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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
GIZA BALIABIDEEN SAILA

Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea

Gasteizko Udaleko hainbat sailetako lanpostuen zerrenda aldatzea onetsi zuen Tokiko Gobernu  
Batzarrak 2021eko uztailaren 2an 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, 
zerbitzuak egokien deritzon moduan antola ditzake, eraginkorragoak izan daitezen, Konsti-
tuzioaren 103.1 artikuluan emandako aginduaren ildotik, eta bere interesak betetzeko antolaera 
egokienak aukeratu.

Horretan oinarritzen dira Lanpostu Zerrendan kudeaketa teknikariaren lanpostuari (LANKO: 2002)  
eragiten dioten aldaketak. Administrarien enplegu-planaren ondoriozko mugimendu bati 
erantzuten dio aldaketak, haren bidez C1 taldeari zegokion eskala kendu baitzaio lanpostuari; 
izan ere, lanpostuen titularrek eta bitarteko titularrek A2 taldean sartzeko titulazioa egiaztatu 
dute. Orobat, betekizunak aldatuko dira Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Saileko eta 
Kirol eta Osasun Saileko lanpostu batzuetan, eta administrazio-atalekin lotutako aldaketa bat ere 
egingo da, Lurraldearen eta Klimaren aldeko Ekintzaren Sailean atalen antolaketa egokitzearren, 
sail horretan ikuskaritza arloa indartzeko zerbitzua sortu berri baita.

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 sailetan indarrean dagoen lanpostuen zerrendaren aldaketa onestea,  
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 uztailaren 2an

Giza Baliabideen Saileko zinegotzi ordezkaria
IÑAKI GURTUBAI ARTETXE
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ERANSKINA

A.- Lanpostuen Zerrenda aldatzea.

A.1.- Lanpostua eraldatzea.

Zenbait sail:

Kudeaketa-teknikariaren lanpostua aldatzea —LANKO: 2002; ID: hainbat, hainbat atali 
atxikiak (biak taulan adieraziak)—; hornikuntza sistema: lehiaketa; taldea: A2/C1; titulazio-eska-
kizuna: 500 (erdi mailako unibertsitate titulua edo baliokidea) edo 300 (goi mailako batxilergoa, 
LH2, III. mailako lanbide modulua edo baliokidea); eskala: administrazio orokorra; azpieskala: 
kudeaketa (1110B eta 1110C); hizkuntza-eskakizuna: 2.a, derrigortasun-data ezberdinekin (taula-
ren 3. eta 4. zutabeetan adieraziak); destino osagarria: 21; berariazko osagarria: 125; dedikazioa: 
ehuneko 100; IT txartela: 05. Ezaugarri berriak:

Kudeaketa-teknikaria —LANKO: 2003; ID: hainbat, hainbat atali atxikiak (biak taulan adie-
raziak)—; hornitzeko sistema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: 500 (erdi mailako unibertsitate 
titulua edo baliokidea); eskala: administrazio orokorra; azpi-eskala: kudeaketa (1110B); hizkuntza 
eskakizuna: 3.a, derrigortasun-data ezberdinekin (taularen 5. eta 6. zutabeetan adieraziak); des-
tino osagarria: 21; berariazko osagarria: 125; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela 05.

LANPOSTUAREN ID ATALA ORAINGO HE ORAINGO 
DERRIGORTASUN DATA HE BERRIA DERRIGORTASUN DATA 

BERRIA

ID1414 91001 2 1999/02/01 3 2022/12/31

ID1894 242001 2 2008/12/19 3 2022/12/31

ID250 21601 2 2001/12/31 3 2022/12/31

ID725 41801 2 2013/12/20 3 2021/07/02

ID733 41801 2 2002/12/31 3 2022/12/31

ID7829 111112 2 00/00/0000 3 00/00/0000

ID7914 162001 2 00/00/0000 3 00/00/0000

ID8934 182501 2 2022/12/31 3 2022/12/31

ID8935 182501 2 2019/02/01 3 2022/12/31

ID8936 182501 2 2019/02/01 3 2021/07/02

ID8938 182501 2 2019/02/01 3 2021/07/02

A.2.- Betekizunak aldatzea.

02. Lurraldea eta Klimaren aldeko Ekintza.

Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko buruaren lanpostuaren (ID 34) 
IT Txartelaren betekizuna aldatzea; atxikipena: Plangintzarako eta Hirigintza Antolakuntza 
Gauzatzeko Zerbitzuko Hirigintza Antolakuntza Gauzatzeko Atala (020211.100); hornikuntza-sis-
tema: lehiaketa; taldea: A1; titulazioa: 602 (arkitektura lizentzia edo baliokidea); eskala: adminis-
trazio berezia; azpieskala: teknikoa; mota: goi mailako teknikaria (2110A); hizkuntza-eskakizuna: 
3.a; derrigortasun-data: 2019ko otsailaren batean; destino-osagarria: 28; berariazko osagarria: 
20; dedikazioa: ehuneko 115; IT txartela: 01. Betekizun berriak:

Plangintzarako eta Hirigintza Antolamendua Gauzatzeko burua (ID 34); atxikipena: Plangin-
tzarako eta Hirigintza Antolakuntza Gauzatzeko Zerbitzuko Hirigintza Antolakuntza Gauzatzeko 
Atala (020211.100); hornikuntza-sistema: lehiaketa; taldea: A1; titulazioa: 602 (arkitektura lizentzia 
edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; azpieskala: teknikoa; mota: goi mailako teknikaria 
(2110A); hizkuntza-eskakizuna: 3.a; derrigortasun-data: 2019ko otsailaren batean; destino-osa-
garria: 28; berariazko osagarria: 20; dedikazioa: ehuneko 115; IT txartela: 05.
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24. Kirola eta Osasuna.

Erdi mailako kirol koordinatzailearen lanpostuko bi dotazio (ID 8917 eta ID 1902) aldatzea; 
atxikipena: Kirol Zerbitzuaren (244005.6039) kirol atal teknikoa; hornikuntza sistema: lehiaketa; 
taldea: A2; titulazio-betekizuna: G00 (unibertsitate-gradua edo baliokidea) edo 500 (erdi-mai-
lako unibertsitate-titulua edo baliokidea); eskala: administrazio berezia; azpieskala: teknikoa; 
mota: erdi mailako teknikaria (2120B), eta azpi-eskala: zerbitzu-bereziak; mota; zeregin bereziak 
(2230B); hizkuntza eskakizuna: 3.a, derrigortasun datarik gabea; destino osagarria: 23; berariazko 
osagarria: 110; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela: 05. Ezaugarri berriak:

Erdi mailako kirol koordinatzailea (ID 8917 eta ID 1902); atxikipena: Kirol Zerbitzuaren 
(244005.6039) kirol atal teknikoa. Hornikuntza sistema: lehiaketa; taldea: A2; titulazioa: G00 
(unibertsitate-graduko titulua) edo 500 (erdi-mailako unibertsitate-titulua) edo baliokidea; es-
kala: administrazio berezia; azpieskala: teknikoa; mota: erdi mailako teknikaria (2120B), eta 
azpieskala: zerbitzu bereziak; mota: zeregin bereziak, eta mota: erdi mailako teknikaria (2230B); 
hizkuntza eskakizuna: 3.a, derrigortasun data: 2021eko uztailaren 2an; destino osagarria: 23; 
berariazko osagarria: 110; dedikazioa: ehuneko 100; IT txartela: 05.

B.- Administrazio atalak aldatzea.

B.1.- Atala zerbitzuari atxikitzea.

Atal Tekniko eta Ikuskaritzakoa (021302) eta hari dagozkion dotazio guztiak Eraikuntzen 
Zerbitzutik (0213) kendu eta Zerbitzu Tekniko eta Ikuskaritzakoari atxikitzea (kode berria: 022401), 
egitura aldatzeko 2021eko maiatzaren 28ko dekretuaren ondorioz.
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