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OHIZ KANPOKO DEIALDIA  
(Enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien 

abenduaren 28ko 20/2021 Legean araututakoaren eta Administrazio 
Kontseiluak 2022ko irailaren 27an onartutako akordioaren arabera) 

ESKAINITAKO LANPOSTUA ETA JUSTIFIKAZIOA 
HHTZ-KO PEOIAREN 3 LANPOSTU: egiturazko lanpostu hutsak SCPSAn, behin-behinean 
beteak. Enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien 20/2021 
Legearen, Zuzendaritzak eta Enpresa Batzordeak 2022ko irailaren 9an elkarrekin lortu zuten 
akordioaren eta SCPSAren Administrazio Kontseiluak 2022ko irailaren 27an hartu zuen 
akordioaren babesean iragartzen dira ohiz kanpoko eran. 

Talde profesionala: Profesionala  
Lanpostuaren balorazioa: 95 puntu 
Lan-baldintzak: 22 puntu 

Espedientea: 
2022/000021 

KANPOKO FASEA: kanpoko fasean eskaintzen diren ohiz kanpoko deialdiko lanpostuak. 

 
 

ESKAINITAKO LANPOSTUAREN INFORMAZIOA 
 

HHTZ-KO PEOIA 

 
MISIOA: 
Birzikla daitezkeen materialak bereizi behar ditu fabrikan, fabrika, zentroa, ingurunea eta sartzeko bideak 
garbitzeko lanak egin behar ditu, eta bai bere eskumenen mailako beste lan batzuk ere; arau teknikoen eta 
segurtasunekoen, ezarrita dauden prozeduren eta jasotako agindu edo jarraibideen arabera; materialak ahalik 
eta gehiena berreskuratzea, zentroko instalazioak garbi egotea eta ingurumenean izan ditzaketen eraginak 
murriztea lortzeko. 
 
JARDUERAK: 
1. Fabrikan sartzen diren materialak bereiztea, une bakoitzean jasotzen dituen agindu edo jarraibideen arabera. 

Gertatzen diren buxadurak kentzea, eta, buxadura handia bada, zinta edo uhala gelditzea eta jarraian 
nagusiari jakinaraztea. 

2. Fabrika eta bertako makineria garbitzea, aire konprimatuko pistolak, erratzak, eskuilak eta/edo garbitzeko 
makina edo antzekoa eta presio bidez garbitzeko makinak erabilita. Zenbait uhalen eta makinaren 
barnealdean eta azpialdean aritu beharko du garbitzen (elikatzekoak, trommela, balistikoa, optikoak), guztiz 
garbitzeko, eta jasotzeko plataforma batek lagunduta edo ez. Horrez gain, margotzeko lanak egingo ditu. 

3. Geldialdietan edo beharrezkoa denean, lan osagarriak egitea, fabrika garbitzea, zentroko alde guztietara edo 
kanpoaldera haizeak hegan eraman dituen paperak eta plastikoak biltzea, mantentze-lanetan laguntzea, eta 
abar. 

4. Ezarrita dagoen periodikotasunarekin, zentroko gune desberdinak, ingurunea, eta sartzeko errepideko ertzak 
eta zorua garbitzea, dauden bitartekoekin, eta aginduen eta premien arabera.  

5. Ezarrita dagoen periodikotasunaren arabera, lixibiatuen laginak jasotzea Venturytik, haren zundak, lokala eta 
kanala garbitzea, instalaziora sartuta, kontuan edukita nahitaez segurtasun neurriak. Garbiketan sortutako 
hondakinak eta instalazioan utzitako lohiak kusku biko hondeamakina batekin bildu behar dira eta horretarako 
egokitutako edukiontzietara bota. 

6. Gasaren airetiko hodiaren oinarri euskarriak eraikitzen laguntzea eta gasa erauzteko lurpeko eta airetiko hodia 
jartzea, eta bai hari eusten dioten euskarriak ere, saneamenduko kutxatilak emendatzea, gelaxketan. 

7. Aldian behin, gasa erauzteko airetiko hodiaren hoditerien purgagailuak betetzea. 
8. Margotzea, enkarguak egitea, behar duten ibilgailuei erregaia botatzea, zentroan sartzen diren edo hartatik 

ateratzen diren materialak kargatzen edo deskargatzen laguntzea. 
9. 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: 
 

1. Makinak, tresnak, lanabesak eta ekipo laguntzaileak zuzen hautatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko 
ezagutzak. 

2. Eraikuntzako materialak ezagutzea: erregistroak, hodiak, balbulak, morteroak, betoiak eta lana egiteko behar 
diren beste material batzuk. 

3. HHTZn kudeatzen diren hondakin mota desberdinak ezagutu eta bereiztea (tamaina handikoak, beira, 
plastiko desberdinak, burdin metalak eta halakoak ez direnak), gaizki sailkaturikoak, errefusa, bereizitakoak…  

4. Laneko segurtasun- eta osasun-arauak ezagutzea: segurtasun-arauak aldamioak, eskailerak, buxagailuak 
erabiltzean; kargak manipulatzea; tresnak, polipastoak eta zubi-garabiak segurtasunez erabiltzea; garbiketa-
zereginak segurtasun-baldintzetan, lurra irekitzeko guneetan lanak egitea segurtasun-baldintzetan, 
prebentzio-neurriak, norbera babesteko ekipamenduak, bideko segurtasuna, lanak seinaleztatzea bide 
publikoan, 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, Enplegu publikoaren behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurrien abenduaren 
28ko 20/2021 Legearen arabera. 
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  
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8 aste. 
 

INDARRALDIA 

 
Gertatzen bada hautatutako pertsonetako batek ez betetzea lanpostuetakoren bat behin betiko (ez duelako 
egokitzeko aldia edo probaldia gainditu edo beste edozein arrazoirengatik), hautaketa-prozesuan hurrengo 
tokian dagoenak egingo du. 
 
Deialdi hau ohiz kanpokoa denez, ez du emaitzen indarraldirik izango lanpostu finko bat betetzeko, lanean hasten 
den azkenetik aurrera laneko benetako 8 asteko probalditik harago.  
 

HAUTAGAITZAK ONARTZEKO KONTSIDERAZIOAK 

 
Aldi baterako enplegua egonkortze aldera lanpostuan sartzeko iragartzen diren hautaketa-prozeduretan ezin 
izango dute parte hartu Iruñerriko Zerbitzuak, S.A. sozietatean enplegatuta dauden pertsonek, langile finkoaren 
izaera dutenek deialdiaren xede den lanpostuan edo iragarritakoa ez den beste lanpostu batean. 
 
 

HAUTAKETA-PROZESUA 
 

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

 
Baldintzak:  
- Lanposturako eskatutako titulua: gutxienez, Lehen Mailako Ikasketak, Eskola Ziurtagiria, OHO, DBH 

edo baliokidea. 
- Gidabaimena, B motakoa. 

 
 

LEHIAKETA (100 PUNTU GEHIENEZ) 
Lehiaketako puntuazioa kalkulatzeko, merezimendu hauek hartuko dira aintzat: 
 

- Merezimendu profesionalak. Gehieneko puntu-kopurua: 60 puntu. 
o Lan-esperientzia SCPSAn (kontratu zuzenaren edo ABLEkoaren bidez. Ezinbestekoa da lan-

kontratua aurkeztea, azken kasu horretan) iragarritako lanpostuan, barne hartuta denboraren 
zenbaketan kontratuak iraun bitartean kontratatutakoa/iragarritakoa ez den lanpostu 
desberdinetan bitarteko edo aldi baterako bete dena. Antzeko baldintzak eta eginkizunak 
dituzten lanpostuetako lan-esperientzia ere zenbatuko da, Prestakuntza Batzordearen 2018ko 
uztailaren 17ko agiriaren arabera. 6 puntu izango dira urteko. 

o Lan-esperientzia SCPSAn, iragarritakoaz desberdinak diren lanpostuetan. 3 puntu izango dira 
urteko. 

o SCPSAtik kanpoko lan-esperientzia egiaztatua, iragarritako lanpostuan (9. eta 10. kotizazio-
taldeak baino ez): puntu 1 izango da urteko. Lan-esperientzia egiaztatuko da lan-kontratuarekin, 
lan-ibilbidearekin batera. Baloratu ahal izango diren lanpostuak: peoia, peoi espezialista, langile 
espezialista, industria-prozesuko enpresetan, sektore publikoan, eraikuntzan, industria-
garbiketan, eta Epaimahaiak iragarritako lanpostuarekin lotuta daudela uste duenak, enpresa 
bakoitzean lanpostuek dituzten izen desberdinak aintzat hartuta. 

Urte batetik beherako denbora-aldien kasuan, urteko puntuazioarekiko proportzioan kalkulatuko da 
puntu-kopurua. 

- Merezimendu akademikoak. Gehieneko puntu-kopurua: 40 puntu. Merezimendu akademikoak 
baloratzeko, lehenik eta behin, aintzat hartuko da iragarritako lanpostuaren kontratazio-poltsaren 
barnean egotea, 2017-2022 aldirako SCPSAren Hitzarmen Kolektiboko III. Kapituluaren babesean 
egindakoan. Lanposturako aukera duen pertsona ez badago inolako poltsatan sartuta, kasu horretan 
baino ez da baloratuko iragarritako lanpostuarekin lotutako eta egiaztatutako prestakuntza: 

o Iragarritako lanpostuaren aldi baterako kontratazio-poltsa eratzen duten pertsonen zerrendan 
egotea, 2017-2022 aldirako SCPSAren Hitzarmen Kolektiboko III. Kapituluaren babesean 
(2018/000009 espedientea duen poltsa): 40 puntu,  
 
edo bestela: 
 

o Iragarritako lanpostuarekin lotutako prestakuntza egiaztatua, azken 10 urteetan egina (2012-
2022): 0,10 puntu, prestakuntza egiaztatuko ordu bakoitzeko. Gehienez ere 8 puntu izango dira. 
Baloratuko diren ikastaroak hauek izango dira:  
 Sareen hidraulika, piezak, materialak, hodiak, balbulak sareetan.  
 Planoak interpretatzea. 
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 UZIren eta Hiri Hondakinen ordenantzak. 
 Harguneak, ponpaketak eta biltegiak. 
 Igeltserotza, hondeaketak. 
 Hiri Hondakinen kudeaketa. 
 Industria elektrizitatea eta mekanika. 
 Birziklapen-irizpideak. 
 Ingurumena. 
 Bulegotika. 
 Topografia. 

 
Lehiaketan gatazka gertatzen bada puntu-kopuruen artean, ahal den puntuazio handienekoa emango da beti.  
 
TITULUAK eta ESPERIENTZIA PROFESIONALA: Prozesua egin bitartean, tituluak eta esperientzia 
profesionala egiaztatzeko eskatuko da (lan-ibilbidea eta laneko kontratuak), eta bai gainerako merezimenduak 
ere. 
 
 

PLAZA BETETZEKO AUKERA DUTEN PUNTU-KOPURUEN ARTEAN BERDINKETA GERTATZEN BADA, 
NOLA JOKATUKO DEN  

 
Balio bereko puntuazioak egonez gero, iragarritako lanpostuak betetzeko aukera duten eta lehiaketan berdinduta 
dauden hautagaitzen ordena irizpide hauek erabakiko dute: 

- Lehenik eta behin, iragarritako lanpostuan eta antzekoetan SCPSAn lan egindako denbora totalaren 
atalean lehiaketan puntuazio handiena eskuratu duen hautagaitza nagusituko da. 

- Berdinketak jarraitzen badu, bigarrenik, iragarritako lanpostuan gutxiegi ordezkatuta dagoen taldekoa den 
hautagaitza nagusituko da. 

- Berdinketak jarraitzen badu, hirugarrenik, zozketa egingo da. 
 
 

LANPOSTUAK HAUTATZEA 
 
Lehiaketa amaitu ondoren hautagaitzek lortutako ordenak zehaztu eta erabakiko du lanpostuak aukeratzea, eta 
puntu-kopuru handiena eskuratu duen pertsona hasiko da aukeratzen, berdinketa gertatuz gero, aipatutako 
irizpideak errespetatuta. 
 
Iragarritako lanpostuak betetzeko aukera duten pertsonak ordenaren arabera zitatuko dira, aukeratzeko, 
Epaimahaiak erabakitako egunean eta orduan, prozesua amaitu ondoren. 
 
Gerentziaren ebazpen baten bidez esleituko dira lanpostuak, eta ebazpen horretan finkatuko da lanpostuan 
hasteko eguna. 
 
 

CURRICULUMA AURKEZTEA 
 
Interesa duten pertsonek IMren webgunean, “Lan eskaintzen” atalean, zehazten diren oharren arabera aurkeztu 
behar dute curriculuma: https://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2022/000021 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. 
 
Interesa duten pertsonek IMren webgunean, “Lan eskaintzen” atalean, zehazten diren oharren arabera aurkeztu 
behar dute merezimenduen autoebaluazio-eredua: https://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak. 2022/000021 
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 
 
2022ko urriaren 3tik 16a artekoa. 
 

https://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak
https://www.mcp.es/eu/lan-eskaintzak
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KALIFIKAZIO-EPAIMAHAIA 
 
- Epaimahaiko lehendakaria: Maria Jesús OTAZU AYESTARÁN and., SCPSAko Administrazio Kontseiluko kidea. 

- Ordezkoa: SCPSAko Administrazio Kontseiluko lehendakaria.  
- Titularra: Miguel Ángel DÍAZ FRANCÉS jn., HHTZko burua.  

- Ordezkoa: Carmen LAINEZ LARRAGUETA and., Hondakinen Zerbitzuaren zuzendaria. 
- Titularra: Sergio URSUA CORTELL jn., HHTZko buruordea. 

- Ordezkoa: Juan Manuel IRIGOYEN SÁNCHEZ jn., Isurketen burua. 
- Titularra: Teresa AZCONA CALAHORRA and., Giza Baliabideetako zuzendaria. 

- Ordezkoa: Manuel IRIBARREN OSCOZ jn., Antolaketaren eta Pertsonen Arloko zuzendaria. 
Enpresa Batzordearen aldetik: 
- Titularra: Harkaitz BASABE EREÑAGA jn., Enpresa Batzordeko kidea. 

- Ordezkoa: Javier PÉREZ RIVAS jn., Enpresa Batzordeko kidea. 
 
Epaimahaiak izapide- eta komunikazio-egintzak Antolaketaren eta Pertsonen Arloaren esku utzi ahal izango ditu 
hautaketa-prozesuaren barnean, Antolaketaren Garapeneko teknikariarengan, epaimahaiaren aholkulari 
funtzioak egiteagatik. 
 
 

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). 

 
Behin komunikatuta eta/edo kaleratuta bi bideetako edozeinetatik, ulertuko da parte-hartzaileei informazioa 
emateko izapidea bete dela, eragin guztietarako. 
 
 

SARBIDERAKO IRIZPIDEEAK 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, ezarritako hedabideetan kaleratu 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

