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

artikuluen artean, araututakoaren arabera) 
ESKAINITAKO LANPOSTUA eta JUSTIFIKAZIOA 
HHTZ-KO MANTENTZE MEKANIKOKO TEKNIKARIAREN PLAZA 1: 
lanpostu hutsa, horretan ari den pertsona lanpostuz aldatu delako.  

Talde profesionala: teknikaria. 
Lanpostuaren balorazioa: 183 puntu. 
Lan-baldintzen balorazioa: 16,5 puntu. 

Espedientea  
Kanpoko fasea: 2021/000006 

KANPOKO FASEA: Barneko fasean ez delako bete plaza. 

 

ESKAINITAKO POSTUAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
 
MISIOA: 
Zentroko makineriaren, ekipoen eta instalazioen mantentze mekanikoa egin behar du; jasotako oharren eta arau 
eta prozedura teknikoen arabera; beti funtzionamendu-baldintza onenetan egon dadin, matxurengatiko kostuak 
minimizatze aldera. 
 
HELBURUAK: 
 
1. HHTZko makinerien eta instalazioen etenaldiak eta matxurak ekidin eta/edo murriztea. 
2. Ekipoen eta instalazioen bizitza baliagarrian laguntzea, mantentze-kostu egokiekin. 
3. Prebentzio- eta segurtasun-neurriak betetzearen bidez, arrisku-egoerak murriztu eta ezabatzea. 
 
JARDUERAK: 
1. Planta abian jartzeko unean, egunero puntu eta gune delikatuak berrikusi behar ditu, hala nola instalazioko 

errodamenduak, uhalak, ixte-eraztunak, zerrendak, errasketak eta abar, aurretik ezarritako planaren arabera.  
Anomalia edo arazoen urgentzia diagnostikatu behar du. 

2. Astean behin planta osoaren koipeztaketa gainbegiratu behar du; prentsaren eta zapalgailuen olioak aldatu 
behar ditu. Motorren, erreduktoreen, zerrenden eta abarren bizitza baliagarriaren eta azterketa orokorren 
(urtekoak) aurreikuspena egin behar du. 

3. Zentroko ibilgailuen jarraipena egin behar du: azterketa arrunta, motorrarena, hidraulikoa, transmisioa… 
4. Kaxa elektrikoak garbitu behar ditu itsaspenetatik. Matxura elektriko arrunten konponbidea lortu behar du 

(termikoak, kontaktoreak…). 
5. HHTZko instalazioetako elementuak ordeztu eta konpondu behar ditu. Motorrak ordeztu eta konpontzea 

agindu behar du. 
6. Soldadura bidez (elektrikoa, oxigeno bidezkoa…) tailerreko erabilerarako egiturak egin behar ditu, besteak  

beste, polipastoetarako markoak, txirriken defentsak eta beste egokitzapen batzuk. 
7. Instalazioen prebentziozko mantentzea prestatu eta gauzatu behar du, HHTZko buruordearen ikuskapenaren 

pean.  
8. Makinerian eta instalazioetan hobekuntza-ekintzak garatu eta gauzatu behar ditu, HHTZko buruordearen 

ikuskapenaren pean. 
9. Olioen, koipeen eta iragazkien ordezkoak mantendu behar ditu.  Makineriaren ordezko piezak mantendu behar 

ditu, linea nagusiko pieza guztietarako eta, neurri txikiagoan, gainerakoetarako ordezkoa edukitzen saiatuta. 
10.  Biogasa hartzeko eta erauzteko sistemaren kanalizazioen konponketak eta aldaketak egin behar ditu. 
11.  Enpresa hornitzaileak andelak gasolioz betetzeko operazioa gainbegiratu behar du. 
12.  Arduraduna ez dagoenean, plantaren funtzionamendua zaindu eta biogasa erauzi eta aprobetxatzeko 

sistema gainbegiratu behar du, eta instalazioak aginte-taulatik maniobratzen jakin behar du.  Jaiegunetan, 
biogasa erauzteko sistema gainbegiratu behar du, urrutiko sistemen bidez. 

13.  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. 
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ESKATUTAKO GAITASUNAK 
 
GAITASUN TEKNIKOAK: 
Deskribatutako eginkizunekin lotuta, gaitasun tekniko hauek ebaluatuko dira: 

 Material eta sistema mekanikoak. Koipeztaketa eta lubrifikazioa. 

 Pneumatikako, hidraulikako eta sistema automatikoetako ezagutzak. 

 Arkuzko soldadura, TIG eta oxigeno bidezko ebaketa.  

 Prebentzio-neurrien gaineko ezagutzak arrisku elektrikoetan, mekanikoetan, toki konfinatuetan, kargak 
manipulatzean, altuerako lanetan… 

 
Informatikaren arloko ezagutzak: 

 Erabiltzaile mailako bulegotika (Word, Excel…). 
 
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. 

 
 

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

LAN-BALDINTZAK, EGOKITZEKO ALDIA ETA INDARRALDIA 
 
Eskaintzen da: 
Enpresa publiko bateko langile-zerrendan 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 lanpostuen 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:  

16 aste.  
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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:  
- Lanposturako behar den titulua: LHII Metala (Tresneria eta muntaketa mekanikoak/Fabrikazio 

mekanikoa/Makina-erremintak/Matrizegintza eta moldegintza/Automatismo pneumatikoak eta 
oleohidraulikoak/Mantentze mekanikoa) edo Fabrikazio Mekanikoko Goi Mailako Zikloa (Mekanizazio 
bidezko Produkzioa). 

- 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 hasteko 
eguna mezu elektroniko baten bidez zehaztuko da, aurretik nahikoa denborarekin bidalita. 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, gaitasun mekanikoa neurtzeko. 
2. Laneko Arriskuen Prebentzioko ezagutzen proba, arriskuei eta prebentzio-neurriei buruz, eta bai lan egiteko 

modu seguru eta egokiei buruz ere, eskainitako lanpostuarekin lotutakoak. 
3. Deskribatutako eginkizunei eta ezagutzei buruzko proba profesional teorikoa, gaitasun profesionalaren maila 

neurtzeko helburuarekin.   
4. Deskribatutako eginkizunei eta ezagutzei buruzko proba profesional praktikoa, gaitasun profesionalaren 

maila neurtzeko helburuarekin. 
5. 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. Galdeketa honen xedea da gaitasun pertsonalei buruzko 
informazio moduan balio izatea, elkarrizketaren azken fasean, hartara iristen diren hautagaitzetarako. 

6. 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). 

 

 

ALDAGAIAK 

 

PROBAK 

BALORATU 
AHAL IZANGO 
DEN IBILBIDE 

PROFESIONAL
A GUZTIRA 

Test 

psikotekniko

a 

Laneko 
Arriskuen 
Prebentzio
ko proba 

Proba 
profesional 

teorikoa 

Proba 
profesional 
praktikoa 

Nortasunari buruzko 
galdeketa eta gaitasun 

pertsonalen elkarrizketa 
ingurune profesionalean 

Baloratu ahal 
izango den 

esperientzia 
eta titulazioa 

Gaitasun 

mekanikoa 
15      15 

Gaitasun eta 

trebetasun 

profesionalak 

 5 25 20  15 65 

Gaitasun 

pertsonalak  
    20  20 

BALIOA 15 5 25 20 20 15 100 
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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: http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2021/000006 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 
 
2021eko martxoaren 14a bitartekoa. 
 

KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA: 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Aritz AYESA BLANCO jn., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria. 
- Titularra: Carmen LAINEZ LARRAGUETA and., Hiri Hondakinen Zerbitzuko zuzendaria. 

- Ordezkoa: Ángel ÁLVAREZ ORALLO jn., Hiri Hondakinen Bilketako burua. 
- Titularra: Miguel Ángel DIAZ FRANCÉS jn., Hiri Hondakinak Tratatzeko Zentroko burua.  

- Ordezkoa: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 
- Titularra: Jesús Mª ORBARA LÓPEZ jn., Txandako arduraduna.  

- Ordezkoa: Juan Manuel IRIGOYEN SÁNCHEZ jn., Isurketako burua. 
Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: José Félix SANTESTEBAN GOÑI jn., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Mª Isabel JIMENEZ RUIZ and., Enpresa Batzordeko kidea. 
 
Epaimahaiak izapide- eta komunikazio-egintzak Antolaketa eta Pertsonen Arloaren esku utzi ahal izango ditu 
hautaketa-prozesuaren barnean, Antolaketaren Garapeneko teknikariaren funtzioan, epaimahaiaren aholkulari 
funtzioak egiteagatik. 
 

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/eu/lan-eskaintzak
mailto:protecciondatos@mcp.es

