalak  
  40 40 

BALIOA 30 30 40 100 

 

http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak
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KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA: 

 

- Epaimahaiko lehendakaria: María ECHÁVARRI MIÑANO and., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea.  
 - Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria.  
- Titularra: Alfonso AMORENA UDABE jn., SCPSAko zuzendari kudeatzailea.  

- Ordezkoa: Álvaro MIRANDA SIMAVILLA jn., SCPSAko Klima Aldaketako eta Proiektu Estrategikoetako 
zuzendaria. 

- Titularra: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria.  

- Ordezkoa: Teresa AZCONA CALAHORRA and., Giza Baliabideetako zuzendaria.  
- Titularra: Javier BONETA BEORLEGUI jn., SCPSAko Administrazio eta Finantza zuzendaria.  

- Ordezkoa: María DUCAY SABANDO and., SCPSAko Finantzetako eta Erosketetako zuzendaria.  

- Titularra: Alvaro MARTÍNEZ REGUERA jn., SCPSAko Plangintza-zuzendaria. 
- Ordezkoa: Felipe ALONSO RODRÍGUEZ jn., SCPSAko Informazioaren Teknologietako zuzendaria. 
 

 

SARBIDERAKO IRIZPIDEAK BALDINTZA-BERDINTASUNEAN: 

IM-SCPSA erakundeak hartua du emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunarekiko konpromisoa. Hori dela-eta, 
espresuki gonbidatu nahi ditu deialdi honetara pertsona gaituak eta ezarritako baldintzak betetzen dituztenak. 
 
 

HELEGITEAK 

Deialdiaren aurka, helegitea aurkeztu ahal izango da, Mankomunitateko lehendakariaren aurrean, ezarritako hedabideetan 
argitaratu eta handik aurrera hilabeteko epean.  
Epaimahaiaren egintzen aurka helegitea aurkeztu ahal izango da, idatziz, hel egin nahi den egintza iragarri ondoren sei egun 
balioduneko epean.  
Epaimahaian jatorria duten egintzen eta ebazpenen aurka, edo erantzun ezaren aurrean, helegitea aurkeztu ahal i zango da 
Iruñerriko Mankomunitateko lehendakariaren aurrean, jakinarazi edo esan gabe ezezkoa eman eta hilabete bateko epean.  
 
 

BALDINTZAK ONARTZEA 

Deialdian interesa duten pertsonek, bertan aurkezteagatik, lanpostuaren eskakizunak eta edukiak, deialdia bera eta 
hautaketa-prozesuko probak onartzen dituzte. 
 
 

DATUEN BABESA 

Datuak Babesteko Araudi Orokorrean ezarrita dagoena betetze aldera, jakinarazi behar dizugu formulario honetan biltzen 
diren datu pertsonalak fitxategi batean sartuko direla eta helburu bakarra publizitatea egindako hautaketa prozesua kudeatzea 
izango dela. Datu horiek ez zaizkio beste inori lagako, legezko xedapenek hala egitea agintzen badute izan ezik.  Halaber, 
jakinarazi behar dizugu fitxategiaren arduraduna SCPSA izango dela eta harengana jo ahal izango duzula datuak eskuratzeko, 
zuzentzeko eta ezabatzeko eskubideak eta dauzkazun gainerakoak gauzatzeko helburuarekin. 
 
Pribatutasunari buruzko informazio gehigarria eskatu eta zure eskubideak bete ditzakezu helbide elektroniko honetan,  
protecciondatos@mcp.es, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

mailto:protecciondatos@mcp.es

