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OHAR ARGIGARRIA 

 

2022ko martxoaren 4ko 2022/2023 ikasturterako zerbitzu-eginkizunen luzapenaren deialdiaren 

ebazpenari buruz jasotako kontsulta-kopurua dela eta, honako argibide hauek ematen dira: 

 

1. Bitarteko langileak: lehentasun-eskubidea. 

 

Ikasturte honetan, Hamargarren Atalean zehazten diren zerbitzu-eginkizunetako bat 

betetzen ari ziren bitarteko langileek ez dute luzapen-eskaerarik egin beharko. Eskaera 

egin bada, itxaropen hori bertan behera geratuko da, lehentasunezko eskubidearen bidez 

antolatutako horniketa-mekanismo arruntaren aurrean. 

 

Plazak betetzeko zerbitzu-eginkizunak ematea salbuespenezko mekanismoa da, eta oso 

kasu zehatzetan baino ez da erabili behar, lanpostuak betetzeko bide arrunten bidez 

bermatzen ez diren behar espezifikoei erantzuteko. 

 

Beraz, Hamargarren Atalean jasotako zerbitzu-eginkizunetako plazak betetzeko, ikasturte 

osoko plazak betetzeko ohiko prozedura erabiliko da: 2022/2023 ikasturte-hasierako 

esleipenak. Hezkuntza-proiektuaren eta lanpostuen egonkortasuna bermatzeko, iaz egin 

zen bezala, ikasturte-hasierako esleipenetan bitarteko langileen eskura mekanismo bat 

jarriko da, eta mekanismo horrek lehentasunezko eskubidea emango die honako hauetan 

parte hartzeko: espezialitate, lanaldi, profil eta ikastetxe bereko plazetan. 

 

Plaza baten gainean lehentasunezko eskubidea duten ikastetxe bereko pertsona bat 

baino gehiago lehiatzen badira, parte hartzen duten taldeko ordezkogaien zerrendako 

puntuazioaren arabera esleituko dira. 

 

Lehentasunez esleitzeko eskubidea zein lanpostuk ematen duten zehazteko, ikasturte 

osoko plazek bakarrik sortuko dute eskubidea. Ikasturte osotzat hartuko dira irailaren 1ean 

hasi eta hurrengo urteko abuztuaren 31n amaitzen diren plazak. 

 

Kontuan hartuko dira zerbitzu-eginkizunak esleitzeko ebazpenean eta/edo 2021/2022 

ikasturteko luzapenean jasotako espezialitatea, lanaldia, profila eta ikastetxea. 

 

Espezialitate bat baino gehiago ematen duten espezialitate partekatuetako plazetan, 

ebazpen horretan ageri den espezialitate nagusia hartuko da kontuan. 

 

Ikastetxe baten baino gehiagoren plaza ibiltari edo partekatuetarako, aipatutako 

ebazpenean agertzen den zentro nagusia hartuko da kontuan. 
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2. Karrerako funtzionarioak: lekualdatze-lehiaketa. 

 

Karrerako funtzionarioen zerbitzu-eginkizunen luzapenari dagokionez, honako hau ere 

argitu behar da: 

 

Aurreko kasuan bezala, argi utzi behar da zerbitzu-eginkizunen figura salbuespenezkoa 

dela. Karrerako funtzionarioentzako plazak betetzeko bide arrunta lekualdatze-lehiaketa 

da. 

 

Beraz, lekualdatze-lehiaketan aukeratu ahal izan diren plazei dagokienez, langile horiek 

lehiaketa horretan parte hartu beharko dute, eta luzatu nahi duten plaza lehenengo aukera 

gisa aukeratu beharko dute. 

 

Aukeratu ezin izan diren plazetarako, zerbitzu-eginkizunaren luzapena eskatu ahal izango 

da. 

 

Gainera, salbuespen gisa, lekualdatze-lehiaketan plaza lehenengo aukera gisa eskatu eta 

lortu ez duten langileei zerbitzu-eginkizuna luzatuko zaie, baldin eta deialdian ezarritako 

gainerako baldintzak betetzen badituzte. 

 

3. Errore materiala. 

 

Zalantzaren bat sortu duen akats material bat dago deialdian. Ebazpenaren Hamargarren 

Atalean lehen paragrafoan bederatzigarren atalaren goiburuan deskribatutako deialdiren 

batean plaza bat betetzen ari diren langileei buruz hitz egiten da. Argitu behar da 

bederatzigarren atal hori dioen lekuan Hamargarren Atala esan beharko lukeela. 

 

4. Karrerako funtzionarioak: EPEko praktikak. 

 

Bosgarren Atalari dagokionez, argitu behar da inola ere ezingo direla EPEko praktikak 

egin laguntza-zerbitzuetan (adibidez, Berritzeguneetan). 

 

Beraz, praktika-fasea 2022/2023 ikasturtean egin behar duten eta ezaugarri horietako 

plaza bat betetzen zuten langileek ezin izango dute luzapena eskatu. 

 


