
 

1. orrialdea 5etik 
 

DEIALDIA  

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

artikuluen artean, araututakoaren arabera) 
ESKAINITAKO LANPOSTUA ETA JUSTIFIKAZIOA 

AZPIEGITUREN KUDEATZAILEA I (industriala) LANPOSTU BAT 

Justifikazioa: Azpiegituretako Saileko plantilla sendotzeko premia, ematen diren 

zerbitzuetarako dauden aldaketen eta azpiegitura berrietako diseinu-, eraikitze- 

eta ekipamendu-erronken aurrean. 

Talde profesionala: tituluduna edo parekatua. 

Lanpostuaren balorazioa: 366 puntu 

Espedientea, kanpoko 

fasea: 2021/000013 

 

FASEA: KANPOKOA. Barneko deialdia hutsik edo eman gabe gelditu delako. 

 

ESKAINITAKO POSTUAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
 

MISIOA: 

Proiektuak eta obrak kudeatuko ditu, bai bertako baliabideekin eta bai kanpokoekin ere, erakundearen gain 
hartutako zerbitzuen azpiegitura beharrezkoak lortzeko; indarrean dagoen araudiaren, jasotako ildoen eta 
ezagutzaren egoeraren arabera, eskatzen diren baldintza funtzionalak eta kalitatekoak betetzen dituzten 
azpiegiturak lortzeko, eta bai epeak eta kostuak betetzeko ere. 

 
HELBURUAK: 
 

1. Zerbitzuetako azpiegituren proiektuak idaztea, kalitate-helburuak, gauzatzeko epeak eta kostuak ziurtatuta, 

haien bizi-ziklo osoa aintzat hartuta (eraikitzea, mantentzea eta bizitza baliagarria), haien ezaugarrien 

gaineko erabakien eta mantentze-aurreikuspenaren arabera. 

 

2. Azpiegiturak gauzatzea zuzentzea, kalitatea, epea eta kostu ekonomikoa onartutako proiektura egokitzen 

direla lortzeko. 

 

3. Azterlan teknikoak egitea, berariazkoak zaizkion ezagutzen esparruan, erakundearen ekoizpen-

jardueretakoak. 

 

4. Bere eskumenekoa den esparruan (teknikoa, ingurumenekoa…), obrei eta instalazioei eragiten dien legeria 

eta araudia betetzea lortzea, arreta berezia jarrita laneko segurtasunean eta osasunean. 

 

5. Bere mende dituen langileen integrazioa, motibazioa, prestakuntza eta birgaitze teknikoa sustatzea, beren 

eginkizunak ahalik eta eraginkortasun handienarekin eta merkatuaren bilakaeraren eta berrikuntzen arabera 

garatu ahal izateko. 

 
JARDUERAK: 

1. Proiektuaren egile-eginkizuna gauzatzen, erakunderako azpiegituren proiektuen dokumentuak idatzi eta 
sinatu behar ditu, haien diseinuaren eta kalkuluen erantzukizuna bere gain hartuta. Egokia bada, helburu 
horretarako kontratatutako laguntza teknikoak zuzendu behar ditu.  

2. Obrako zuzendariaren eginkizuna gauzatzen, erakundearen obrak zuzendu behar ditu, haiek gauzatu eta 
martxan jarri bitartean dagozkion erantzukizunak bere gain hartuta. Gauzatutako obren zertifikazioak prestatu 
eta sinatu behar ditu, eta bai obra garatzeari berekiak zaizkion dokumentuak ere.  

3. Garatzen diren proiektuetan esku hartzen duten enpresako arlo desberdinak koordinatu behar ditu. 

4. Erakundearen berariazko jardueren azterlan teknikoak egin behar ditu, konponbideak emanez eta 
hobekuntza-planteamenduak, erakundearen zerbitzu desberdinei. 

5. Enpresa teknikoki ordezkatuko du, inplikatuta dauden beste administrazio batzuekiko, eraikuntza-
enpresekiko, kontratatutako ekipo teknikoekiko eta obrek ukituekiko harremanetan. 
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6. Obrako administrazio- eta kontratu-dokumentuak prestatu eta gainbegiratu behar ditu: baldintza-agiriak, 
esleitzeak, kontratuak… 

7. Beste batzuek planteatutako kontsulta teknikoei arreta eman behar die. 

8. Bere mende dagoen giza taldearen liderra izan behar du, hura zuzendu eta motibatu, bere esparruaren 
barnean komunikazioko, parte-hartzeko eta eraginkortasuneko giro bat sortzeko helburuarekin, haren 
errendimendua gainbegiratuta. 

9. Bere mende dauden langileen lanak gainbegiratu eta irizpideen uniformetasuna sustatu behar du, 
izendatutako baliabideen kudeaketa optimizatuta. 

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

 

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

 Linea elektrikoak goi- eta behe-tentsioan. 

 Industria-elektrizitatea, automatismoak eta prozesuen kontrola. 

 Materialen eta fluidoen mekanika. 

 Hiri-hidraulika eta osasun-ingeniaritza. 

 Industria-eraikingintzako eta instalazio elektrikoetako diseinua eta eraikuntza. 

 Ekipo elektromekanikoen muntatzea.  

 Eraikuntza-proiektuaren kudeaketa. Obrak antolatu eta kudeatzea: laneko taldeak, plangintza, 
aurrekontuak. Obren garapena.  

 Sektore publikoko kontratuen arloko legeria. 

 Segurtasuna eta osasuna eraikuntza-lanetan. Kalitatearen kontrola. Eraikuntzako hondakinen 
kudeaketa.  

 Bulegotika (Word, Excel, Outlook…) erabiltzaile-mailan. 

 Bulego teknikoko softwarea. 

 Eraikuntza-informazioaren modelaketa-softwarea (BIM). 

 Kalkulurako berariazko aplikazioak. 

 Lidergorako eta pertsonak zuzentzeko gaitasuna. 
 
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. 

 
 
 
 



 

3. orrialdea 5etik 
 

Era berean, lanpostuaren misioa eta helburuak kontuan hartuta, eta garatuko den kudeaketa-ingurunea, 
pertsonen lidergorako eta zuzendaritzarako gaitasunak ere beharrezkoak 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 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 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 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 denetik 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 goi-mailako titulua industria-adarrean: ingeniaritza, 

gradua edo masterra. 
- Gidabaimena, B motakoa. 

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

gehienez 10 puntu. 
- Masterra edo graduondoko ofiziala, eginkizunarekin lotutakoa (gehienez 7 puntu). 
- Ingelesa, gutxienez B2 maila (gehienez 3 puntu: puntu 1 B2, 2 puntu C1, 3 puntu C2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROBAK EGITEA 

 
Pliken edo gutun-azal zigilatuen sistema erabiliko da, horretarako aukera ematen duten probetan. Probak 
2021eko apiriletik 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 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. Galdeketa honen xedea da gaitasun pertsonalei buruzko 
informazio moduan balio izatea, elkarrizketaren azken fasean, hartara iristen diren hautagaitzetarako. 

4. 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. 
 
 

 

 

ALDAGAIAK 

 

PROBAK 

BALORATU 
AHAL IZANGO 
DEN IBILBIDE 

PROFESIONALA GUZTI

RA 

Test psikoteknikoa Proba profesional 
teoriko-praktikoa 

Nortasunari buruzko 
galdeketa eta gaitasun 

pertsonalen 
elkarrizketa ingurune 

profesionalean 

Baloratu ahal 
izango den 

esperientzia eta 
titulazioa 

Adimen  

orokorra 
20  

 
 20 

Gaitasun eta 

trebetasun 

profesionalak 

 30 

 

20 50 

Gaitasun 

pertsonalak  
  30  30 

BALIOA 20 30 30 20 100 
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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. 2021/000013 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 apirilaren 18a bitartekoa. 
 

KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA: 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Sergio BARASOAIN RODRIGO jn., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria. 
- Titularra: Juan Ramón ILARREGUI TEJADA jn., Azpiegituretako zuzendaria. 

- Ordezkoa: Alvaro MARTÍNEZ REGUERA jn., Plangintza-zuzendaria. 
- Titularra: Javier HORCADA LAUTRE jn., Uraren Ziklo Integralaren Zerbitzuko zuzendaria. 

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

- Titularra: Agustina RIVERA MARTÍN and., Azpiegituren kudeatzailea I. 
- Ordezkoa: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 

Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: Beatriz URTASUN CLEMENTE and., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Iñigo GOICOECHEA LUQUIN jn., 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.ess

