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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZA BALIABIDEEN SAILA

Vitoria-Gasteizko Udaleko Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan kabo lanpostuak barne-sus-
tapenaren bidez betetzeko eskaintza handitzea

2020ko irailaren 25ean egindako bilkuran, Tokiko Gobernu Batzarrak Vitoria-Gasteizko 
Udaleko Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuan kabo lanpostuak barne-sustapenaren bidez 
betetzeko eskaintza handitzea onetsi zuen.

Vitoria-Gasteizko Udalak, agintaldi honetarako helburuen artean, Aurrekontu Orokorren 
Legeak baimendutako sustapen eta enplegu eskaintza publikora deitzea proposatzen du, udal 
egitura sendotzeko eta udalaren zerbitzura dauden langileen administrazio karrera sustatzeko 
neurri gisa.

Kontuan izan da Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 16. artikuluak —apirila-
ren 13ko 7/2007 Legea— xedatzen duenez, karrerako funtzionarioek lanbide-sustapena iza-
teko eskubidea dutela, eta 18. artikuluan ezarritakoaren arabera barne-sustapena egiteko 
hautatze-prozesuetan berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipio konstituzionalak 
errespetatuko direla, baita aipatutako legearen 55. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoak 
ere.

Kontuan izan da 6/1989 Legearen 69.2.c artikuluan jasota dagoenez funtzionarioek ad-
ministrazio-karrerarako eta barne-sustapenerako eskubidea izango dutela. Lege beraren  
46. artikuluan eta hurrengoetan arautzen da lanpostuak betetzeko modua, eta 2 artikuluak 
dioenez, behin-behineko lan-izendapena duten funtzionarioek, egoera horretan dauden bitar-
tean, derrigorrez parte hartu beharko dute beren kidego edo eskaletako lanpostuak betetzeko 
deitutako lehiaketetan.

Kontuan izanik une honetan gauzatzen ari dela barne-sustapenerako eskaintza, Gobernu 
Batzarrak 2019ko martxoaren 1ean onetsia, eta, eskaintza onetsi zenetik hona lanpostu huts 
gehiago sortu direla Udaleko lanpostuen zerrendan.

Kontuan izanik proposatzen den sei lanpostuak gehitzeak ez duela berritze-tasarik 
kontsumitzen, barne-sustapenerako deialdi bat izaki, eta eskaintzaren oinarrietan jasota dagoela 
aukera hori; izan ere, hala baitio Vitoria-Gasteizko Udaleko lanpostuak barne-sustapenaren 
bitartez betetzeko deialdia arautzen duen deialdiaren 1.3 atalak.

Deialdi horren oinarrietako 1.3 atalaren arabera: “Deialdiko lanpostu kopurua handitu 
ahal izango da hautatze-prozesua amaitu baino lehenago hutsik geratzen diren lanpostuen 
kopuruarekin, horretarako aldeko txostena ematen badute Antolakuntza Zerbitzuak eta Kon-
tu-hartzailetza Zerbitzuak. Nolanahi ere, epaimahai kalifikatzaileak hautatuen zerrenda onartu 
aurretik egin beharko da lanpostu-gehitze hori.”

Azkenik, deialdien argitalpenei dagokienez, deialdiak eta oinarriak BOEn argitaratuko dira, 
Estatuko Administrazio orokorrean sartzeko eta lanpostuak hornitu eta lanbide sustapenerako 
erregelamendu orokorra onartzen duen martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuak 15. arti-
kuluan xedatzen duenari jarraiki.
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Euskal Funtzio Publikoaren Legearen 24. artikuluak xedatzen duenez, lan eskaintza publi-
korako eskaintzak EHAAn edo Foru Aldundi edo Udal Batzarrenak badira, Lurralde Historikoko 
aldizkarian argitaratuko dira. Azken kasu honetan, EHAAn ere argitaratu beharko da eskaintzen 
laburpen bat.

Beraz, aurreko paragrafoetan adierazitakoa kontuan izanik, Toki Jaurbidearen Oinarriak 
arautzen dituen 7/1985 Legearen 127. artikuluak –abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatua– 
aitortzen dizkion eskumenez baliatuz, eta 2019ko ekainaren 21eko erabakiaren bitartez haren 
esku utzitako aginpidea betez, Giza Baliabideen Arloko zinegotzi ordezkariak erabaki proposa-
men hau aurkezten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:

Erabaki-proposamena

Lehena. Vitoria-Gasteizko Udaleko Su Itzaltze eta Salbamendu Zerbitzuko kabo lanpostuak 
barne sustapenaren bidez betetzeko deialdia handitzea, datu hauen arabera:

Lanpostuko sei kabo-lanpostu berri (COPU 9005), hutsik daudenak:

Bigarrena. Barne-sustapenaren eta enplegu-eskaintza publikoaren deialdi-handitze hau 
BOEn, EHAAn eta ALHAOn argitaratzea.

Vitoria-Gasteizen, 2020ko irailaren 25ean

Giza Baliabideen zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE

MATRIKULA HIZK.-ESK. DERRIGORTASUN-DATA

620 2 2013/12/20

623 2 2013/12/20

625 2 2013/12/20

627 2 2003/04/16

630 2 2007/02/28

7162 2 0000/00/00
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