
Laudio, 2020ko otsailaren 26a

Udalak  80ko  hamarkadaz  geroztik 
egindako  lan  eskaintza  publikorik 
handiena  datozen  hilabeteetan 
jorratuko du 
Sindikatuekin  negoziatzeko  prozesuaren  ondoren,  2020.  urterako  20  
lanpostuko LEP bat onartzea proposatu du Gobernu taldeak

Egungo  gobernu-taldeak  2019ko  maiatzean  alkatetza  lortu  zuenetik,  lan-eskaintza 

publiko  bat  (LEP)  prestatzen  ari  da,  lehendik  dauden  udal-langileak  finkatu  ahal 
izateko,  eta,  aldi  berean,  ematen  diren  zerbitzuetarako  plantilla  publiko  egokia 

garatzen du.

Udalaren kudeaketa eraginkorrerako eta sindikatuekin negoziatzeko egitura egokiari 
buruzko  hausnarketa-hilabeteak  igaro  ondoren,  2020rako  lan-eskaintza  publikoaren 

proposamen bat dago, eta bertan 20 lanpostu sartu dira gehienez. "Legealdi honetan 
egin nahi dugun lehen deialdia baino ez da, egonkortasuna emateko eta kalitatezko 

enplegu  publikoa  eskaintzeko  helburuarekin.  Bazen  garaia  norbaitek  ardura 
garrantzitsu eta beharrezko hori bere gain hartzeko", adierazi du  Ander Añibarro 
Laudioko alkateak.

Tokiko Gobernu Batzarrak berretsi beharko du 2020ko LEPa, eta hainbat eskalatako 
lanpostuak biltzen  ditu,  hala  nola  Ogasun,  Hirigintza eta  Ingurumen,  Ekonomiaren 

Garapen  eta  Kultura,  Kirola  eta  Jaietako  arloetako  arduradunak,  besteak  beste, 
Adikzioen arloko teknikariak edo sortu berri den kontratazio-teknikariaren lanpostua.
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Halaber,  administrazioko  langileen  bost  lanpostu  jasotzen  dira  udal-zerbitzu 

desberdinetarako,  lau peoi  espezialista Obra eta  Zerbitzuetako Brigadako langileak, 
garbiketako langileak edo udaltzainak indartzeko, besteak beste.

Hala ere,  alkateak aurreratu duenez, "LEP honek izaera zabalgarria izango du, eta 

horrek esan nahi du bete beharreko lanpostu kopurua handitu ahal izango dela, deialdi 
ofizialaren ondoren sor daitezkeen beharren arabera".

Azterketak 2020an

"LEParen  anbizio  handiko  prozesu  bat  kudeatzea  zaila  bezain  ilusionagarria  da. 

Erronka  hori  gure  gain  hartzearekin  pozik  gaude,  eta  Laudion  kalitatezko 
enpleguarekin dugun konpromisoa indartu baino ez du egiten ", jarraitu du.

Gobernu Taldearen asmoa da, behin deialdi ofiziala eginda - "Aste pare bateko kontua 

izango da", alkatea- oinarriak argitaratzea eta lehen azterketekin hastea.

"Dena ondo badoa, lehenengo azterketak urteko hirugarren hiruhilekoan egingo dira, 
eta  teknikoagoak  diren  lanpostuak  betetzen  hasi  nahiko  genuke.  Oinarrien  lehen 

zirriborro bat landu dugu jada, eta sindikatuekin partekatuko dugu, prozesu honetan 
ahalik eta azkarren aurrera egin ahal izateko", amaitu du Laudioko alkateak.
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