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“LANBIDE EZINBESTEKO TRESNA DA KRISITIK 
ATERATZEKO”, ADIERAZI DU LÓPEZ 

LEHENDAKARIAK 
 
 

• Patxi Lópezek Lanbideren egoitza nagusia inauguratu du. Egoitza horretan 
koordinatuko da Euskal Enplegu Zerbitzuaren bulego-sarearen eta zentro 
laguntzaileen lana 

 
• “Lanbideren ardatza aurrez aurreko arreta eta laguntza pertsonalizatua dira, 

enpleguaren bilaketa errazteko", gogorarazi du Gemma Zabaletak  
 

 
 
Patxi López lehendakariak Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren egoitza nagusia 
inauguratu du gaur goizean Gasteizen, Txagorritxu auzoan. Eraikin berriak 6.420 metro 
koadroko azalera du, eta 140 profesional ari dira jada han lanean. Egoitza hartatik 
koordinatuko dira zerbitzua osatzen duten 39 bulegoak eta zentro koordinatzaileak 
(berrogeita hamar inguru).  
 
Bere hitzaldian Patxi Lópezek azpimarratu duenez, "Lanbide ezinbesteko tresna da 
lan-merkatuan proaktiboak izateko".  Erakundeen, enpresen, sindikatuen eta 
gizarteratze-arloko ordezkarien aurrean esan ditu hitz horiek lehendakariak. “Datozen 
asteetan, enpleguaren aldeko hitzarmen kolektibo baterako xehetasunak aurkeztuko 
ditut. Ekonomiaren arloko eta erakundeetako eragile guztien ahalegina bateratu nahi 
dugu, hazkunde iraunkorra eta kalitatezko enplegua lortzeko”, iragarri du. 
 
Horren ildotik, deialdi bat egin die Lópezek erakunde guztiei “lanpostuak sortzeko 
lanean gure ahaleginak bateratu ditzagun; izan ere, enpleguaren aldeko borrokak 
bateratua izan behar du”. 
 
Bestalde, Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak berriro adierazi 
duenez, “Lanbideren ardatza aurrez aurreko arreta eta laguntza pertsonalizatua dira, 
enplegua bilatzen laguntzeko”. Euskal Enplegu Zerbitzuak bere plantillako orientatzaile 
profesionalen kopurua emendatu egin du, 70tik 245era, datozen zazpi hilabeteetan 
62.000 enplegu-eskatzaile baino gehiagori enplegua lortzeko bidean aholkularitza 
emateko. 
 
“Langabezia da gainditu behar dugun etsai nagusia, eta Enplegu Saila prest dago bere 
esku dituen ahalegin guztiak egiteko, Euskadiko 140.000 herritar baino gehiago 
lan-merkatutik kanpo uzten dituen tragedia hori amaitu dadin”, azpimarratu du 
Zabaletak.  



 

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren egoitza nagusia guztira 14.800 metro koadro 
dituen orube batean kokatzen da. Metro horietatik, 6.420 beheko solairuaren eta 
lehenengo solairuaren artean banatzen dira. Azalera erabilgarria 3.241 metro 
koadrokoa da (1.873 beheko solairuan eta 1.368 lehenengoan). Egokitzeko lanek 1,7 
milioi euroko aurrekontua izan dute, eta El Corte Inglés enpresaren eraikuntza-sailak 
egin du, bera izan baitzen irabazle lehiaketara aurkeztutako 19 enpresaren artean. 
Ezarritako epean egin ditu lanak, hiru hilabetetan, hain zuzen ere. 
 
Berrikuntza-lanak eraikinaren barruko aldean egin dira, eta azalera gehiena berritu da, 
Lanbideren arlo teknikoak bertan kokatzeko. Egindako lan nagusien artean, aipagarriak 
dira, besteak beste, estalduraren berrikuntza, zoruen instalazioa, pinturaren eta ateen 
berrikuntza eta aurretik ez zeuden areto berriak gehitzea; adibidez, Lanbideren 
Administrazio Kontseiluaren batzar-aretoa. Eraikinaren inguruko bide-zorua era 
konpondu da, baita inguruko lorategiak ere.  
 
Guztira, 140 profesional inguruk lan egingo dute Lanbideren zerbitzu zentraletan. 
Horietako gehienak egoitza nagusira lekualdatu dira jada. “Hemendik koordinatu eta 
erraztuko da Lanbideren sarea osatzen duten berrogei bulegoen eta haren zentro 
laguntzaileen lana”, deskribatu du Zabaletak, Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
Administrazio Kontseiluko presidenteak. 


