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Ebazpena,  2019ko  uztailaren  26koa,  Hezkuntza  Saileko  Langileak  Kudeatzeko  Zuzendariarena, 
2019ko uztailaren 18ko Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren ebazpena, 
2019/2020ko  ikasturtean  Hezkuntza-Premia  Berezietako  ikasleekin  zerbitzuak  emateko  zenbait 
lanpostu, zerbitzu-eginkizunetan edo behin-behineko esleipenean, betetzeko deialdia behin betikoz 
ebazten zuena, zuzentzen duena.  
 
2019ko uztailaren 18ko Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren ebazpenak, 
2019/2020ko ikasturtean Hezkuntza-Premia Berezietako ikasleekin zerbitzuak emateko zenbait 
lanpostu,  zerbitzu-eginkizunetan  edo  behin-behineko  esleipenean,  betetzeko  deialdia  behin  betikoz 
ebazten zuen. 
 
Aipatutako ebazpenean zuzendu beharreko hutsak atzeman dira eta Herri Administrazioen 
Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015  Legeak,  bere  109.2.  artikuluan  dioenari 
jarraiki, “Herri-administrazioek, beren  kabuz edo  interesdunek eskaturik, edozein unetan zuzendu 
ditzakete beren egintzetako errakuntza materialak, egitezkoak edo aritmetikoak”.  
 
Hezkuntza bereziko zerbitzua konturatu egin da Asuncion Burgos Fernández karrerako funtzionarioari 
modu okerrean esleitu zaiola lanpostu hau: OETHLZ/CTHDTEUTE-BIZKAIA (Ortuella) LH eta DBH 
talderako. 
 
Funtzionario hau deialdiko behin betiko ebazpenean I.go eranskinean (esleipenak) agertzen da eta akatz 
argia da, persona hau lanposturako egin zen azterketara ez baitzen aurkeztu. 
 
Aipatutako deialdiaren behin betiko ebazpenaren II. (baztertutako eskariak) eta III. eranskinetan 
(baremazioak) ondo dago ezarrita “baztertuta” agertzen delako. 
 
Horiek horrela, eman zaizkidan eskumenez baliaturik,  

 
 

EBATZI DUT: 
 

Lehenengoa.  –  ASUNCIÓN  BURGOS  FERNÁNDEZ  esleipenen  zerrendatik  (I.go  eranskina) eta 
“OETHLZ/CTHDTEUTE-BIZKAIA (Ortuella) LH eta DBH talderako” lanpostutik kentzea. 
 
Bigarrena. – AGURTZANE DE LA VEGA DAÑOBEITIA funtzionario interinoari, 9,65 punturekin, 
lanpostu honen bigarren plaza esleitzea, behin-behineko esleipenetan agertzen zen moduan. 
 
 

ERREKURTSOAK 
 

Administrazio bidea bukatzen ez duen Ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango 
zaio Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordeari hilabeteko epean, berau jakinarazi eta biharamunetik 
aurrera,  betiere  Herri  Administrazioen  Administrazio  Prozedura  Erkidearen  urriaren  1eko  39/2015 
legearen 112.1 artikuluari dagokionez, 121. artikuluan eta hurrengo artikuluetan xedatutakoaren arabera. 

 
Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 24a 
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