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Ebazpena, Funtzio Publikoko sailburuordearena, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko
sailburuordearen 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduan araututako langileak hautatzeko eremu
geografikoak ezartzen dituena. Agindu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako aldi baterako zerbitzuen hautaketa
arautzen du.
Gobernantza Publiko eta autogobernuko sailburuaren 2021eko urtarrilaren 7ko Aginduak
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta haren erakunde autonomoetako
aldi baterako zerbitzuen hautaketa arautzen du. Aginduak ezartzen du hautagaiek,
integratzeko unean edo ondoren, jaso nahi dituzten eskaintzen zenbait lehentasun adierazi
ahal izango dituztela, besteak beste, eremu geografikoa.
Arau berriaren espirituarekin bat etorriz, zeinak zerbitzuaren eraginkortasuna bilatzen baitu
hautagaiei lehentasunen arabera eskainiz, eremu geografiko batzuk berriz diseinatu dira, kasu
batzuetan zabalegiak zirenak. Horrela, hautagaiak gehien interesatzen zaizkion udalerrien
eskaintzak jasoko ditu, jasotzen dituen eskaintza guztiak onartzea erraztuz. Era berean,
hautagai gehienentzat iristeko zailtasun handienak dituzten eremuak gune propio gisa sortzen
dira: Karrantza edo Kanpetzu. Horrela, Administrazioak eraginkortasun handiagoa lortzen du
eskaintzak esleitzean. 14 eremu zaharrak 20 eremu dira orain, baina aldaketek 5 eremuri
bakarrik eragiten diete: bat Araban, hiru Gipuzkoan eta bat Bizkaian.
Eremu geografiko berriak I. eranskinean ezartzen dira, eta banatzen den eremu bat aukeratu
duen pertsonak ofizioz izango ditu aurreko hautaketako munizipioak hartzen dituzten eremu
berri guztiak. Horrela, hautagaiek egindako aukeraketari eusten zaio. Aldaketa horrek ez du
inolako kalterik eragingo, ezta aldaketarik ere, hautagaiek adierazitako lehentasunetan. Nahi
duten langileek edozein unetan alda ditzakete beren eremu geografikoak ataritik. II.
eranskinean, aldatu diren eremuen eta eremu berrien arteko korrespondentziak ezartzen dira.
Adierazitakoa kontuan hartuta

EBAZTEN DUT
Lehenengoa: 2006ko maiatzaren 30eko Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorrean eta haren erakunde autonomoetan aldi baterako zerbitzuak
emateko langileak hautatzeari buruz hartutako Erabakiaren eranskinean ezarritako eremu
geografikoak aldatzea.
Bigarrena: ebazpen hau argitaratzea hautagaiaren atarian eta Jakinan.

AZKEN XEDAPENAK
Lehenengoa.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio
Gobernantza Publiko eta autogobernuko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena hautagaiaren
Atarian eta Jakinan argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
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Bigarrena.- Ebazpen honek hautagaiaren atarian eta Gobernantza Publiko eta Autogobernu
Sailaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko urtarrilaren 27a.
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