
Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko maiatzaren 25ean onetsi zuen A eta B taldeetako 2018ko
LEP,  zein  2017rako  onetsitakoaren  osagarri  baita.  132  lanpostuk  osatzen  dute  eskaintza
bateratua, eta alde sozialarekin negoziatzen ari dira horien oinarriak. Ekainean zehar amaitzea
espero da.

Funtzio Publikoaren Sailak honako LEPak deitu eta kudeatu ditu 2016ko udazkenetik gaur arte:

1. Udaltzaingorako LEP gauzatu 
2. A eta B taldeko lanpostuen hornikuntza 
3. Barne sustapena, 1. Agenteak 
4. A eta B taldeetako LEP (2017) 
5. Suhiltzaile eta inspektoreorde lanpostuetarako LEP 
6. C, D eta E taldeetako lanpostuen hornikuntza 
7. A eta B taldeetako LEP (2018)

Orain, honakoak prestatzen ari da:

1. Programen  ebaluazioa,  udal  plantillara  pasatzeko  eta,  ondoren,  LEPetan  sartu  ahal
izateko. 

2. Suhiltzaileen barne-sustapena (kaboak eta ofizialordeak) 
3. Udaltzainen LEP 
4. LEP – Laugarren xedapen iragankorra.

Indarrean  dagoen  legediko  (Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutua  eta  Estatuko
Aurrekontu Orokorrak) 4. xedapen iragankorrak xedatutakoaren haritik, Udal gobernu taldeak lan
eskaintza publiko berria onetsiko du 2018an A, B, C, D eta E taldeetako 92 lanpostu betetzeko.
Lanpostu horiek 2005a baino lehenagotik behin-behineko langileek jarraian betetzen dituzte eta
aurrekontu  estaldura  izan  dute.  Xedapenari  jarraiki,  probek  lanpostuko prozedura  eta  ohiko
zereginekin lotutakoak izan behar dute.

12.- C, D eta E taldeetako lanpostuen LEP

Azkenik, LEP osoaren lehen ziklo honi amaiera emateko (bi urtero errepikatu daiteke), C, D eta
E  taldeetako  LEP  eskaintza  prestatzen  joan  behar  dugu.  Alde  sozialarekin  akordioak
negoziatzen  ari  gara,  eta  2019ko  lehen  seihilekotik  aurrera  jarriko  da  martxan.  Lehenengo
hornikuntzan  bete  gabe  geratu  diren  lanpostuak  eskainiko  dira  eta,  ondoren,  C,  D  eta  E
taldeetako hornikuntza prozesuaren ondoren hutsik geratutakoak.

Estatuko 2018ko aurrekontu orokorrak onesteak ahalbidetu egingo digu bitartekotasun tasa %
8tik  beherako  mailetara  jaistea,  enplegu  publikoa  eta  lan  baldintzak  hobetzeko  I.  eta  II.
akordioetatik abiatuta. Horren ondorioz:

• Berritze-tasa  nabarmen  handitu  ahal  izango  da  eta,  ondorioz,  LEP  honetan  eta
hurrengoetan eskainitako lanpostu kopurua ere bai. 800 bat lanpostutarako deialdi batez
ari gara (A eta B lanpostuetarako eta laugarren xedapen iragankorreko lanpostuetarako
egungo eskaintza barne). Lanpostuak antolakuntzaren beharretara egokitu beharko dira,
herritarren egungo beharrei erantzuteko ahaleginean.

• Zorroztasun osoz eta azken hamarkadan LEPik egon ez izanagatik sentsibilitate handiz
negoziatu  ahalko  ditugu  prozesu  honetako  gaiak,  probak,  zuzenketak,  merituen



balorazioak… (dagoeneko  alde  sozialak  eta  erakundeak  izenpetua  dute  arlo  horren
inguruko dokumentua)

• Gogoratu  egiten  digu  Estatuko  Aurrekontu  Orokorren  2017rako  Legetik  eratorritako
egonkortze prozesuak debekatu egiten duela deialdi mugatuak onestea; berdintasun-,
merezimendu-,  eta  gaitasun-printzipio  konstituzionalak  ezinbestean  beteko  dira.
Hauexek  izango dira  hautatze  prozesuak:  funtzionarioentzat  oposizioa  edo oposizio-
lehiaketa  (Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuen  testu  bateginaren  61.6
artikulua); lan-kontratudun langileentzat oposizioa, oposizio-lehiaketa edo merezimendu-
lehiaketa  (Enplegatu  Publikoaren  Oinarrizko  Estatutuen  testu  bateginaren  61.7
artikulua); estatuko langileentzat oposizio-lehiaketa (esparru estatutua)

Azken batean, LEParen lehen ziklo hau (12 ILDO ESTRATEGIKO) amaitzeko, alde sozialaren
eta  erakundearen  artean  adostu  eta  partekatutako  erabaki  ugari  izatea  nahi  dugu,  eta
deialdietan  lanpostuak  betetzea,  udal  langileen  lan  egonkortasuna  eta  herritarrei  zerbitzu
profesionalak ematen zaizkiela bermatzeko.
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