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DEIALDIA  

(2017-2021 aldirako Hitzarmen Kolektiboaren III. kapituluan, 25. eta 29. 

artikuluen artean, araututakoaren arabera) 
ESKAINITAKO LANPOSTUA ETA JUSTIFIKAZIOA 

SISTEMEN EUSKARRIETAKO TEKNIKARIAREN LANPOSTU 1. 

Justifikazioa: lanpostu huts bat, horretan ari zena mailaz igo delako / postuz 

aldatu delako. 

Talde profesionala: teknikaria. 

Lanpostuaren balorazioa: 222 puntu 

Kanpoko fasea: 

2021/000023 

FASEA: KANPOKOA. Barneko fasean ez delako bete plaza. 

 

ESKAINITAKO POSTUAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
 

MISIOA: 
 
Antolaketan erabilitako erabiltzailearen zerbitzu informatikoak instalatu, mantendu eta eguneratzea, 
prestakuntza eta euskarria emanez erabilera horretan eta azpiegitura informatikoen eragiketa- eta ustiatze-
lanak eginez, araudi teknikoaren eta arauen arabera, enpresa osoaren eskura edukitzeko bitarteko eta sistema 
informatiko eguneratuak, guztiz eraginkorrak direnak eta funtzionatzeko bermeak dituztenak. 
 
HELBURUAK: 
 
1. Fidagarritasuna operazioko prozedurak eta lanak gauzatzean, proaktibitatea sistemetako gorabeherak 

konpontzean, eta bai hobetzeko proposamenak egitean ere. 
2. Egokitasuna, fidagarritasuna, bizkortasuna eta epeak betetzea agindutako zereginetan, eta bai haiei 

jarraipena egitean ere. 
3. Erabiltzaileei prestakuntza egokia ematea, haien autonomia errazten duten tresnak emanez eta 

konponbideak haien premietarako. 
4. Tratu- eta harreman-kalitatea barneko erabiltzaileekin. 
 
JARDUERAK: 
 
1. Arreta ematea erabiltzaileei, tresna informatikoak erabiltzean sor dakizkiekeen arazoak eta zalantzak 

konpontzeko.  
2. Azpiegituren ustiapena egitea, sistemen, aplikazioen eta prozesuen egonkortasuna eta hobekuntza 

bermatzeko prozedurak aplikatuta.  
3. Azken erabiltzailearen hardware/software elementuak instalatu, parametrizatu eta integratzea. 
4. Erabiltzailearen dokumentazioa egitea eta prestakuntza ematea, tresna informatikoen aplikazioak erabiltzea 

errazteko. 
5. Prozedimentatutako sistemen, aplikazioen eta prozesuen kalitatea egiaztatzea.  
6. Prozedimentatuta ez dauden edo berriak diren sistemetako gorabeherak konpontzea, erabiltzaileenak edo 

irregulartasunenak, irtenbidea emanez edo goragoko mailetara bideratuta, konpontzen dituztela ziurtatu 
arte. 

7. Anomaliak / arazoak / hobekuntzak detektatzea, sistemek ongi funtzionatzen dutela ziurtatzeko, akatsak 
zuzenduta edo egon litezkeen konponbideak proposatuta, irismenak bere jardun esparrua gainditzen badu. 

8. Eta, dituen gaitasunen eta eskumenen barnean, agintzen zaizkion gainerako zereginak egitea. Era berean, 
bere zereginak eta ezagutzak berrikuntza teknologikoetara, prozesuen aldaketetara eta, oro har, 
ekoizpenaren bilakaerara moldatu beharko ditu. 

 

ESKATUTAKO GAITASUNAK 
 
GAITASUN TEKNIKOAK: 
Deskribatutako eginkizunekin lotuta, gaitasun tekniko hauek ebaluatuko dira: 
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 Lanpostuari lotutako hardwarearen mantentze teknikoa (mahai gaineko ordenagailuak, eramangarriak, 
lanpostuko inprimagailuak, IP telefonia, telefono mugikorrak, tabletak…).  

 Lanpostuko softwarearen mantentzea (Microsoft sistema eragileak, antibirusak, EDR). 

 Zerbitzarien softwarearen mantentzea (sistema eragileak, segurtasun-kopiak, instalatzea, 
eguneratzea). 

 Datuen sareen kudeaketa eta ToIP. 

 Sistemak kudeatzeko tresnak erabiltzea (birtualizazio-tresnak, mahaigainak hedatzea, partxeak 
hedatzea, memoriaren kudeaketa). 

 Trebetasuna barneko erabiltzaileekiko traturako. 
 
 
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. 

 
 

GAITASUN FISIKOA-PSIKIKOA 
 
Hautatutako pertsonek dagozkien eginkizunak betetzeko behar den gaitasun fisikoa eta psikikoa eduki beharko 
dute. 
 

LAN-BALDINTZAK, PROBALDIA ETA INDARRALDIA 
 

Eskaintzen da 

Enpresa publiko baten plantillan sartzea. 
Kontratu mugagabea, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorren abenduaren 30eko 11/2020 Legearen 
ordezte-tasaren arabera (hogeigarren xedapen gehigarria, 4. atala). 
Eskatutako eginkizunekin eta baldintzekin bat datorren ordainsaria, Hitzarmen Kolektiboan hitzartutako 
ordainsarien sistemako baremoaren arabera. 
Kanpoko faseko proba guztiak gainditu baina lanposturik lortzen ez duten hautagaiekin enplegu-poltsa bat 
sortuko da, aldi baterako ordezkapenak egin ahal izateko (eta erreleboa). 
 

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. 
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PROBALDIA 

 
Laneko benetako 24 aste. 
 

INDARRALDIA 

 
Gertatzen bada hautatutako pertsonak ez betetzea lanpostua behin betiko (ez duelako egokitzeko aldia edo 
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 denetik aurrera zenbatuta. 
 
 

HAUTAKETA PROZESUA ETA PROBAK FASE BAKOITZEAN 
 

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

 
Baldintzak:  
- Behar den titulua: Sareko Informatika Sistemen Administrazioko Goi Mailako Teknikariaren Goi 

Mailako Zikloa edo haren baliokideak (Informatika Sistemen Administrazioko Goi Mailako Teknikaria, 
Teknikari Espezialista Enpresetako Informatikan). 

- Gidabaimena, B motakoa. 
 
Baloratu ahal izango diren gaitasun profesionalak:  
- Esperientzia, deialdian hasiera batean deskribatu direnekin lotutako eginkizunetan: 2 puntu urteko, 

gehienez 10 puntu. 
- Beste titulu ofizial batzuk, erantsiak, deialdian deskribatutako eginkizunekin lotutakoak (gehienez 5 

puntu). 
 

 

PROBAK EGITEA 

 
Pliken edo gutun-azal zigilatuen sistema erabiliko da, horretarako aukera ematen duten probetan. Probak 
2021eko urritik aurrera hasiko dira. Proben deialdi berean bi proba edo gehiago egitea ezarri ahal izango du 
epaimahaiak, eta bai haien ordena aldatu ere, deialdiaren garapenaren arabera: 
1. Test psikoteknikoa, adimen orokorra neurtzeko. 
2. Deskribatutako eginkizunei eta gaitasun teknikoei buruzko proba profesional teorikoa, gaitasun 

profesionalaren maila neurtzeko helburuarekin. 
3. Deskribatutako eginkizunei eta gaitasun teknikoei buruzko proba profesional praktikoa, gaitasun 

profesionalaren maila neurtzeko helburuarekin. 

 

 

ALDAGAIAK 

 

PROBAK 

BALORATU AHAL 
IZANGO DEN 

IBILBIDE 
PROFESIONALA 

GUZTI

RA 
Test 

psikoteknikoa 

Proba 
profesional 

teorikoa 

Proba 
profesional 
praktikoa 

Nortasunari buruzko galdeketa eta 
gaitasun pertsonalen elkarrizketa 

ingurune profesionalean 

Baloratu ahal izango 
den esperientzia eta 

titulazioa 

Adimen  

orokorra 
15     15 

Gaitasun eta 

trebetasun 

profesionalak 

 20 30  15 65 

Gaitasun 

pertsonalak  
   20  20 

BALIOA 15 20 30 20 20 100 



 
 

4. orrialdea 5etik 
 

4. 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.  
Nortasun-galdeketa aurretiko informazioa emateko iturria da eta bai orientatzekoa ere elkarrizketarako. 
Elkarrizketan kontrastatu, zabaldu edo argitu egiten dira galdeketaren emaitzak, eta arrazoi horregatik 
batera baloratzen dira. 
Elkarrizketaren gutxi gorabeherako iraupena 40 eta 60 minutu artekoa da. Fase hau garatzeko, elkarrizketa 
egingo den egunean hautagai bakoitzak aurretik 15 minutu edukiko ditu galderen gidoi bat prestatzeko 
(berbera izango da finalista guztientzat). Gero, epaimahaiaren aurrean azalduko du, gutxi gorabehera 25 
minutuan. Erantzunen gainean eta hautagaiak emandako informazioaren gainean beste galdera batzuk 
egiteko, eteteko aukera izango du epaimahaiak.  

5. Esperientzia eta titulazio gehigarriak baloratzea hautagaitza finalisten kasuan baino ez da egingo, 
aurkeztutako dokumentu frogagarrien arabera. 

 
Probetako bakoitza baztertzailea izango da, probaren puntu-kopuruaren %50 ez bada gainditzen gutxienez. 
Probetako bakoitzean %50 lortzen duten hautagai guztiak enplegu-poltsa batean sartuko dira, aldi baterako 
ordezkapenak egiteko (eta erreleboa). 
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 IMren webgunean, “Lan eskaintzen” atalean, zehazten diren oharren arabera aurkeztu 
behar dute curriculuma: www.mcp.es/ofertas-de-empleo. 2021/000023 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. 
 
Hautagaitzei dagokien informazioa NAN enkriptatuarekin kaleratuko da, Datuak Babesteko araudiaren arabera. 
 
 

AURKEZTEKO EPEA 
 
Kanpoko fasea: 2021eko irailaren 27a artekoa. 
 
 

KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Eduardo VALL VIÑUELA jn., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria. 
- Titularra: Felipe ALONSO RODRÍGUEZ jn., Informazioaren Teknologietako zuzendaria. 

- Ordezkoa: Teresa AZCONA CALAHORRA and., Giza Baliabideetako zuzendaria. 
- Titularra: Carlos GORDO PELEATO jn., Sistema Informatiko eta Telekomunikazioetako burua. 

- Ordezkoa: Nuria ELIO ALDUNATE and., Sistemen Proiektuetako kudeatzailea. 
Titularra: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 

- Ordezkoa: Rubén BUSTO LEZAUN jn., Langileen Administrazioko burua. 
Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: Javier PÉREZ RIVAS jn., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Maribel ELÓSEGUI SÁNCHEZ and., Enpresa Batzordeko kidea. 
 

Epaimahaiak izapide- eta komunikazio-egintzak Antolaketa eta Pertsonen Arloaren esku utzi ahal izango ditu 
hautaketa-prozesuaren barnean, Antolaketaren Garapeneko teknikariarengan, epaimahaiaren aholkulari 
funtzioak egiteagatik. 
 
 

http://www.mcp.es/ofertas-de-empleo
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KOMUNIKAZIOA HAUTAGAIEKIN 

Informazioa komunikatzea eta kaleratzea bi bide hauetatik egingo da: 
- Mezu elektronikoak bidaltzea banan-banan deialdian izena emandako pertsonei, eskaera egiteko 

formularioan emandako helbidera. 
- www.mcp.es webgunean, lan-eskaintzen atalean, informazioa kaleratzea (gaztelaniaz eta euskaraz). 

 

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 

izango 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. 
Halaber, deialdian izena emateko unean helbide elektroniko bat ematean, hautaketa-prozesuko komunikazio guztiak bide 
horretatik izatea onartzen dute. 
 

DATUEN BABESA 

Datuak Babesteko araudian 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. 
 

http://www.mcp.es/
mailto:protecciondatos@mcp.es

