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DEIALDIA 
ESKAINITAKO POSTUAK ETA JUSTIFIKAZIOA 
LABORATEGIKO ANALISTA 

- Hornidurako laborategiko analista (Kalitatearen Kontroleko Saila, Egillorko Edateko 
Uren Tratamendu Estazioa) 

- Saneamenduko laborategiko analista (Kalitatearen Kontroleko Saila, Arazuriko 
Araztegia) 

Justifikazioa: jada indarrean dagoen enplegu-poltsa zabaltzea, enpresaren sail edo lantoki 
desberdinetan (EUTE eta HUA) sor litezkeen ALDI BATERAKO behar funtzionalei eta 
antolakuntzakoei erantzuteko. 

Kanpoko fasearen 
erreferentzia: 
2020/000007 

KANPOKO FASEA: jada badagoen enplegu-poltsa zabaltzea, aldi baterako kontratazioetarako eta errelebo-
kontratazioetarako. 

 

ESKAINITAKO POSTUEN GAINEKO INFORMAZIOA 
 
LANPOSTUETAKO BAKOITZAREN MISIOA SCPSA-N: 
 
EUTEko Hornidurako laborategiko analista: ur-harpenetan, edateko uren araztegietako tratamendu-prozesuetan 
eta banaketa-sarean ura kontrolatzeko analisi kimikoak eta mikrobiologikoak egin eta egiaztatzea, eta bai kanpoko 
bezeroen laginak ere; ezarrita dagoen programazioaren arabera eta indarrean dagoen araudiarekin eta kalitate-
prozedurekin bat eginda (Laborategiko Kalitatea Kudeatzeko Sistema), ura kontrolatzen laguntzeko eta bere kalitate 
fisikoa, kimikoa eta biologikoa optimizatzeko tratamenduan eta sarean. 
 
HUAko Saneamenduko laborategiko analista: hondakin-uren eta lohien laginen analisi kimikoak eta 
mikrobiologikoak egin eta egiaztatzea; ezarrita dagoen programazioaren arabera eta indarrean dagoen araudiarekin 
eta akreditazio-erakundeek exijitutako kalitate-prozedurekin bat eginda (Laborategiko Kalitatea Kudeatzeko 
Sistema); isurketen jarraipenean eta kontrolean laguntzeko, arazketa-instalazioen, lohien tratamenduaren eta 
konpostajearen funtzionamendu zuzenean, eta bai instalazioak bai eta Iruñerriko ingurumena babestean ere. 
 
 

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

 Analisi kimikoko tekniketako trebakuntza: oinarrizkoa eta instrumentala. 

 Analisi mikrobiologikoen tekniketako trebakuntza. 

 Bulegotika jakitea erabiltzaile-mailan. 

 Kalitate-sistemak saiakuntza-laborategietan, ahal izanez gero, uretan, edo ingurumen-arloan. 

 Segurtasuna eta higienea laborategian eta sarean: araudia, arrisku komunen, biologikoen eta kimikoen 
faktoreak, materialak kudeatzeko prozedurak eta produktu kimikoak maneiatzea, prebentzio-neurriak, 
norbera babesteko ekipamenduak (NBEak).  
 

 
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. 
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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:  

 
Jada badagoen eta indarrean dagoen enplegu-poltsa batean sartzea, enpresaren sail edo lantoki desberdinetan sor 
litezkeen aldi baterako behar funtzionalei eta antolakuntzakoei erantzuteko, deialdi honetan zehaztutako baldintzak 
betetzen dituzten pertsonentzat. 
Poltsa hau laborategiko analista eta laborategiko laguntzailearen lanpostuetako behar funtzionalei eta 
antolakuntzakoei erantzuteko izango da, bai hornidurako sarerako edateko uren araztegietan, bai eta saneamenduko 
sarerako hondakin-uren araztegian. 
 
Eskatutako eginkizunekin eta baldintzekin bat datorren ordainsaria, Hitzarmen Kolektiboan hitzartutako ordainsarien 
sistemako baremoaren arabera. 
 

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: 

 
Laneko benetako 16 aste. 
 

INDARRALDIA: 

 
Enplegu-poltsak kudeatzeko irizpideak 2017-2020/21 aldirako Hitzarmen Kolektiboaren VIII. eranskinean daude 
araututa. Enplegu-poltsa honen indarraldia hiru urtekoa izango da. Kontratatze Batzordeak baloratuko du epea 
luzatu edo laburtzea, enplegu-poltsa desberdinen egoeren edo enpresaren antolaketako beharren arabera.  
 
 

HAUTAKETA-PROZESUA ETA PROBAK: 
 

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

 
Baldintzak:  
- Lanposturako behar den titulua: Laborategiko laguntzaile teknikoa edo Kimikako LHII (Analisiak eta 

oinarrizko prozesuak / Laborategiko kimika / Urak tratatzeko plantetako operadorea) eta/edo Analisia 
eta Kontroleko Goi Mailako Zikloa / Analisi eta Kalitatearen Kontroleko Laborategia / Ingurumen 
Kimika / Ingurumen Osasuna. 

- 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). 
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(*) Proba guztietako 20 puntu-kopuru onenak baino ez dira igaroko Nortasunari buruzko galdeketa + Elkarrizketa fasera. Langile-beharrei ez 
bazaie erantzuten lehen 20 pertsonekin, proba guztiak gaindituta izanda, puntu-kopuru handienak lortu dituzten hurrengo pertsonei elkarrizketak 
egiten jarraituko da, hutsik dauden plaza guztiak guztiz bete arte. 
 

 

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, pertzepzio- eta arreta-gaitasuna 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 teoriko-praktikoa, gaitasun profesionalaren 

maila neurtzeko helburuarekin. 
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.  

 
Probetako bakoitza baztertzailea izango da, probaren puntu-kopuruaren %50 ez bada gainditzen gutxienez.  
Proba guztietan (test psikoteknikoa + Laneko Arriskuen Prebentzioko proba + proba profesional teoriko-praktikoa) 
20 puntu-kopuru onenak lortu dituzten pertsonen nortasunari buruzko galdeketak bakarrik zuzenduko dira eta, 
horrenbestez, lan-inguruneko gaitasun pertsonalen elkarrizketa haiei egingo zaie. 
Probetako bakoitzean, gutxienez, %50 lortzen duten hautagai guztiak (elkarrizketaren fasean hautatutako 20 
maximoen barnean) indarrean dagoen enplegu-poltsan sartuko dira, aldi baterako ordezkapenak egiteko. 
Langile-beharrei ez bazaie erantzuten lehen 20 pertsonekin, proba guztiak gaindituta izanda, puntu-kopuru 
handienak lortu dituzten hurrengo pertsonei elkarrizketak egiten jarraituko da, hutsik dauden plaza guztiak guztiz 
bete arte. 
Proben balioespen-irizpideak eta erantzun alternatiboa duten galderetan akatsak zigortzea probak hasi aurretik 
zehaztuko dira. 
 
Esperientzia eta titulazio gehigarriak baloratzea hautagaitza finalisten kasuan baino ez da egingo. 
 
TITULUAK eta ESPERIENTZIA PROFESIONALA: Prozesua egin bitartean, tituluak eta esperientzia profesionala 
egiaztatzeko eskatuko da. 
 

CURRICULUMA AURKEZTEA: 
Prozesuan interesa duten pertsonek IMren webgunearen bidez bidali behar dute curriculuma, “Lan eskaintzen” 
atalean zehazten diren oharren arabera: http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2020/000007 erreferentzia jarri 
behar dute, horrek mugatu gabe IMren Erregistroko aukera. 2020ko uztailaren 26a bitartean egin behar dute. 
 

AURKEZTEKO EPEA 
 
2020ko uztailaren 26a artekoa. 

 

 

ALDAGAIAK 

 

PROBAK 

BALORATU AHAL 
IZANGO DEN 

IBILBIDE 
PROFESIONALA 

GUZTIRA 

Test 

psikotekniko

a 

Laneko 

Arriskue

n 

Prebentz

ioko 

proba 

Proba profesional 

teoriko-praktikoa 

Nortasunari buruzko 
galdeketa eta gaitasun 

pertsonalen elkarrizketa 
ingurune profesionalean 

(*) 

Baloratu ahal 
izango diren 

esperientzia eta 
titulazioa 

 

Pertzepzio- eta 

arreta-gaitasuna 
15     15 

Gaitasun eta 

trebetasun 

profesionalak 

 10 40  15 65 

Gaitasun 

pertsonalak  
   20  20 

BALIOA 15 10 40 20 15 100 

http://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak
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KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA: 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Javier LEOZ SANZ jn., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria. 
- Titularra: Mikel MANZANOS ARETA jn., Kalitatearen Kontroleko, Ingurumeneko eta LAPeko zuzendaria. 

- Ordezkoa: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 
- Titularra: Camino LIZARRAGA MOZO and., Hornidurako Kontroleko burua. 

- Ordezkoa: Iñaki ECHARRI LOPEZ jn., Kalitatearen Kontroleko teknikaria. 
- Titularra: David DE HITA MARTÍNEZ jn., Saneamenduko Kontroleko burua. 

- Ordezkoa: Miguel CALLEJO GARCÍA jn., Kalitatearen Kontroleko teknikaria. 
Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: Jose Felix SANTESTEBAN GOÑI jn., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Maite LARREA AZCÁRATE and., Enpresa Batzordeko kidea. 
 

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. 
 

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. 
 

mailto:protecciondatos@mcp.es

