
 
 
 

 
 

 
 
 

Donostia kalea 1  –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tel.: 945 01 85 79 – Fax 945 01 86 48 –  

GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

 

EBAZPENA, Funtzio Publikoko sailburuordearena, zeinaren bidez kontsulta publikoa egiten 
baita Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde 
autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeko Agindu-proiektua 
egiteari buruz. 
 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan 
aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautatzea Gobernu Kontseiluaren 2006ko 
maiatzaren 30eko Erabakiaren bidez araututa dago; erabaki hori Jaurlaritzaren Idazkaritzako 
eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariaren maiatzaren 31ko 14/2006 
Ebazpenaren bidez argitaratu zen.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan 
aldi baterako zerbitzuak emateko langileak hautatzeko irizpideak onetsi zituen erabakiak; 
irizpide horiek, hain zuzen, une horretan zegoen araudiari, antolaketa-beharrei eta baliabide 
teknologikoei erantzuten zieten. Egungo testuinguruan, araudi indarduna, teknologia berriak 
eta dauden antolaketa-beharrak eta behar sozialak aintzat hartuta, berrikusi egin beharra 
dago, inguruabar berriei egokitzeko. 
 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legearen 133. artikuluan xedatzen da kontsulta publiko bat bideratuko dela, jakiteko zer iritzi 
duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek 
puntu hauei buruz: 
 
a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak 
b) Hura onartzearen beharra eta egokitasuna 
c) Arauaren helburuak 
d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak  
 
2017ko abenduaren 12ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiak xedatutakoaren arabera, xedapen 
orokorraren izapidetzea sustatzen duen zuzendaritza-zentro edo -organoak, aurretiazko 
kontsultaren izapidea betetzeko, iragarkia jarri ahal izango du Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Publikoaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan, zeina izapidetzerako eta 
informazioa lortzeko gune segurua baita. Horrela, herritarrei gonbidapena egingo zaie 
iragarriko den informazioari buruzko iritzia eman dezaten, alderdi hauekin lotuta: arau hori 
onestearen premia eta egokitasuna, arauaren helburuak, ekimen horrekin konpondu nahi 
diren arazoak eta izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 
Halaber, informazio bera Legegunean erakutsiko da eta gobernu irekiaren plataformara –
Irekia– eramango da. 
 

 
Beraz, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
ezartzeko apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren 4 c) eta 16. artikuluetan xedatuarekin bat, 
honako hau 
 
 

EBAZTEN DUT: 
 
 Lehena.- Kontsulta publikoa egitea, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean 
eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautatzeari 
buruzko Agindu-proiektu bat egiteari buruz. 
 
 



 
 
 
Bigarrena.- Arauaren eraginpean diren herritarrek eta eragileek, egokitzat joz gero, 
Ebazpenaren Eranskinean jasotako alderdiei buruzko iritzia helaraz dezakete hamar egun 
balioduneko epean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren web-atarian 
argitaratzen den egunaren hurrengotik zenbatzen hasita. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz,  
 
 

Andrés Zearreta Otazua 
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEA 

Sinadura elektronikoa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ERANSKINA 
 
 
 
1. Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak  
 
Lan-poltsak kudeatzeko egungo sistema efizientzia gabea izatea; horrek, izan ere, eskatzen du 
lan-eskaintzak adjudikatzeko telefono-dei ugari egin behar izatea, beste faktore batzuen artean 
lan-poltsetan dauden langileen datuak eta egoerak gaurkotu gabe egotearen ondorioz. Horrek 
berekin dakar eskaintzen kudeaketa denboran luzatzea, eta horrek halako atzerapen bat 
eragiten du langileak sartzerakoan.   
 
2.  Ekimena onartzearen beharra eta egokitasuna 
 
2.1. Administrazio elektronikoa bultzatzen duen araudi berria, zeinak aurreikuspen batzuk 
ezartzen baititu prozeduren izapidetze elektronikoa lortzeko, administrazio publikoek 
jarduteko ohiko modu gisa. Halaber, eskubidea aitortzen die, kasu honetan, lan-poltsetan 
dauden langileei eta haietara sartu nahi duten langileei administrazio horrekiko harremanak 
bide elektronikoez egiteko. 
 
Eraldaketa digitalak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 
1eko 39/2015 Legearen aldarrikapenaren babesarekin, 2020ko Gobernantza eta Berrikuntza 
Publikoko Plan Estrategikoaren (GOBEPE 2020) 7. ardatza da, eta haren bidez jauzi 
kualtitatibo bat egin nahi da administrazio elektronikoa ezarri eta zabaltzearen arloan, eta 
bilatzen du paperaren ordez euskarri elektronikoa erabiltzea administrazio-prozedura 
guztietan, hartara barne-digitalizazioko prozesua osatuz. Ardatz horrek lotura du 3. 
ardatzarekin, herritarrentzako zerbitzuei dagokienarekin, zeinaren erronka baita 
herritarrekiko elkarreraginean jarduteko egungo eredua garatu eta hobetzea, Eusko 
Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoen eskaintza osatzearen bidetik, herritarrekiko 
elkarreraginaren kalitatea hobetzeko, zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikorako 
eskubidea eraginkor egiteko eta zama administratiboak gutxitzeko, haren kudeaketa egokituz 
administrazio elektronikoa dela-eta 39/2015 Legeak ekarri dituen beharrizan berriei. 
 
2.2. Lan-poltsetan dauden langileen eskakizunak, izendapena edo Administrazio honekin 
indarrean duten kontratua hobetzeko aukera ezartzekoak, hari uko egin behar izan gabe; izan 
ere, uko egiteak, gaur egun, izendapenari edo kontratuari dagokion lan-poltsan behin betiko 
baja ematea dakar. 
 
2.3. Lan-poltsetako langileek zerbitzu berrien eskakizuna handitzea eta enplegu publikorako 
sarbidean aukeren berdintasuna bermatzeari begira bereziki babestu beharreko kolektibo eta 
egora batzuekin loturik dauden eskakizun sozial berriak. 
 
3. Arauaren helburuak 
 
Araudi berriak hobekuntza batzuk ezarri nahi ditu komunikazio-ereduan eta langileen 
hautatzean, eta hobekuntzak, halaber, izangai diren langileentzako lan-eskaintzen egoerei eta 
lehentasunei dagokienez; horrek, izan ere, lan-poltsen kudeaketa arinagoa eta efizienteagoa 
ekarriko du, langileen beharrizanen estaldura lortzeko eta zerbitzu publikoaren prestazioa 
bermatzeko. 
 
Lan-eskaintzen komunikazioen eta kudeaketari dagokienez, komunikazio elektronikoa 
Administrazioaren eta langile izangaien arteko komunikaziorako bide nagusi bilakatu nahi 
dugu erabilgarri dauden bitarteko elektronikoen bitartez: Ataria, sms-a eta posta elektronikoa. 
 



 
 
Langile izangaiei dagokienez, hainbat hobekuntza ezarri nahi dugu indarrean dagoen 
araudiarekin alderatuta: 
 
- Eskaintzak zehazteko aukera handiagoa, kontratu edo izendapen motari, lanaldiari, 
ordutegiei eta eremu geografikoei dagokienez, norberaren lehentasun eta beharren arabera.  
 
- Izendapena edo kontratua hobetzeko aukera, halako moduz non lanean ari denak poltsa 
beretik edo beste posta batzuetatik bestelako eskaintzak jaso ahalko duen, hartara bere lan-
baldintzak hobetuz. 
 
- Berariaz erregulatu nahi dira lan-eskaintzak eskuratzeko zailtasun edo mugak dituzten 
kolektiboentzako eskaintzak; zehazki, Gizarte Segurantzaren araudiak amatasun- edo 
aitatasun-prestazioak aitortzen dituen aldietan dauden pertsonen eta adimen-ezgaitasun zein 
ezgaitasun fisikoa dituzten pertsonen kolektiboei buruz ari gara.  
 
 
4. Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak 
 
Aurreko ataletan azaldutako inguruabarrak ikusita, beharrezkotzat jotzen da berariazko 
araudi berria prestatzea, beste konponbiderik ez delarik aurkitzen. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz,  
 
 
 

Andrés Zearreta Otazua 
FUNTZIO PUBLIKOAREN SAILBURUORDEA 

(Sinadura elektronikoa) 
 

 
 

 

 

 


