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

artikuluen artean, araututakoaren arabera) 
ESKAINITAKO LANPOSTUA ETA JUSTIFIKAZIOA 
OFIZIAL IGELTSEROAREN LANPOSTU 1: lanpostu huts bat horretan ari zena 
mailaz igo delako / postuz aldatu delako. 

Talde profesionala: profesionala 
Lanpostuaren balorazioa: 160 puntu 
Lan-baldintzen balorazioa: 11,5 puntu 

Kanpoko fasearen 
erreferentzia: 
2021/000017 

KANPOKO FASEA: Barneko fasean ez delako bete plaza. 

 

ESKAINITAKO POSTUAREN GAINEKO INFORMAZIOA 
 
MISIOA: 
 
Mantentze zuzentzailea egitea, prebentziozkoa eta hobekuntzak egitea eraikitzeko obra zibilari dagokionez, 
edozein arrazoirengatik Uraren Ziklo Integraleko sareetan eta instalazioetan eragina duenean, bai hornidurakoa 
eta bai saneamendukoa ere; nagusiek agintzen dizkioten lan-jarraibideei eta -aginduei jarraituta, eta SCPSAren 
arau teknikoen eta segurtasunekoen arabera; eraginkortasunez, kalitatez, eta pertsonei eta ondasunei 
(erakundearenak eta beste batzuenak) ahalik eta eragozpen eta kalte txikienak eraginda.  
 
HELBURUAK: 
 
1. Prestasuna edo arreta, kalitatea, eta bere esku dituen bitartekoen eta baliabideen erabilera eraginkorra, 

egiten dituen esku-hartzeetan. 
2. Zehaztasuna, emandako informazioan. 
3. Tratu zuzena eta kalitatekoa izatea ukitutako erabiltzaileekiko harremanean. 
 
JARDUERAK: 
 
1. Igeltserotzako lan-mota guztiak egitea: lan-hondakinak eta lurra kentzea, mota guztietako zoladurak berriro 

jartzea, erregistroak egitea, eta abar. Bere eginkizunen arloko edozein makinarekin eta tresnarekin aritzea 
segurtasunaren araberako neurriekin eta haien erabilera eta egoera zainduta une oro. 

2. Bere eskumenen esparruan, izendatzen zaizkion taldeen arduraduna izatea, eta bai agindupeko langileena 
eta bere esku jar daitezkeen langile azpikontratatuen lanarena ere. Horrez gain, hutsarteen erabileraren 
arduraduna izatea (ogitartekoa…) eta bai edozein araudi urratzera eraman dezaketen zeinahi alderdirena 
ere (segurtasuna, gidatzea…). 

3. SCPSAren lanetako segurtasun-elementuak eta seinaleztatzeak berrikustea, kontrolatuta, berriro jarrita edo, 
beren egoera kontuan hartuta, komenigarria den seinaleak kokatuta. Benetako egoera adierazi edo idatzi 
behar du, kopurua eta mota zehaztuta, datuak berehala eta etengabe eguneratzeko. 

4. Beharrezkoa bada, materiala erostea biltegirako eta ibilgailu eta tresneria hondatuak konpontzeko egokia 
den tokira eramatea, aurretik nagusiei adierazita. Hain zuzen, delako arazoaren berri eman behar die 
lehenbizi nagusiei. 

5. Ekaitzen edo beste momentu kritiko batzuen ondoriozko saneamenduko larrialdiei arreta egitea. Gure 
ardurapekoa bada, bere esku dituen bitartekoak erabili behar ditu konpontzeko, edo, beharrezkoa izanez 
gero, nagusiei abisua eman behar die, egokiak diren ekintzak zehazteko. 

6.  Beren lanek oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioan dituzten etengabeko eraginak eta kalteak minimizatzeko 
edo saihesteko neurri zuzentzaileak hartzea, eta ukitutakoei arreta ematea. 

7. 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: 

1. Uraren Ziklo Integrala kudeatzea arautzeko ordenantzaren gaineko oinarrizko ezagutzak. 



2, orrialdea 5etik 

2. SCPSAren hornidura- eta saneamendu-arloko araudiaren ezagutza, eraikuntzako alderdi guztietan. 
3. Hornidurako eta saneamenduko sareetan obra zibilaren arloko ezagutza orokorrak. 
4. Kutxatilen eta kontrol-putzuen eraikitze praktikoa, baita egiturazko elementuena ere, saneamendu-

sareena eta zolatzeko lanena. 
5. Hormigoiaren mantenimendua eta konponketa. Hormigoizko egiturak lehengoratu eta berritzeko 

morteroak erabiltzea. Hormigoia babesteko produktuak. 
6. Teilazko estalki inklinatuen mantenimendua eta konponketa. 
7. Irazgaitz bihurtzeko sistemak estalkietan, edateko uraren biltegietan eta erregistroetan. 
8. Planoak interpretatzea eta krokisak egitea. 
9. Oinarrizko ikuskatzeak, egiturak kontserbatzeko (patologiak identifikatzea). 
10. Laneko segurtasun- eta osasun-arauak ezagutzea: Segurtasun-arauak aldamioak, eskailerak, 

buxagailuak erabiltzean; kargak manipulatzea; tresnen erabilera segurua; garbiketa-lanak segurtasun-
baldintzetan, lur-erretenak egitea segurtasun-baldintzetan, prebentzio-neurriak, norbera babesteko 
ekipamenduak, bide-segurtasuna, lanak seinaleztatzea bide publikoetan, 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. 

 

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 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.  
 

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. 
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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: 
 

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

 
Baldintzak:  
- Lanposturako behar den titulua: Erdi-mailako gradua edo LH-I: Eraikuntzako teknikaria (edo bere 

baliokideak, Igeltserotzako obren teknikaria, Hormigoizko obren teknikaria, Igeltserotzako teknikari 
laguntzailea, Hormigoi armatuko teknikaria), edo Barneko obretako, dekorazioko eta birgaitzeko 
teknikaria (edo bere baliokideak, Eraikuntzako akaberen teknikaria, Eraikuntzako akaberen teknikari 
laguntzailea) edo gainerakoan 

o Esperientzia. Lanbide-esperientzia egiaztatua, 3 urtekoa, ofizial igeltseroaren eginkizunak 
eginez. 

- Gidabaimena, B eta C 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). 
 
OPOSIZIOA (100 PUNTU): Gainditzeko, probetako bakoitzaren puntu-kopuruaren %50 gainditu beharko da 
gutxienez.   
 

PROBAK 
 
 
 
ALDAGAIAK 

TEST 
PSIKOTEKNIKOA 

 

LANEKO 
ARRISK

UEN 
PREBEN
TZIOKO 
PROBA 

PROBA 
PROFESIONAL 

TEORIKOA 

PROBA 
PROFESIONAL 

PRAKTIKOA 

NORTASUNARI 
BURUZKO 

GALDEKETA ETA 
GAITASUN 

PERTSONALEN 
ELKARRIZKETA 

(*) 

BALORATU 
AHAL IZANGO 
DEN IBILBIDE 

PROFESIONALA PROBEN 
BALIOA Baloratu ahal 

izango den 
esperientzia eta 

titulazioa 

Gaitasun espaziala 15         15 

Gaitasun eta 
trebetasun 
profesionalak 

  10 10 30  15 65 

Gaitasun pertsonalak        20   20 

PROBEN BALIOA 15 10 10 30 20 15 100 

(*) Proba guztietako 15 puntu-kopuru onenak baino ez dira igaroko Nortasunari buruzko galdeketa + Elkarrizketa fasera. Langile-beharrei 
ez bazaie erantzuten lehen 15 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. Kanpoko 
fasean probak 2021eko abuztutik 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 psikoteknikoak, gaitasun espaziala 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. 
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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). 
Proba guztietan (test psikoteknikoa + Laneko Arriskuen Prebentzioko proba + proba profesional teoriko-
praktikoa) 15 puntu-kopuru onenak lortu dituzten pertsonen nortasunari buruzko galdeketak bakarrik zuzenduko 
dira eta, horrenbestez, lan-inguruneko gaitasun pertsonalen elkarrizketa haiei egingo zaie. 
Probetako bakoitzean gai diren eta egiturazko plaza lortzen ez duten hautagai guztiak (elkarrizketaren fasean 
hautatutako 15 maximoen barnean) indarrean dagoen enplegu-poltsan sartuko dira, aldi baterako 
ordezkapenak egiteko. 
Langile-beharrei ez bazaie erantzuten lehen 15 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. 
 
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. 2021/000017 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 ekainaren 21a artekoa. 
 
 

KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA: 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Frantzisko Xabier LASA GORRAIZ jn., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria. 
- Titularra: Eduard AGUSTENCH COTILLAS jn., Sareen Mantentze burua. 

- Ordezkoa: Tomás NUIN ELCANO jn., Sareen Mantentze buruordea. 
- Titularra: Carlos VILLANUEVA ARTEAGA jn., Sareen Mantentze arduraduna. 

- Ordezkoa: Alberto MARCOS YAGUE jn., Sareen Mantentze arduraduna. 
- Titularra: Teresa AZCONA CALAHORRA and., Giza Baliabideetako zuzendaria. 

- Ordezkoa: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketa eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 
Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: José Félix SANTESTEBAN GOÑI jn., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Maite LARREA AZCÁRATE 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. 
 

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. 
 

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

mailto:protecciondatos@mcp.es

