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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZA BALIABIDEEN SAILA

Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea

Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea onetsi zuen Tokiko Go-
bernu Batzarrak 2021eko maiatzaren 21ean egindako bilkuran.

Lanpostuen zerrenda tresna tekniko bat da, zeinen bitartez Gasteizko Udalak bere barne 
egiturak arrazionalizatu eta antolatzen baititu, sailen egungo premien arabera behar diren lan-
gileak zehazten —lanpostuan jarduteko bete beharreko baldintzak finkatuz, baita lanpostuen 
beren ezaugarriak ere—, eta horietako bakoitza sailkatzen. Era berean, zerrendaren beraren 
izaera publikoa ezartzen du.

Lanpostu bakoitzeko, honako hauek adierazten dira lanpostuen zerrendan: izena, zein sailari 
atxikitzen zaion, dedikazio-erregimena, bertan jarduteko bete beharreko baldintzak, taldea, 
eskala eta azpieskala, destino-osagarriaren maila, hornitzeko sistema eta berariazko osagarria.

Zentzu horretan, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateratua onetsi 
zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 74. artikuluan xedatzen duenaren 
arabera, herri administrazioek lanpostuen zerrenden bitartez edo antzeko antolaketa-tresnak 
erabilita egituratuko dute beren antolamendua. Zerrenda horietan, gutxienez, honako hauek 
jaso behar dira: lanpostuen izena, lanbide-sailkapeneko taldeak, hala dagokionean, atxikita 
dituzten kidegoak edo eskalak, lanpostuak betetzeko sistemak eta ordainsari osagarriak. Tresna 
horiek publikoak izango dira.”

Uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoaren 6/1989 Legearen 18.1 artikuluak jasotzen duenez, 
berriz, “lanpostu-zerrenden bitartez sortu, aldatu edo deuseztatuko dira lanpostuak.”

Era berean, administrazio publikoak, bere burua antolatzeko duten eskumena dela eta, zer-
bitzuak egokien deritzon moduan antola ditzake, eraginkorragoak izan daitezen, Konstituzioaren 
103.1 artikuluan emandako aginduaren ildotik, eta bere interesak betetzeko antolaera egokienak 
aukeratu.

Hortaz, efikazia hori lortze aldera, eta kontuan izanik zenbait lanpostutan egokitzapenak egi-
teko premia, Antolakuntzaren Kudeaketaren Zerbitzuak txosten arrazoitua egin du, beharrezko-
tzat jotzen duelarik lanpostuak oraingo jarduera-eremuari eta zereginei egokitzea, erakundeak 
eskatzen duenari hobeto erantzutearren.

Halaber Kirol eta Osasun Sailean bi atal sortzea eta beste bat kentzea proposatzen da, zer-
bitzuaren antolaketa hobetzea xede, guztia egungo funtzionamendu-.egiturarekin bat.

Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren testu bateratua onetsi zeneko urriaren 30eko 
5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 37.2 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz, ne-
goziazio-bilerak egin dira udal honetako langileen batzordearekin, 2021eko martxoaren 26an 
eta maiatzaren 6an.

Era berean, Giza Baliabideen Saileko Administrazio eta Ekonomia Kudeaketaren Zerbitzuko 
arduradunaren eta udal kontu-hartzailetzaren organoaren titularraren aldeko txostenak jaso dira.
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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. Udaleko zenbait sailetako lanpostuen zerrendaren aldaketa onestea, I. eranskinean 
adierazitakoaren arabera.

Bigarrena. Aldaketak onesten denetik izango ditu ondorioak.

Hirugarrena. Giza Baliabideen Sailari agintzea behar diren izapideak egin ditzan lanpostuen 
zerrendak aldatzeko.

Laugarrena. ALHAOn argitaratzea lanpostuen zerrenda aldatzeko erabaki hau.

Vitoria-Gasteizen, 2021eko maiatzaren 12an

Giza Baliabideen Saileko zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE

ERANSKINA

A. Lanpostu Zerrenda aldatzea 

A.1. Lanpostua aldatzea.

24. Kirola eta Osasuna.

Kirol Zerbitzuko Kirol Medikuntzaren Atalari (244002.6021) atxikitako osasun publikoko eri-
zain lanpostua (ID 8917) aldatzea. Hornikuntza sistema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: C02/530 
(erizain graduko unibertsitate-titulua edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; teknikoa; 
mota: erdi mailako teknikaria (2120B); hizkuntza eskakizuna: 3.a, derrigortasun datarik gabea; 
destino osagarria: 23; berariazko osagarria: 110; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela: 05. Ho-
nakora aldatzea:

Kirol Zerbitzuari (244003.6039) atxikitako erdi mailako kirol koordinatzailea. Hornikuntza 
sistema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: G00 (unibertsitate-graduko unibertsitate-titulua edo 
baliokidea) edo 500 (erdi-mailako unibertsitate-agiria edo baliokidea); eskala: administrazio 
berezia; teknikoa; mota: erdi mailako teknikaria (2120B); azpi-eskala: zerbitzu-bereziak; mota; 
zeregin bereziak. (2230B); hizkuntza eskakizuna: 3.a, derrigortasun datarik gabea; destino osa-
garria: 23; berariazko osagarria: 110; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela: 05.

A.2. Lanpostuaren osagarriak, dedikazioa edo baldintzak aldatzea.

00. Zuzendaritza organoak.

Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Atalari (012501.0003) atxikitako Udalbatzaren idazkaria-
ren lanpostua (ID 7322) aldatzea. Taldea: A1; titulazioa: 608 (soziologia eta politika zientzietako 
lizentzia edo baliokidea) edo 640 (zuzenbideko lizentzia edo baliokidea); eskala: gaikuntza nazio-
nala; azpi-eskala: idazkaritza; mota: lehen mailakoa (3111A); hizkuntza eskakizuna: 4.a, 1994ko 
abenduaren 31ko derrigortasun dataz,; destino osagarria: 30; berariazko osagarria: 5; dedika-
zioa: ehuneko 125. Horrela geldituko da:
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Udalbatzaren Idazkaritza Nagusiaren Atalari (12501.0003) atxikitako Udalbatzaren idazkari 
nagusiaren lanpostua (ID 7322). Taldea: A1; titulazioa: 600 (goi mailako graduko unibertsitate 
titulua edo baliokidea); eskala: gaikuntza nazionala; azpi-eskala: idazkaritza; mota: lehen mai-
lakoa (3111A); hizkuntza eskakizuna: 4.a, 1994ko abenduaren 31ko derrigortasun dataz; destino 
osagarria: 30; berariazko osagarria: 5; dedikazioa: ehuneko 125.

08. Ekonomia Sustapena, Enplegua, Merkataritza eta Turismoa.

Prestakuntzaren, Enplegu Sustapenaren eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzuari (082302.920) 
atxikitako orientazio eta enpleguko erdi mailako lanpostua (ID 1373) aldatzea. Hornikuntza sis-
tema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: 501 (gizarte laneko diploma edo baliokidea); eskala: adminis-
trazio berezia; teknikoa; mota: erdi mailako teknikaria (2120B); hizkuntza eskakizuna: 3.a, 2002ko 
abenduaren 31ko derrigortasun data; destino osagarria: 23; berariazko osagarria: 110; dedikazioa: 
ehuneko 100; IT txartela: 05. Honakoa izatera pasatzea:

Prestakuntzaren, Enplegu Sustapenaren eta Ekonomia Sozialaren Zerbitzuari (082302.920) 
atxikitako orientazio eta enpleguko erdi mailako lanpostua (ID 1373) . Hornikuntza sistema: le-
hiaketa; taldea: A2; titulazioa: 500 (erdi-mailako unibertsitate titulua edo baliokidea); eskala: ad-
ministrazio berezia; teknikoa; mota: erdi mailako teknikaria (2120B); hizkuntza eskakizuna: 3.a, 
2002ko abenduaren 31ko derrigortasun data; destino osagarria: 23; berariazko osagarria: 110; 
dedikazioa: ehuneko 110; IT txartela: 05.

09. Giza baliabideak.

Giza Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzuari (091201.213) atxikitako Giza Baliabideen burua-
ren lanpostua (ID 1429) aldatzea. Hornikuntza-sistema: lehiaketa; taldea: A1; titulazioa: 600 
(goi-mailako unibertsitate-titulua edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; azpi-eskala: 
teknikoa; mota: goi-mailako teknikaria (2110A); hizkuntza-eskakizuna: 3.a, derrigortasun-datarik 
gabe; destino-osagarria: 26; berariazko osagarria: 35; dedikazioa: ehuneko 125; IT txartela: 01. 
Honakoa izatera pasatzea:

Giza Baliabideen Kudeaketaren Zerbitzuari (091201.213) atxikitako Giza Baliabideen buruaren 
lanpostua (ID 1429) . Hornikuntza-sistema: lehiaketa; taldea: A1; titulazioa: 600 (goi-mailako 
unibertsitate-titulua edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; azpi-eskala: teknikoa; mota: 
goi-mailako teknikaria (2110A); hizkuntza-eskakizuna: 3.a, derrigortasun-datarik gabe; desti-
no-osagarria: 26; berariazko osagarria: 35; dedikazioa: ehuneko 115; IT txartela: 01.

15. Mugikortasuna eta Espazio Publikoa.

1. Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko paisaiaren atalari (152007.1304) 
atxikitako parke eta lorategien kudeaketaren arduradunaren lanpostua (ID 153) aldatzea. 
Hornikuntza-sistema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: 300 (batxilerra, LHII, hirugarren mailako 
lanbide-modulua edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; azpi-eskala: teknikoa; mota: 
erdi-mailako teknikaria (2120B); hizkuntza-eskakizuna: 3.a, derrigortasun-datarik gabe; desti-
no-osagarria: 23; berariazko osagarria: 90; dedikazioa: ehuneko 100. Honela geratuko da:

Espazio Publikoaren eta Natur Ingurunearen Zerbitzuko paisaiaren atalari (152007.1304) 
atxikitako parke eta lorategien kudeaketaren arduraduna (ID 153) . Hornikuntza-sistema: le-
hiaketa; taldea: A2; titulazioa: D43 (ingeniaritza agronomoko gradua), D44 (baso ingeniaritzako 
gradua) D46 (paisajismoko gradua), 633 (ingurumen-zientziak), B13 (ingurumen-biologia) edo D45 
(nekazaritza-ingurumen arloko ingeniaritza) edo baliokideak; eskala: administrazio berezia; 
azpi-eskala: teknikoa; mota: erdi-mailako teknikaria (2120B); hizkuntza-eskakizuna: 3.a, derrigor-
tasun-datarik gabe; destino-osagarria: 23; berariazko osagarria: 90; dedikazioa: ehuneko 100.

2. Trafiko Zerbitzuari (152102.607) atxikitako trafiko eta aparkaleku zaintzaileen taldeko buru 
lanpostua (ID 324 eta 325) aldatzea. Hornitzeko sistema: lehiaketa; taldea: C2; titulazioa: 200 (es-
kola-graduatua, LH I edo baliokidea); eskala: administrazio berezia (1300D, 1400D, 2130D, 2220D, 
2230D, 2241D, 2242D, 2243D, 2244D, 2245D); hizkuntza eskakizuna: 2.a, derrigortasun data: 1999ko 
otsailaren 1a; destino osagarria: 15; berariazko osagarria: 210; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela 02; 
gidatzeko baimena: B. Honela geratuko da:
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Trafiko Zerbitzuari (152102.607) atxikitako trafiko eta aparkaleku zaintzaileen taldeko burua (ID 
324 eta 325). Hornitzeko sistema: lehiaketa; taldea: C2; titulazioa: 200 (eskola-graduatua, LH I edo 
baliokidea); eskala: administrazio berezia (1300D, 1400D, 2130D, 2220D, 2230D, 2241D, 2242D, 
2243D, 2244D, 2245D); hizkuntza eskakizuna: 2.a, derrigortasun data: 1999ko otsailaren 1a; 
destino osagarria: 15; berariazko osagarria: 212; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela 02; 
gidatzeko baimena: B.

Zenbait sail.

1. Zuzendaritza Nagusiaren Zerbitzuko zuzendaritza nagusiaren atalei (011101.1001, 021001.1001, 
032010.1001, 041011.1001, 081001.1001, 091001.1001, 091502.1001, 101001.1001, 111001.1001, 
151001.1001, 181001.1001, 231001.1001, 241001.1001) atxikitako zuzendari nagusiaren lanpostua 
aldatzea (ID 8800, ID29, ID7819, ID714, ID7867, ID1410, ID7864, ID9258, ID7875, ID7872, ID7871, 
ID9257, ID9259); Taldea: A1 eta A2; eskala: zuzendaritza (99000000A eta 99000000B). Honela 
geratzea:

Zuzendaritza Nagusiaren Zerbitzuko zuzendaritza nagusiaren atalei (011101.1001, 021001.1001, 
032010.1001, 041011.1001, 081001.1001, 091001.1001, 091502.1001, 101001.1001, 111001.1001, 
151001.1001, 181001.1001, 231001.1001, 241001.1001) atxikitako zuzendari nagusiaren lanpostua 
aldatzea (ID 8800, ID29, ID7819, ID714, ID7867, ID1410, ID7864, ID9258, ID7875, ID7872, ID7871, 
ID9257, ID9259); Taldea: A1; eskala: zuzendaritza (99000000A).

B. Administrazio atalak aldatzea 

B.1- Atalak sortu edo deuseztatzea.

B.1.1. Kirol Medikuntzaren Atala kentzea (244002).

B.1.2. Kiroleko atal teknikoa sortzea (244005), eta horri atxikitzea Kirol Zerbitzuko erdi mailako 
kirol koordinatzaile lanpostuak (COPU6039).

B.1.3. Kiroleko zerbitzu orokorren atala sortzea (244006) eta horri atxikitzea zerbitzu orokorren 
buru lanpostua (ID4334) eta taldeburuaren lanpostua (ID1838).

B.2- Atalaren izena aldatzea.

B.2.1. Izena aldatzea Kirol Esparruen Atalari (244001) eta Kirol Zentroen Atala izendatzea 
(244001).
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