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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Laudio Udaleko lan-poltsak kudeatzeko irizpideei buruzko akordioa

Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko azaroaren 29 egunean egin duen ohiko bileran, erabaki 
hau hartu du:

Lehenengoa. Onestea Laudio Udaleko aldi batera ko lan-poltsak kudeatzeko honako irizpide 
hauek:

1. artikulua. Lan-poltsen objektua eta aplikazio-esparrua

1. Irizpide hauek aplikatuko dira Laudio Udalak beharrezko dituen aldi baterako zerbitzuak 
emateko langileak hautatzeko eta dagozkien prozeduretatik eratortzen diren ala aurretik bazeu-
den zerrendak kudeatzeko, kasu hauen arabera:

— Karrerako funtzionarioentzat erreserbatuta baina hutsik dauden lanpostuak hornitzeko 
bitarteko fun tzionarioen izendapenak, baita lanpostu horien titularra edo jabea aldi baterako 
lanean ez dagoen kasuetarako izendapenak.

— Aldi baterako programak egikaritzeko bitar teko funtzionarioak izendatzeko. Izendapenean 
zehaztu beharko da: programaren aurreikusitako amaiera-data, amaiera hori arrazoitzen duten 
inguruabarrak, izendapena ezinbesteko bihurtzen duen eta nahitaez ase behar diren beharrak.

— Zeregin-metaketari aurre egiteko funtzio narioen izendapena. Posible denean, izendape-
nean zehaztu beharko da: programaren aurreikusitako amaiera-data, amaiera hori arrazoitzen 
duten inguruabarrak, izendapena ezinbesteko bihurtzen duen eta nahitaez ase behar diren 
beharrak.

— Errelebo-kontratuetarako lan-legepeko aldi baterako langileen kontratazioa.

2. Halaber, akordio honetako xedapenak aplikatuko zaizkie Laudio Udalaren Erakunde Auto-
nomoei, be tiere, aldi baterako langileak hornitu behar direnean Erakun de Autonomo horietan 
jarduteko, eta horretarako Laudio Udalaren lan-poltsak erabiltzen direnean.

3. Edonola ere, akordio honetan xedatutakoak ez dio eragingo indarrean dauden eta udal 
plantillaren barruko promozioa sustatzeko helburua duten lan-akordio edota itunetan xedatu-
takoari.

2. artikulua. Zeregin-metaketaren ondorioz kontratatu tako langile funtzionarioei buruzko 
irizpideak

1. Zeregin-metaketen ondorioz, zerbitzu berean eta programa edo funtzio zehatz berbere-
tarako, Laudio Udalak ezingo ditu elkarren segidako kontratuak edo txandakako kontratuak 
egin, banaka edo elkarrekin zenbatuta, horien iraupena 30 hilabetetik gorakoa bada azken 36 
hilabeteotako etenik gabeko epean.

Elkarren segidako edo txandakako kontratuen iraupe naren baturak 36 hileko epe etengabe 
batean 30 hilabeteak gainditzen baditu, iritziko zaio kontratazio horiek egiturazko beharrizanei 
erantzuten dietela; beraz, Laudio Udalak ondorengo baldintzak betetzeko konpromisoa hartu du:

a. Lanpostua LPZ-n badago: gehitutako azken kon tra tu hasierako lehen sei hilabeteen ba-
rruan, la postu hutsa hornitzea barruko edo kanpoko lan-eskaintza publikoko (LEP) edozein 
prozeduraz.
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b. Lanpostua LPZ-n ez badago: gehitutako azken kontratu hasierako lehen hiru hilabeteen 
barruan, lanpostu hori sortzea eta hornitzea barruko edo kanpoko lan-eskaintza publikoko (LEP) 
edozein prozeduraz.

2. Irizpide hauek onesten direnerako zeregin-meta ketari aurre egiteko kontratuak dauden 
lanpostuen kasuan, aipatutako 30 edo 36 hilabeteko epe horiek akordio hau indarrean sartzen 
den egunetik aurrera zenbatuko dira.

3. artikulua. Jardute-printzipioak

Printzipio hauek errespetatuko dira lan-poltsetan sartzeko langileak hautatzerakoan:

— Deialdiak eta lan-poltsetan sartzeko betekizunak publikoak izan beharko dira.

— Berdintasuna, enplegu publikoa atzitzeko betekizun orokorren eta lanpostuaren be te ki-
zu nen arabera.

— Meritua eta gaitasuna.

— Gardentasuna prozesuaren kudeaketan.

4. artikulua. Lan-poltsak kudeatzeko eskumena

1. Laudio Udaleko Antolakuntza Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren Zerbitzuari dagokio 
lan-poltsak kudeatzea.

2. Hala ere, lan-poltsen kudeaketan ager daitezkeen zalantzak eta arazoak argitzeko, 
lan-poltsak kudeatze ko batzordea sortuko da. Batzordea parekidea izango da eta lau kide hauek 
osatuko dute: Laudio Udaleko Langileen Batzordean ordezkaritza handiena duten zentral sin-
dikaletako ordezkari bana, Laudio Udaleko langileria gaietako burua eta funtzio publikoaren 
inguruko gaietako eskumenak eskuordetzan hartu dituen zinegotzia.

3. Batzordeko edozein kidek eskatu ahalko du batzordea batzartzeko, baina, gutxienez, 3 
eguneko aurretiaz.

5. artikulua. Lan-poltsen osaera

1. Lan-eskaintza publikoak izango dira lan-poltsak sortzeko tresna lehenetsia, baita 
lan-poltsetan langileak sartzekoa ere. Horiek horrela, Laudio Udalean hutsik dagoen edozein 
lanpostu betetzeko lan-eskaintza publikoa deitzean, lan-poltsa eratuko da hautaprobetako ari-
keta guztiak gaindituta ere, deitutako plazen kopurua dela eta plaza barik geratzen diren oposi-
toreekin (edo, bestela, prozesutik eratorritako lan-poltsan sartzeko oinarri arautzaileetan ezartzen 
den ariketa kopuru minimoa gainditu dutenekin), betiere, kasuan kasuko oinarri arautzaileetan 
xedatzen diren irizpideen araberako puntuazio-hurrenkeran. Delako plaza betetzeko egiten den 
deialditik ateratzen den lan-poltsa bakoitza aurretik kategoria, talde, eskala, azpieskala eta klase 
berean indarrean zegoenari gailenduko zaio; lan-poltsa zaharrean zeuden pertsonak berrian 
sartuko dira, euren hurrenkerari eutsita, lan-poltsa berria osatzen duten pertsonen ondoren.

2. Aurrekorik ez balego, langileen ordezkariei entzun ondoren, Udaleko beste lan-poltsa 
batzuk erabili ahalko dira baldin eta gauzatu beharreko zereginak eta eskatzen den titulazio 
mailan antzekoa bada, betiere, hautatutako pertsonak LPZ-n lanpostu horretarako eskatzen 
diren betekizunak betetzen baditu.

3. Ez baldin badago lan-poltsarik, eta langileen ordezkariei entzun ondoren, deialdi bat egin 
ahalko da lan-poltsa espezifikoa sortzeko lanpostu jakin batzuk aldi baterako betetzeko. Deialdi 
horiek ahal bezain laster egin beharko dira, baina, edonola ere, publikotasun, berdintasun, me-
ritu eta gaitasun printzipioak zainduz. Lanpostuaren izaeraren arabera, dagozkion oinarrietan 
lan-poltsaren indarraldi zehatza jaso ahalko da.

4. Presa eta premia justifikatua dagoen kasuetan, ez badago zentzuzko eperik deialdia 
bideratzeko, honela jokatzeko aukera egongo da:
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— Lehenik eta behin, beste administrazio publikoetako lan-poltsak erabiliko dira, baldin 
eta horietan jasoa badago beste administrazio batzuek lan-poltsa horiek erabiltzeko aukera. 
Kasu horietan, zerbitzuak ematen bukatzen denean, beste lan-poltsa batzuetatik hautatutako 
pertsona automatikoki sartuko da Laudio Udaleko lan-poltsa baliokidean. Lan-poltsan izango 
duten ordenari dagokionez, Laudio Udalak egindako deialdien bidez lan-poltsetan sartu diren 
pertsonen atzean geratuko da, eta euren egoera berberean dauden pertsonekiko lehentasun-hu-
rrenkera Laudio Udaleko bitarteko funtzionario gisa izendatu ziren dataren araberakoa izango 
da, zaharrenetik berrienera. Horretarako, zerbitzuak eman zituen Arloko arduradunak horren 
aldeko txostena eman beharko du.

— Beste administrazioetako lan-poltsetan ez baldin badago hautagai egokirik, azkenik, 
enplegu-zerbitzu publikoetara jotzeko aukera egongo da (Lanbide). Kasu horretan, kasuan 
kasuko enplegu-zerbitzu publikoak proposatzen dituen pertsonek lanpostuan jarduteko oina-
rrizko betekizunak bete beharko dituzte, eta prozedura sumario baten ondoren hautatuko dira, 
lehenago aipatutako berdintasun, meritu eta gaitasun printzipioekin bat.

6. artikulua. Laudio Udaleko lan-poltsetan sartutako hautagaien egoera posibleak

Lan-poltsetan sartutako pertsonak egoera hauetakoren batean egon daitezke: lanean, esku-
ragarri, ezin aurkitu, aldi baterako baja, behin betiko baja.

7. artikulua. “Lanean” egoera

1. “Lanean” edo aktibo egoera izango dute akordio honen aplikazio esparruan zerbitzuak 
ematen ari diren lan-poltsetako hautagaiek.

2. Egoera horretan dagoen bitartean, hautagaiek kontratu-hobekuntza dakarten lan-eskain-
tzak baino ezingo dituzte jaso, akordio honetan araututakoarekin bat.

3. “Lanean” egoeran dagoen pertsonaren kasuan kasuko kontratuaren edo izendapenaren 
indarraldia bukatzen denean “eskuragarri” egoerara igaroko dira berriz, zerrendan hasieran 
zuten postuan, baina hasierako zerrenda geroago sortutako beste batek ordeztu ahal izango 
du, akordio honetan xedatutakoaren arabera.

4. Seme-alabak zaintzeko eszedentzia-egoera adminis tra tiboan dauden bitarteko fun tziona-
rioek lan-poltse tan jarraituko dute “lanean” egoeran, uztailaren 6ko 6/1989 Legearen, Euskal 
Funtzio Publikoari buruz koaren 92.1 artikuluan xedatutako kasuaren baten ondorioz karguga-
betzen ez den bitartean.

5. “Lanean” egoeran dauden langileak “eskuragarri” egoerara igaroko dira uneko zerbitzaldia 
bukatu baino zazpi egun natural lehenago, betiere, baldin eta bu kaera data aurreikusi badaiteke.

8. artikulua. “Eskuragarri” egoera

1. Lan-poltsa bateko hautagaien zerrendan aldi baterako zerbitzuetarako deiaren zain dauden 
dauden pertsonak dira; edonola ere, ezin dute egon akordio honen 6. artikuluan jasotako beste 
ezein egoeratan.

2. Kontratu bat eskaintzean, “eskuragarri” egoeran dauden pertsonez gain, hauek ere kon-
tuan hartu beharko dira:

— Kontratu bat indarrean izanda ere (“lanean” egoeran egonda ere) eskaintzen den kon-
tratuaren hasiera-datan “eskuragarri” egongo direnak.

— Aldi baterako baja bukatua dutenak. Aldi baterako borondatezko baja eskatzean hasiera- 
eta bukaera-datak zehaztu baziren, pertsona “eskuragarri” dagoela ulertuko da aldi baterako 
baja eskatzeko idatzian zehaztutako bukaera dataren hurrengo egunetik aurrera. Borondatezko 
aldi baterako baja bukaera-data barik eskatu bazen eta geroago lanera itzultzea eskatzen bada, 
deia jasotzeko eskuragarritasuna lanera itzultzea eskatzeko idatzia Udaleko Erregistro Oroko-
rrean jaso eta hiru egun baliodunera hasiko da.
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3. Amatasunarengatiko edo aitatasunarengatiko atse de naldia duten pertsonei plaza hutsa, 
errelebo kon tratua, zerbitzu-eginkizunetako ordezkapena edo zerbitzu bereziak eskainiko zaizkie, 
ondorengo ataletan zehaztutakoaren arabera:

— Eskaintza esleitzeak inplikatuko du eskainitako hor ni dura erreserbatzea, eta ez da beharrez-
koa izango pertsona efektiboki lanpostuan jarduten hastea, beraz, lanpostua esleitu zaion per-
tsona lanpostuari atxikia egongo da, baina jardunetik kanpo aldi baterako. Orduan, zerrendako 
hurrengo pertsonari eskainiko zaio izendapena, eta izendapenaren bukaera-data gisa ezarriko 
da amatasun edo aitatasun atsedenaldian dagoen eta erreserba eginda duen pertsonaren atse-
denaldiaren bukaera-data.

— Amatasun edo aitatasun baimenaren asteak agortzen direnean, baimena zuen pertsona 
bi tarteko funtzio nario izendatzeko izapideak egingo dira.

9. artikulua. “Ezin aurkitu” egoera

1. Laudio Udaleko Antolakuntza Publikoko eta Zer bitzu Orokorretako Zerbitzuak ofizioz jarriko 
ditu egoera honetan egindako deiei erantzuten ez dieten pertsona guztiak, akordio honetan 
xedatutako dei-irizpideekin bat. Zehazki, pertsona ilocalizable erakus ten dira, gainera, propo-
samen ezberdinak eskaintzen diren aukera 3, ez den erantzuna lortu dira.

2. Egoera honetan dauden hautagaiei ez zaie inolako lan-eskaintzarik egingo.

3. “Ezin aurkitu” egoeran jartzen diren hautagaiek 3 hila bete edo gehiago ematen badituzte 
egoera horre tan, kasuan kasuko lan-poltsaren bukaerara jaitsiko dira eta “ezin aurkitu” egoeran 
jarraituko dute, eurak aurkitzeko aukera ematen duten datuak komunikatu bitartean behintzat.

4. Lan-poltsan berriro “eskuragarri” egoeran egoteko, hautagaiak idatzia igorri beharko du 
Antolakuntza Pu blikoko eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzura, “esku ragarri” egoeran jartzeko 
eskatuz eta beharrezko da tuak eguneratuz. Lan-poltsak Kudeatzeko Batzordeak eskaera azter-
tuko du. Hala ere, lan-poltsara itzultzeak “eskuragarri” egoeran dagoela baino ez du esan nahi, 
beraz, ez du berreskuratuko lan-poltsan zeukan postua.

10. artikulua. “Aldi baterako baja” egoera

1. Egoera horretan jarriko dira hautagaiak kasu hauetan:

— Idatziz egiaztatzen dutenean lanerako ezintasun iragankorra dutela.

— Idatziz egiaztatzen dutenean beste administrazio baten edo erakunde publiko edo pribatu 
baten izendapen edo kontratu baten titularra dela.

— Izendapena edo kontratua ez onartzeko, behar bezala justifikatutako arrazoiak alegatzen 
dituztenean; edonola ere, Lan-poltsak Kudeatzeko batzordeari dagokio arrazoiak aztertzea.

— Idatziz eta borondatez eskatzen dutenean.

— Laudio Udaleko kontratua edo izendapena boron da tez bertan behera uzten dutenean, 
kan po-kon tratazio baten ondorioz edo autonomoen araubidean alta eska tzea ren ondorioz. Kasu 
ho rretan, aldi baterako bajak 6 hilabete iraungo du, izendapena edo kontratua bertan behera 
uzten den egunetik aurrera zenbatuta.

2. 15 egun naturaleko epean ez bada aurkezten aldi baterako baja egoerara igarotzeko arra-
zoia egiaztatuko duen dokumentazioa, hautagaiak eskaintza borondatez errefusatu duela iritziko 
zaio, eta akordio honetan kasu horietarako xedatu diren arauak aplikatuko dira.

3. Behin aldi baterako baja egoerara pasatzeko arrazoia desagertzen denean, interesdunak 
horren berri eman beharko dio Laudio Udaleko Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorre-
tako Zerbitzuari 15 egun naturaleko epean, egokitzat jotzen den doku mentazioa aurkeztuta. 
Komunikazio hori egin arte edo, hala badagokio, beharrezko egiaztatze-dokumentazioa aurkeztu 
arte, ez zaio inongo lan-eskaintzarik egingo hautagaiari.

4. Egoera horretan dauden hautagaiek ezingo dute lan-eskaintzarik jaso.
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11. artikulua. Behin betiko baja egoera

1. Egoera honetara igaroko dira hautagaiak kasu hauetan:

— Idatziz eta borondatez eskatzen dutenean.

— Karrerako funtzionarioaren lanpostu baten edo lan-legepeko lanpostu finko baten jabetza 
hartzen dutenean unean uneko lan-poltsetan sartu eta gero.

— Borondatez uko egiten diotenean Laudio Uda lare kiko kontratu-harremanari, betiere, aldi 
baterako bajara igarotzeko arrazoia emango lukeen kasua ez bada, eta uko egiteko arrazoia ez 
bada izan izendapen libreko lanpostu batean aldi baterako bitarteko funtzionario gisa jarduteko 
izendapena jaso izana.

— Hamabi hilabeteko epean hiru aldiz errefusatzen dutenean eskainitako izendapen edo kon-
tratu bat, aldi baterako baja egoerara igarotzea justifika dezaketen zirkunstantziak gorabehera. 
Horri dagokionez, ehuneko 100eko lanaldiko kontratu edo izendapenak baino ez dira kontuan 
hartuko, edo ehuneko 75ekoa dutenak errelebo-kontratuen kasuan.

— Eskainitako kontratu bat onartu arren, izenda penerako betekizunak betetzen ez dituzte-
nean. Edono la ere, dagokion lan-poltsan baino ez da emango behin betiko baja.

— Zerbitzutik baztertzeko zigorra jaso dutenean, diziplina arrazoiengatiko kaleratzeen kasuan 
edo gaitasungabetze berezien kasuan.

— Erabateko gaitasungabetze-zigorra ezartzen den kasuetan.

— Nahitaezko erretiroa hartzeko adina betetzean.

— Lan-poltsan sartu zeneko deialdian edo kontratuan xedatutako praktika aldia edo probal-
dia gainditzen ez dutenean.

— Lan-poltsan egoteko eskatzen den titulazioa ez dutenean edo LPZn egiaztatu ezin dituzten 
bete kizunak alegatu dituztenean.

— “Ezin aurkitu” egoeran alta ematen zaienean eta egoera horretan 24 hilabete baino ge-
hiago ematen dituztenean.

2. Behin betiko baja egoeran dauden hautagaiei ez zaie inolako lan-eskaintzarik egingo.

12. artikulua. Deitzeko irizpideak

1. Laudio Udaleko Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzuak ahal bezain 
laster eta akordio honetako xedapenen arabera izapidetuko ditu udal zerbitzuek aldi baterako 
zerbitzuak jasotzeko helarazten dioten edozein eskaera, betiere, eskaerek akordio honetan xe-
datutakoa betetzen badute. Edonola ere, Langileen Batzordeari jakinaraziko zaio.

2. Dagokion lan-poltsaren lehentasun-hurrenkeran egingo dira beti deiak, hurrengo para-
grafoetan xedatutakoa gorabehera. Lanpostu berbera hornitzeko lan-poltsa bat baino gehiago 
dagoen kasuetan, berrieneko hautagaiei deituko zaie lehenago lan-poltsa zaharre koei baino.

3. Izendapen edo kontratu bat baino gehiago eskaintzen badira aldi berean, multzo bakarrean 
eskainiko dira, hautagaien lehentasun-hurrenkerarekin bat hauta daitezen.

4. Kasuan kasuko lan-poltsan egin nahi den kontratazioa edo izendapena egiteko be-
harrezkoa den hizkuntza-eskakizuna duten pertsonak eta hizkuntza-eskakizun hori ez dutenak 
baldin badaude, eskakizuna ez dutenei ez zaie inolaz ere deituko.

5. Lan-eskaintzak telefonoz, posta elektronikoz edo berehalako pertsona interesdunarekiko 
komunikazio arina ahalbidetzen duen edozein bitarteko erabilita egingo dira. Eskaintzaren 
komunikazioa egiteko, kontuan hartuko da zerbitzu arrunten eta premiazkoen arteko desber-
dintasuna (premiazkotzat joko da laneratzea 2 eguneko epean edo epe txikiagoan egin behar 
bada); premiazkoen kasuan, Langileen Batzordeari jakinarazi beharko zaio.
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— Zerbitzu arrunten kasuan, gehienez ere hiru komuni kazio- edo abisu-saiakera egingo dira 
bi eguneko epean. Kontaktatu den lan-poltsako hautagaiak 24 ordu ko epea izango du eskaintza 
onartu edo erre fusatzeko. Ezin izan bada kontaktatu, edo eskaintza ukatu egin bada, zerrendako 
puntuazioaren arabera hurrengo postua duen pertsonarekin egingo da. Deitutako pertsonak ez 
badu lan-eskaintza onartzen, aurreko artikuluetan xedatutakoa aplikatuko zaio.

— Premiazko zerbitzuen kasuan, komunikazio- edo abisu-saiakera bakarra egingo da. 
Kasu horietan, eskaintza egiten den une berean onartu edo errefusatu beharko da. Ez bada 
kontaktatzea lortzen, sailkapenaren hurrenkeraren arabera hurrengoa den hautagaiarekin 
kontaktatzeko saiakera egingo da, bestelako izapiderik gabe.

6. Justifikatzeko eta kontsultatu ahal izateko, indarrean dauden lan-poltsen erregistro zehatza 
eramango da, baita hautegiekin kontaktuan jartzeko egindako saiakerena ere, eta, hala bada-
gokio, hautagaiek emandako erantzunena ere.

13. artikulua. Zerbitzuak ematen jarraitzea

1. Lanpostu bat hutsik dagoela adierazi aurretik bitarteko funtzionario bat baldin baze-
goen horretan lanean, eta ez baldin badago lanpostutik kentzeko arrazoi legalik, bitarteko 
funtzionarioak lanpostuan jarraituko du, behintzat, Udalak ez baldin badu erabakitzen lanpostua-
ren ezaugarriak aldatzea, aldi baterako hutsik uztea edo udal langileekin aldi baterako betetzea.

2. Euskara ikastaroetara joateko ordezkapenak kont ratu-epe bakartzat hartuko dira, eta 
antolakuntza-arrazoiak direla eta, lehenengo ordezkapena egin zuen pertsona berari eskainiko 
zaizkio.

3. Amatasunarengatiko, aitatasunarengatiko edo aldi baterako ezintasunarengatiko lizentziak 
pertsona berak ordezkatuko ditu, elkarren ondotik, hau da, etenik gabe gertatzen badira.

4. Pertsona bati kontratua edo izendapena egiten bazaio eta hori bukatutakoan, lanpostu 
berbera edo pareko lanpostu bat bete behar bada 45 egun naturaleko epean, betetze hori eta 
hasierakoa oinarritu zuten arrazoiak desberdinak izan arren, lanpostua hasiera batean bete zuen 
pertsona berari deitu ahalko zaio, izendapen edo kontratu berriaren iraupena sei hilabeteak 
gainditzen ez baditu. Horretarako, zerbitzuak eman zituen Arloko arduradunak horren aldeko 
txostena eman beharko du.

14. artikulua. Izendapenaren indarraldia bukatzea

1. Hutsik dagoen lanpostua betetzeko izendatutako bitarteko funtzionarioek eta lan legepeko 
aldi baterako kontratatutakoek indarrean dagoen legeriak aurreikusitakoaren arabera bukatuko 
dute euren lan-harremana.

2. Behin kontratuaren edo bitarteko funtzionariotzaren indarraldia bukatuta, hautatutako 
pertsona jatorrizko lan-poltsara itzuliko da hasiera batean zeukan posizioan.

15. artikulua. Probaldia

Lan-poltsa bakoitzeko deialdiaren oinarrietan probaldi bat ezarriko da. Epe horretan arloe-
tako titularrak aurkako txostena ematen badu hautagaia lanpostutik kendu egingo da, interes-
atuari entzunaldia eskaini eta Langileen Batzordeari horren berri eman ostean.

16. artikulua. Lan-poltsen datuak komunikatzea beste administrazio batzuei

1. Izaera pertsonaleko datuak babesteko legeetan xedatutakoari dagokionez, eta, betiere, 
pertsona interesdunaren esanbidezko baimena badago, Laudio Udalaren lan-poltsetan dauden 
datuak eskatzen dituzten beste administrazio publiko batzuei eman ahalko zaizkie, pertsona 
horiek aldi baterako kontratatu edo izendatu ahal izan ditzaten.

2. Horrelako komunikazio bat egin behar zaionean beste administrazio publiko bati,”esku-
ragarri” egoeran dauden pertsonen datuak baino ez dira emango, dagokien lan-poltsan duten 
hurrenkeraren arabera.
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17. artikulua. Lan-poltsen indarraldia

1. Lan-poltsak sortzen direnean ematen zaien indarraldia izango dute. Ez balitz indarraldirik 
zehaztuko, indarrean dauden deialdiak ordezteko beste batzuk egiten diren arte egongo dira 
indarrean, eta, egokitzat jotzen bada, lan-poltsak handitu eta eguneratzeko prozesuak irekitzeko 
aukera egongo da.

18. artikulua. Kontratu-hobekuntza

1. Kontratua hobetzeko sistemaren xedea da bitarteko funtzionarioei aukera ematea irau-
pen luzeagoko, arduraldi luzeagoko, soldata hobeko edota kategoria hobeko kontratuak edo 
izendapenak izan ditzaten.

2. Kontratu-hobekuntza gisa eskaintzen diren kon tra tazioek betekizun hauek bete beharko 
dituzte:

— Nahitaez izan behar dute ehuneko100eko lanaldia, edo ehuneko75ekoa errelebo kontra-
tuen kasuan.

— Aurreikusitako edo finkatutako bukaera-datari erre paratuta, gutxienez, 6 hilabeteko 
hobe kuntza izatea.

3. Kontratu-hobekuntza proposatzen zaien pertsonak “lanean” egoeran egon behar dute 
lan-poltsan, lanaldi partzialeko izendapen edo kontratu batekin, edo lanpostu mailako osa-
garri bereko edo txikiagoko lanpostu batean. Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorre-
tako Zerbitzuan antzematen bada salbuespenen bat egon daitekeela, Lan-poltsak Kudeatzeko 
Batzordeari jakinarazi beharko zaio.

4. Langileen ordezkariei entzun eta gero, Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zerbitzuak baimendutako proposamena jasotzen den unean eta Zerbitzuak lanpostua betetzea 
erabakitzen duenean eskaini beharko dira, ez bada Zerbitzuko hainbat lanposturi eragiten die-
ten antzeko lanpostuetarako eskaintza orokorren kasuan, izan ere, kasu horietan, eskaintza era 
bateratuan egiten saiatu beharko da.

5. Mota horretako kontratuak eskaintzeko prozedura: xedatutako betekizunak betetzen dituz-
ten zerrendako pertsona guztiei deituko zaie, zerrendako hurrenkerari jarraituz.

6. Lanean ari den pertsona batek egin zaion lan eskaintza onartzen badu, uko egin beharko 
dio automatikoki ordura arte eduki duen kontratuari.

7. Eskaintzaren onarpena borondatezkoa da; beraz, behin onetsiz gero, ez da zilegi aurreko 
egoerara bueltatzea.

8. Eskaintza bat onartu dela ulertuko da Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako 
Zerbitzuari jakinarazten zaionean onartu izana (idatziz); jakinarazpena igortzeko bi egun balio-
duneko epea egongo da, kontratua hobetzeko proposamena jasotzen den egunetik aurrera 
zenbatuta.

9. Lan-poltsak Kudeatzeko Batzordeari entzun eta gero, eta txostena jaso ostean, Anto-
lakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzuak aukera izango du erabakitzeko zer kon-
tratu eskaini daitekeen modalitate honetan edota etorkizuneko modalitate honetako kontratazio 
eskaintzetarako kanpo utzi daitezkeen, modalitate honetako eskaintzetarako aurrez ezarritako 
baldintzen arteko bat edo bete ez arren.

19. artikulua. Diziplina-araubidea

1. Lan-poltsetan dauden pertsonak zerbitzuak ematen ari diren bitartean, diziplina-erantzu-
kizuna edo erantzukizun penala egotzi ahalko zaie enplegu-harremanaren funtzionariotza-izae-
rarekin edo lan-izaeraren arabera.
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2. Ezin bada zigorra bete, edo ezin bada zigorra osorik bete, behin zigor ebazpena irmoa 
denean zerbitzuak ematen bukatu duelako, honela betearaziko da:

— Zigorra baldin bada bere zereginetatik kentzea, lan-poltsan dagoen pertsonari aldi ba-
terako baja emango zaio, edo, hala badagokio, zigorra betetzeko geratzen zaion denboran, 
lan-eskaintza bat jaso behar zuen unetik aurrera.

— Zigorra baldin bada zerbitzutik aldentzea, kaleratzea, gaitasungabetze berezia edo era-
bateko gaitasunga betzea bada, behin betiko baja emango zaio lan-pol tsatik, eta berdin egingo 
da pertsona zigortua partaide duten lan-poltsa guztiekin.

20. artikulua. Lan-poltsetatik kentzeko prozedura

1. Bitarteko funtzionarioek zerbitzua ematen duten Zerbitzuko buruak aukera izango dute 
eskatzeko zigor-espediente bat ireki dakiola langile bati, baldin eta errendimendu-falta nabaria 
badu edo bere zereginak betetzeko ageriko gaitasun gabezia, eta zigor-espediente horren on-
dorioz, langile horri behin betiko baja eman ahalko zaio lan-poltsatik.

2. Horretarako, ukitutako zerbitzuak egozten diren gertakarien zerrenda eta egindako 
arau-haustearen azalpena jasotzen duen txostena emango du. Horren ostean, Antolakuntza 
Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzuak gertatutakoa zehaztu eta egiaztatzeko egokitzat 
jotzen dituen esku-hartzeak xedatuko ditu.

3. Zehatze-prozedura horretan, interesdunak dituen eskubideak bermatuko dira eta, edonola 
ere, interesdunari entzunaldi izapidea eskainiko zaio eta langileen ordezkaritzaren zer esana 
entzungo da.

4. Hala badagokio, emandako ebazpena Lan-poltsak Kudeatzeko Batzordera igorriko da, eta 
Antolakuntza Publikoko eta Zerbitzu Orokorretako Zerbitzuak behin betiko baja emango dio 
dagokion lan-poltsan, hala badagokio.

21. artikulua. Lan-poltsen publikotasuna

1. Sarbiderako hautespen-prozesu edo lan-poltsak sortzeko prozesu espezifiko bakoitza 
bukatu ondoren, Laudio Udalaren iragarkien taulan argitaratuko dira emaitzak, baita www.
laudio.eus webgunean ere.

2. Laudio Udalaren lan-poltsak webgunean argi taratuta geratuko dira, behar bezala egunera-
tuak,eta argitaratutako dokumentuaren azken egunera tze-data ere ikusgai egon beharko da.

Xedapen iragankor bakarra

Akordio hau indarrean sartu aurretik izandako izendapenek indarrean jarraituko dute, ha-
rik eta, kasuan kasuko izendapenean aurreikusitako edozein arrazoirengatik, izendapenaren 
amaiera gertatzen den arte.

Xedapen indargabetzaile bakarra

Akordio hau onetsita, ondore gabe geratzen da Tokiko Gobernu Batzarrak 2010eko otsailaren 
5ean hartutako erabakian xedatutakoa. Erabaki hori aldatu egin zen Tokiko Gobernu Batzarrak 
2015eko otsailaren 27an onetsitako “Laudio Udalaren lan-poltsak kudeatzeko irizpideak” izeneko 
akordioaren bidez.

Azken xedapena

Irizpide hauek indarrean sartuko dira Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Bigarrena. Akordio hau argitaratzea Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean.

http://www.laudio.eus
http://www.laudio.eus
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Ebazpen honek administrazio-bidea amaitzen du. Ebazpenaren aurka aukerako berrazter tze-
errekurtsoa aurkeztu ahalko da ebazpena eman duen organoaren aurrean; hilabeteko (1) epea 
dago horretarako, ebazpenaren jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera 
zenbatuta, urriaren 1eko 1 Legearen, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzkoaren 124 eta 39/2015 artikuluetan xedatutakoarekin bat.

Ez bada ipintzen goian aipatu den aukerako berraztertze-errekurtsoa, irekita geratuko da 
auzibidea eta, beraz, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da Gasteizen, Admi-
nis trazioarekiko Auzien Epaitegian; bi (2) hilabeteko epea dago horretarako, ebazpen honen 
jakinarazpena jasotzen den egunaren biharamunetik aurrera zenbatuta.

Laudio, 2019ko abenduaren 12a

Alkate-udalburua
ANDER AÑIBARRO MAESTRE
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