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II - ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZA BALIABIDEEN SAILA
Vitoria-Gasteizko Udaleko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen 2006ko uztailaren 19ko
hitzarmenaren 87. artikuluaren eta lan-kontratudun langileei dagokien eranskinaren —errelebo-eta
ordezkapen-kontratuaren ingurukoak— aldakuntza, eta prestakuntza- eta praktika-planetarako
ordainsarien taulak jasotzen dituen eranskina ordeztu eta onestea
1. Gasteizko Udaleko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen 2006ko uztailaren 19ko
hitzarmenaren X. kapituluko —Laguntzen beste hobekuntza batzuk— 86. artikulutik 89era bitartekoetan daude araututa adinagatiko borondatezko erretiroa, nahitaezko erretiroa, behin betiko
borondatezko baja sustatua eta erretiro aurreratuaren sariak.
Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko maiatzaren 15eko erabakiaren bitartez aldatu ziren
86.etik 89.era bitarteko artikulu horiek.
Hona gaur egun indarrean dagoen testua:
“X. kapitulua. Laguntzen beste hobekuntza batzuk
86. artikulua. Borondatezko erretiroa, adina dela eta
1. Giza baliabideak arrazionalizatze aldera, eta helburu hori duen planaren barruan, adina
dela eta borondatezko erretiroa hartzeko sari bat ezartzen da Udaleko funtzionarioentzat, —hurrengo artikuluan adierazten dira zenbatekoak—, baldintza hauekin:
a) Adina dela eta borondatezko erretiroa hartzeko aurreikusitako adina bete baino gutxienez
hiru hilabete lehenago egitea erretiro-eskabidea interesdunak.
b) Eskubide hori hilabeteko epean baliatzea, eska lekiokeen aurretiko tramitearen erantzunaren berri jasotzen duenetik.
2. Nolanahi ere, funtzionarioak adina dela eta borondatezko erretiroa hartzea dagokion adina
betetzen duen datatik aurrera sortuko dira beti ondorio ekonomikoak.
87. artikulua. Erretiro aurreratua hartzeko sariak
Erretiro-sariaren zenbatekoa kalkulatzeko, enplegatuaren urteko ordainsari gordinak hartuko
dira kontuan, hitzarmenaren 60. artikuluan jasota dauden ordainsari-kontzeptuen arabera —
aparteko sariak eta ‘ordainsari aldakorrak’ direlakoak (jaiegunak, gaueko lanaldiak) izan ezik—,
urtetik urtera hilabeteka hainbanatzen direlarik, premisa hauen arabera:
Enplegatuak ohiko erretiro-adina bete baino bost urte —60 hilabete— lehenago eskatu ahal
izango da sariak ordain daitezela.
Gehienez ere 21 hileroko ordainduko dira.
Hilerokoak murrizten joango dira, enplegatuaren ohiko edo legezko erretirora arte falta diren
hilabeteen arabera; hartara, hileroko baten ehuneko 0,35ari dagokion kopurua ordainduko da.
Sari horiek ez dira aplikatuko erretiro aurreratua erretiro-pentsioan murrizketarik jasan beharrik gabe hartzeko adina nahiz bestelako baldintzak legez araututa dauden kategoria profesional
edo lanpostuetan.
Azken 15 urteetan Udalean gutxienez 10 urteko zerbitzu-aldia egin duten bitarteko funtzionarioei ere aplikatuko zaie artikulu honen edukia.
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88. artikulua. Nahitaezko erretiroa
1. Udalaren zerbitzura diharduen langilearen nahitaezko erretiroa ofizioz deklaratuko da,
erretiroko adinera iristen denean.
2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, ez da erretiroa deklaratuko funtzionarioak
zerbitzu aktiboa uzten duen unera arte, baldin eta hark egoera horretan jarraitzea erabakitzen
badu bere borondatez —gehienez jota hirurogeita hamar urte bete arte—, eta, beti ere, kidegoa
edo eskala dela eta erretiroa hartzeko berariazko araurik ez badago.
3. 1. atalean egiten den aurreikuspena gorabehera, funtzionario orok osatu ahal izango du gizarte-segurantzaren sistema publikoaren kotizaziopeko erretiro-pentsioa eskuratzeko galdatzen
den gutxieneko kotizazio-aldia —kasu horretan, gutxieneko kotizazio-aldi hori osatzean gauzatuko da nahitaezko erretiroa—, nolanahi ere hirurogeita hamar urte gainditu gabe.
4. Udalak beharrezko prozedura-arauak ezarriko ditu 2. eta 3. paragrafoetan aurreikusitako
eskubideak baliatu ahal izateko.
89. artikulua. Borondatezko baja sustatua
Karrerako funtzionarioak ez baditu betetzen gizarte-segurantzaren sistema publikoaren
kotizaziopeko erretiro-pentsioa lortzeko galdatzen diren betebeharrak eta 60 hilabete baino
gutxiago falta bazaizkio erretirorako, borondatezko baja sustatua eskatu ahal izango du, baldin eta 86 1 a) artikuluan ezarritako epeetan tramitatzen badu eskabidea eta Udalak onartzen
badu, eta borondatezko erretiroaren saria gainerako funtzionarioen kopuru berean jasotzeko
eskubidea izango du.
Lan-kontratudun langileen eranskina. Indarrean dagoen legedira egokitu beharra dago,
borondatezko erretirorako sariak jasotzeko eskubidea kenduz errelebo-kontratuarekin egiten
diren erretiro partzialen kasuan”.
2. Araudi-aldaketek —zehazki, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onetsi
zeneko urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, zeinen bidez erretiroaren kontribuzio-modalitatea aldatu baitzen; martxoaren 14ko 383/2008 Errege Dekretuak, zeinen bidez
administrazio eta erakunde publikoen zerbitzura dauden suhiltzaileen erretiro-adinaren koefiziente murriztailea ezarri baitzen, eta abenduaren 14ko 1449/2018 Errege Dekretuak, zeinen bidez
administrazio lokala osatzen duten erakundeen zerbitzura dauden polizia lokalen erretiro-adina
murrizteko koefizientea ezarri baitzen— Gasteizko Udaleko langileen lan-baldintzak arautzen
dituen hitzarmenean ezarritakoa berrikusi eta moldatzea ekarri zuten berekin, eta hala egin zen
Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko maiatzaren 15eko erabakiaren bidez.
Hori berrikusi eta moldatzearen ondorioz, bada, aldatu egin ziren artikulu horiek, Tokiko Gobernu Batzarraren 2020ko maiatzaren 15eko erabakia tarteko, udal-langile publikoak ordezkatzen
dituzten sindikatuekin negoziatu ondoren, akordiorik lortu ez bazen ere.
3. Hortaz, hitzarmenaren 86.etik 89.era arteko artikuluen egungo idazkuntza horren gainean, eta Langileen Batzarrari eta Enpresa Batzordeari haren indarraldiaren bukaera jakinarazi
zitzaiolarik —2020ko urriaren 26a—, 87. artikulua aldatzeko negoziazioa egin da.
Izan ere, hitzarmenaren aldakuntza onetsi ondoren, zeinen 86.etik 89.era arteko artikuluetan
zehazten baita erretiro aurreratua erretiro-pentsioan murrizketarik jasan beharrik gabe hartzeko
adina nahiz bestelako baldintzak legez araututa dauden kategoria profesional edo lanpostuetan
ezingo direla jaso borondatezko eta aurretiazko erretiroaren sariak, bidezko da ondorioztatzea
ordainsari-kontzeptu aldakorrak bai har daitezkeela aintzat borondatezko eta aurretiazko erretiroaren sariak jasotzeko ahalmenari eusten dioten kolektiboetako erretiro-sarien kalkuluan.
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Horrenbestez, 87. artikuluaren idazkuntza honako hau izatea proposatzen da:
87. artikulua. Erretiro aurreratua hartzeko sariak
Erretiro-sariaren zenbatekoa kalkulatzeko, enplegatuaren urteko ordainsari gordinak hartuko
dira kontuan, hitzarmenaren 60. artikuluan jasota dauden ordainsari-kontzeptuen arabera,
urtetik urtera hilabeteka hainbanatzen direlarik, premisa hauen arabera:
Enplegatuak ohiko erretiro-adina bete baino bost urte —60 hilabete— lehenago eskatu ahal
izango da sariak ordain daitezela.
Gehienez ere 21 hileroko ordainduko dira.
Hilerokoak murrizten joango dira, enplegatuaren ohiko edo legezko erretirora arte falta diren
hilabeteen arabera; hartara, hileroko baten ehuneko 0,35ari dagokion kopurua ordainduko da.
Sari horiek ez dira aplikatuko erretiro aurreratua erretiro-pentsioan murrizketarik jasan beharrik gabe hartzeko adina nahiz bestelako baldintzak legez araututa dauden kategoria profesional
edo lanpostuetan.
Azken 15 urteetan Udalean gutxienez 10 urteko zerbitzu-aldia egin duten bitarteko funtzionarioei ere aplikatuko zaie artikulu honen edukia.
4. Bestalde, orobat proposatu eta negoziatu da 1. eranskina onestea, bertan ezartzen baitira
prestakuntza- eta praktika-planetarako ordainsariak.

1. eranskina
Prestakuntza- eta praktika-planetarako ordainsarien taulak (2020. urteko balioak)
HILEKO ORDAINSARIA
KATEGORIA

PRESTAKUNTZA-MAILA

12
ORDAINSARI

APARTEKO
ORDAINSARIAK

URTEKO
ORDAINSARIA

A1 teknikaria

Unibertsitate-masterra, lizentzia, ingeniaritza, arkitektura

1.887,97

1.427,11

25.509,81

A2 teknikaria

Unibertsitate-gradua, unibertsitate-diploma, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa

1.862,37

1.580,68

25.509,80

Teknikari espezialista

Goi- edo erdi-mailako prestakuntza-zikloak, batxilergoa

1.370,84

1.264,80

18.979,68

Oinarrizko Lanbide Heziketa, profesionaltasun-ziurtagiriak, DBHko graduatua

1.183,79

1.177,86

16.561,22

Oinarrizko Lanbide Heziketa, profesionaltasun-ziurtagiriak

Taldeburua

1.183,79

1.177,86

16.561,22

Ofiziala

Eskola-ziurtagiria, kalifikatu gabeak

930,85

930,85

13.031,93

Oinarrizko laguntzailea
Peoia

Kualifikatu gabeak

930,85

930,85

13.031,93

5. Hitzarmenaren 87. artikuluaren aldakuntza —86.etik 89era arteko artikuluen idazkuntzaren
testuinguruan, Tokiko Gobernu Batzarraren 2020eko maiatzaren 15eko erabakiz aldatu
baitziren—, borondatezko eta aurretiazko erretiroaren sariak kalkulatzeko orduan kontzeptu
aldakorrak aintzat har daitezen erretiro-pentsioan murrizketa izan ohi duten kolektiboetan, eta
1. eranskina gehitzea hitzarmenean, gazte-planetarako berariazko ordainsarien taulekin, udal
langileenetatik bereiziak eta irakaskuntza eta ikaskuntza egoerara egokituak, 2021eko apirilaren
21eko eta 2021eko apirilaren 27ko negoziazio-mahaietan negoziatu ziren.
Ez zen akordiorik lortu administrazioaren eta Langileen Batzarraren eta Enpresa Batzordearen
artean.

www.araba.eus
L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

2021-03549
3/5

2021eko azaroaren 8a, astelehena • 127 zk.

6. 2021eko maiatzaren 27an, akordioa lortzeko ahalegina egin zen, Lan Harremanen Kontseiluaren kontziliazio-bilera batean.
Hor ere ez zen adostasunik lortu, ordea.
7. Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 127.1.g) artikuluan —Tokiko Gobernua Eraberritzeko abenduaren 16ko 57/2003 Legeak aldatua— xedatutakoaren arabera, Tokiko Gobernu Batzarrak du eskumena langileen kudeaketan.
Gasteizko Udaleko Funtzio Publikoaren Arloko zinegotzi ordezkariak erabaki-proposamen
hau egiten dio Tokiko Gobernu Batzarrari:
1. Gasteizko Udaleko funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren 87. artikuluaren eta lan-kontratudun langileei dagokien eranskina —errelebo- eta ordezkapen-kontratuaren ingurukoak— alda daitezela onestea, honela geratuko baitira idatzita:
“87. artikulua. Erretiro aurreratua hartzeko sariak
Erretiro-sariaren zenbatekoa kalkulatzeko, enplegatuaren urteko ordainsari gordinak hartuko
dira kontuan, hitzarmenaren 60. artikuluan jasota dauden ordainsari-kontzeptuen arabera,
urtetik urtera hilabeteka hainbanatzen direlarik, premisa hauen arabera:
Enplegatuak ohiko erretiro-adina bete baino bost urte —60 hilabete— lehenago eskatu ahal
izango da sariak ordain daitezela.
Gehienez ere 21 hileroko ordainduko dira.
Hilerokoak murrizten joango dira, enplegatuaren ohiko edo legezko erretirora arte falta diren
hilabeteen arabera; hartara, hileroko baten ehuneko 0,35ari dagokion kopurua ordainduko da.
Sari horiek ez dira aplikatuko erretiro aurreratua erretiro-pentsioan murrizketarik jasan beharrik gabe hartzeko adina nahiz bestelako baldintzak legez araututa dauden kategoria profesional
edo lanpostuetan.
Azken 15 urteetan Udalean gutxienez 10 urteko zerbitzu-aldia egin duten bitarteko funtzionarioei ere aplikatuko zaie artikulu honen edukia.
Lan-kontratudun langileen eranskina. Indarrean dagoen legedira egokitu beharra dago,
borondatezko erretirorako sariak jasotzeko eskubidea kenduz errelebo-kontratuarekin egiten
diren erretiro partzialen kasuan.”
2. Prestakuntza- eta praktika-planetarako ordainsarien taulak jasotzen dituen I. eranskina
onestea, honela geratuko baita idatzita:
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1. eranskina
Prestakuntza- eta praktika-planetarako ordainsarien taulak (2020. urteko balioak)
HILEKO ORDAINSARIA
KATEGORIA

PRESTAKUNTZA-MAILA

12
ORDAINSARI

APARTEKO
ORDAINSARIAK

URTEKO
ORDAINSARIA

A1 teknikaria

Unibertsitate-masterra, lizentzia, ingeniaritza, arkitektura

1.887,97

1.427,11

25.509,81

A2 teknikaria

Unibertsitate-gradua, unibertsitate-diploma, ingeniaritza teknikoa, arkitektura teknikoa

1.862,37

1.580,68

25.509,80

Teknikari espezialista
Taldeburua

Goi- edo erdi-mailako prestakuntza-zikloak, batxilergoa

1.370,84

1.264,80

18.979,68

Oinarrizko Lanbide Heziketa, profesionaltasun-ziurtagiriak, DBHko graduatua

1.183,79

1.177,86

16.561,22

Oinarrizko Lanbide Heziketa, profesionaltasun-ziurtagiriak

1.183,79

1.177,86

16.561,22

Ofiziala

Eskola-ziurtagiria, kalifikatu gabeak

930,85

930,85

13.031,93

Oinarrizko laguntzailea
Peoia

Kualifikatu gabeak

930,85

930,85

13.031,93

3. Tokiko Gobernu Batzarrak onesten duen egun berean jarriko da indarrean aldakuntza hau.
Vitoria-Gasteizen, 2021eko irailaren 27an
Alkatea
GORKA URTARAN AGUIRRE
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