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Arartekoaren 2022IR-540-22 Ebazpena, 2022ko urriaren 14koa. Horren bidez, 

amaitutzat eman da unibertsitatez kanpoko irakasleen lekualdatze-lehiaketari 

lotutako kexa batean egindako jarduna. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona batek Arartekora jo du Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailaren 

jarduketa bati buruzko kexa bat jartzeko, zehazki, Hezkuntza sailburuaren 

2021eko azaroaren 5eko Aginduaren1 bidez deitutako unibertsitatez kanpoko 

irakasle funtzionarioak lekualdatzeko lehiaketari lotutakoa. 

 

Kexan adierazitakoaren arabera, kexagileak Gasteizko Federico Baraibar BHI 

zentroko lanpostu bat esleitzeko interesa zuen, zehazki, “Matematika” 

espezialitateari dagokiona eta 1. hizkuntza-eskakizuna zuena (derrigortasun-

datarik gabe). 

 

Indarreko lanpostu-zerrenda ofizialaren arabera2, zentro horretan ezaugarri 

horietako sei lanpostu zeuden, eta horietako bakarra zegoen behin betiko 

beteta. 

 

Hala eta guztiz ere, lanpostu horietako bat ere ez zen lehiaketan eskaini; 

hortaz, kexaren sustatzaileak ezin izan zuen bere mugikortasun-eskubidea 

baliatzeko inolako aukerarik izan. 

 

2. Hizpide dugun espedientea izapidetzeko, Arartekoak bi informazio-eskaera 

bidali zizkion Hezkuntza Sailari. Hezkuntza-administrazio horrek horretarako 

onartutako araudia bera zuten eskaerek abiapuntu; halaber, lehiaketan 

aipatutako lanpostuetako bat bera ere ez eskaintzearen arrazoi zehatzak 

ezagutzeko eskatu genion. 

 

Era berean, Hezkuntza Sailak erakunde honi bidali zizkion egindako galderei 

erantzuteko txostenak. 

 

Idazki horietan adierazitako argudioak jarraian agertzen diren ataletan aztertuko 

dira; beraz, une honetan ez dira deskribatu behar. 

 

  

                                        
1 Agindua, 2021eko azaroaren 5ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita autonomia 

erkidego mailako lekualdatze-lehiaketa, unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza-kidegoetako funtzionarioentzat, 

lanpostuak betetze aldera Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren mendeko ikastetxeetan. 
2 26/2022 Dekretua, otsailaren 15ekoa, zeinaren bidez onartzen baita Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, 

Batxilergoa, lanbide-heziketa, hizkuntza-irakaskuntzak, arte-irakaskuntzak, musika-irakaskuntzak, kirol-

irakaskuntzak, urrutiko hezkuntza eta helduen hezkuntza ematen duten Hezkuntza Saileko ikastetxe publikoetako 

lanpostuen zerrenda, irakaskuntza horietako lan-legepeko irakasleentzat eta irakasleen kidegoetako 

funtzionarioentzat gordeta. 
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Gogoetak 

 

1. Plangintza eta Antolaketako eta Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariaren 

2021eko azaroaren 25eko Ebazpenean3 zehaztu ziren lekualdatze-lehiaketan 

eskainiko ziren lanpostuak, eta honela azal daitezke laburrean: 
 

 Abiapuntua Hezkuntza Sailaren web-orrian argitaratutako LPZren behin betiko 

proposamenean dauden plazen kopurua izango da, ikastetxe, espezialitate eta hizkuntza-

eskakizun bakoitzerako. 
 

 Eskaini beharko diren lanpostuak 2021-2022 ikasturtean astean dagokion espezialitatean 

eman beharreko irakastorduak 17 behintzat badituztenak izango dira, edo hondarra 12koa 

edo gehiagokoa dutenak, 
 

 Arau orokor modura, lanpostu huts guztiak eskainiko dira, baita lanpostu hutsak hartzen 

dituztenek utzitakoak ere. Lanpostu huts edo bigarren aldiko bat bakar-bakarrik kendu ahal 

izango da, posible bada lanpostu hori 2022-2023 ikasturtean desagertzea honako arrazoi 

hauengatik: 
 

 Aurreikuspenen arabera, ikastetxeko taldeen kopurua jaisteagatik. 

 Irakaskuntzak bat egiteko edo integratzeko prozesuetan inplikatutako ikastetxeak. 

 Lanpostu huts edo bigarren aldiko bat kentzea gomendatzen duten beste egoera 

batzuk, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik baldin badira. 

 

Irizpide horien arabera egindako proposamenean, honelaxe jaso dira 

“Matematikak” espezialitateko eta derrigortasun-datarik gabeko 1. hizkuntza-

eskakizuneko Federico Baraibar BHI zentroko lanpostuak: 
 

Ikastetxeko LZ 6 

Lehiaketako lanpostuak 0 

Atxikitako irakasleak 1 

Lekuz aldarazitako irakasleak 0 

Gordetako lanpostuak 1 

Lehiaketako lanpostu hutsak 0 

Estalitako bigarren aldikoak 1 

 

Datu horiek 2022ko urtarrilaren 31n argitaratu ziren Hezkuntza Sailaren 

webguneko lanpostuen zerrendan, eta geroago eguneratu ziren. 

 

Beraz, ondoriozta daiteke zentro horretan sei lanpostu daudela espezialitate eta 

hizkuntza eskakizun hori dutenak, eta horietako bat behin betiko helmuga duen 

pertsona batek betetzen duela. 

 

Horiek horrela, gainerako bost lanpostuek ez daukate behin betiko titularrik, 

beraz, hasiera batean, eta Arartekoaren ustez, badirudi goian aipatutako 

araudian xedatutako baldintzak betetzen direla lanpostuok lekualdatze-

                                        
3 Ebazpena, 2021eko azaroaren 25ekoa, Plangintza eta Antolaketako eta Ikastetxe eta Plangintzaren 

zuzendariena, ondorengoak arautzeko: bigarren hezkuntzako irakasleen kidegoko, lanbide-heziketako irakasle 

teknikoen kidegoko, hizkuntza eskola ofizialetako irakasleen kidegoko, musika eta antzertiko irakasleen kidegoko 

eta arte plastikoetako eta diseinuko irakasleen kidegoko lekualdatze-lehiaketan 2021-2022 ikasturtean eskainiko 

diren lanpostuak zeintzuk izango diren zehazteko irizpideak. 
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lehiaketan eskainiak izateko, modu horretan, eskatutako espezialitatea eta 

hizkuntza-eskakizunak dituzten parte-hartzaileek horiek bete ahal izateko. 

 

Nolanahi ere, bost lanpostu horiek lehiaketatik kanpo utzi ziren. Era berean, 

une hartan behin betiko atxikipena zuen pertsonari beste lanpostu bat 

adjudikatzeko aukera ere bertan behera geratu zen. 

 

Bazterketa hori geroago berretsi zen, lekualdatze-lehiaketaren behin betiko 

lanpostu hutsak argitara eman zituen ebazpenaren bidez.4 

 

Horregatik guztiagatik, Arartekoak lehen informazio-eskaera bat bidali zion 

Hezkuntza Sailari, goian adierazitako gogoetak azalduz eta hezkuntza-

administrazio horrek hutsik zeuden bost lanpostuak eskaintzeko zuen 

prestasunaren berri emateko eskatuz, edo, bestela, lanpostu horiek lehiaketatik 

ateratzeko erabakiaren arrazoi zehatzak zeintzuk ziren jakinarazteko eskatuz. 

 

2. Hezkuntza Sailak gure eskaerari emandako erantzunean 2021eko azaroaren 

25eko Ebazpena aipatu zuen eta, ondoren, honako justifikazio-arrazoi hau 

eman zuen: 
 

“4.3 puntuan adierazten da lanpostu huts edo bigarren aldiko bat kendu ahal izango dela 

ondorengoa jarraituz: “Lanpostu huts edo bigarren aldiko bat kentzea gomendatzen duten 

beste egoera batzuk, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik baldin badira.” 
 

Kasu honetan, derrigortasun-datarik ez duten 1. hizkuntza-eskakizuneko lanpostuek ez dute 

ziurtatuta jarraituko dutenik ikastetxeko horretako A ereduko taldeak desagertzea aurreikusten 

baita.” 

 

3. Azaldutakoa ikusita, erakunde honek ulertu zuen ez zeukala nahikoa 

elementurik kexaren xede den jarduera modu arrazoituan aztertu ahal izateko, 

eta, beraz, erabaki zuen beste idazki bat bidaltzea Hezkuntza Sailari, zenbait 

ohar helarazteko eta bidalitako informazioa zabaldu zezan eskatzeko. 

 

Idazki horretan onartu genuen, hain zuzen ere, sail horren txostenean 

ziurtatzen zen bezala, 2021eko azaroaren 25eko Ebazpenak honako hau 

xedatzen duela: lanpostu huts bat edo bigarren aldiko bat ezabatu ahal izango 

dela, hala egitea gomendatzen duten beste egoera batzuengatik, behar bezala 

justifikatutako arrazoiak egonez gero. 

 

Hala ere, agerian utzi genuen, halaber, hizpide dugun gaia aztertzerako orduan 

ezin dugula ahaztu zehaztapen hori ebazpenaren atal baten azken tartekian 

dagoela jasota. Atal horrek, oro har, lanpostu huts eta hondar guztiak 

eskaintzeko betebeharra ezartzen du, kontuan hartuta argitaratutako 

                                        
4 Ebazpena, 2022ko maiatzak 16koa, Hezkuntza saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariarena. Horren bidez 

hainbat ikastetxetan hutsik dauden behin betiko lanpostuak zehazten dira; lanpostuok Bigarren Hezkuntzako, 

Lanbide Heziketako, Hizkuntza-Eskola Ofizialetako, Musika eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta 

Diseinuko ikastetxeetan daude, eta kidego hauetakoak dira: Bigarren Hezkuntzako, Hizkuntza Eskola Ofizialetako, 

Musika eta Arte Eszenikoetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Katedradun eta Irakasleen Kidegoetako, eta 

Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoak. 
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Lanpostuen Zerrendan dagoen lanpostu-kopurua, eta betiere 17 eskola-ordu 

erreal edo 12 ordu edo gehiagoko hondarra badute. 

 

Era berean, azpimarratu genuen araudi horrek berak adierazten duela lanpostu 

huts bat edo bigarren aldiko bat ezabatzeko aukera ematen duen arrazoi 

bakarra 2022-2023 ikasturtean lanpostu hori desagertzea dela, honako arrazoi 

hauetakoren batengatik: 
 

 Talde-kopuruak behera egingo duela aurreikustea. 

 Irakaskuntzak batzeko edo integratzeko prozesuak egitea. 

 Behar bezala justifikatutako beste egoera batzuk gertatzea. 

 

Horiek horrela, araudia aplikatzeak, beraz, dauden lanpostu guztiak eskaintzea 

eskatuko luke, salbu eta lanpostu horiek 2022-2023 ikasturtean eskainiko ez 

direla aurreikusiz gero. 

 

Hala ere, lanpostuak desagertzeari buruzko aurreikuspen hori ezin da, gure 

ustez, lanpostuen balizko konkurrentziaren adierazpen soil batean oinarritu; 

aitzitik, behar bezala arrazoituta eta justifikatuta egon behar du, behar bezala 

egiaztatzeko moduko datu objektiboen bidez. 

 

Hori dela eta, erakunde honen iritziz, txostenean adierazitako motibazioa ez 

zegoen nahikoa justifikatua ikastetxe, espezialitate eta hizkuntza-eskakizun 

horiei lotutako lanpostu guztiak baztertzeko. 

 

Hori dela eta, erakunde honek Hezkuntza Sailari bidalitako idazkian adierazi 

genuen Arartekoak zehatz-mehatz jakin behar zuela zeintzuk ziren kexa 

honetan hizpide ditugun sei lanpostuak 2022-2023 ikasturtean desagertuko 

zirela aurreikusteko oinarri gisa hartutako egoera eta elementu zehatzak, eta 

informazio hori helarazteko eskatu genuen. 

 

4. Oraingo honetan, Hezkuntza Sailak txosten baten bidez erantzun zuen. Horren 

bidez, aurretik bidalitako erantzunean aipatutakoa errepikatu zuen, baita 

honako hau gaineratu ere: 
 

“Horretan sakonduz, 2022ko urtarrilaren 26an Plangintzako Lurralde Batzordea deitu zenean 

lekualdatze-lehiaketetako lanpostu hutsen proposamenari aurkeztutako alegazioak. aztertzeko, 

langileen ordezkariek adierazi zuten beharrezkoa zela zenbait ikastetxetako lanpostuak HE1etik 

HE2ra bihurtzea. 
 

Hain zuzen ere, kexa-espediente honen xede den IES Federico Baraibar BHI institutuko 

lanpostuen zerrendako 1. hizkuntza-eskakizuna aldatzeko eskatu zen.” 

 

5. Gorago adierazi den bezala, lekualdatze-lehiaketan eskainiko diren lanpostuak 

zehazteko berariaz onartutako eta argitaratutako araudiak adierazten du 

ikastetxe, espezialitate eta hizkuntza-eskakizun bakoitzeko lanpostuen 

zerrendan jasotako behin betiko proposamenetik abiatu beharra dagoela. 
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Horiek horrela, 2021-2022 ikasturtean eskaini beharko diren lanpostuak astean 

dagokion espezialitatean eman beharreko irakastorduak 17 behintzat 

badituztenak izango dira, edo hondarra 12koa edo gehiagokoa dutenak. Eta, 

oro har, dauden lanpostu huts eta bigarren aldiko guztiak eskainiko dira. 

 

Era berean, arau horrek ezartzen duenaren arabera, lanpostu huts bat edo 

bigarren mailako bat kendu ahal izango da, posible bada lanpostu hori 2022-

2023 ikasturtean desagertzea honako arrazoi hauengatik: aurreikuspenen 

arabera, ikastetxeko taldeen kopurua jaisteagatik; irakaskuntzak bat egiteko 

edo integratzeko prozesuengatik, eta lanpostu huts edo bigarren aldiko bat 

kentzea gomendatzen duten beste egoera batzuengatik, behar bezala 

justifikatutako arrazoiak egonez gero. 

 

Kasu honetan abiapuntutzat hartzen dugu, lanpostuen zerrendan jasotakoaren 

arabera, ikastetxean sei lanpostu daudela “matematika” espezialitatea eta 

derrigortasun-datarik gabeko 1. hizkuntza-eskakizuna dutenak, eta horietatik 

bost hutsik daudela eta bat beteta (beraz, litekeena da lanpostu horrek 

bigarren aldiko bat sortzea). 

 

Hasiera batean, Hezkuntza Sailak, lanpostu horiek lekualdatze-lehiaketatik 

kanpo uzteko arrazoi gisa, aipatu zuen Federico Baraibar BHI zentroko A 

ereduko taldeak desagertzeko aukera zegoela. 

 

Hala ere, espedientea izapidetzen aritu garen bitartean, ez du inolako daturik 

eman ikastetxeko ikasleen osaerari buruz, 2022-2023 ikasturterako egindako 

matrikulazioari buruz edo sei lanposturi eragiteko moduko talde jaitsiera 

nabarmena justifika lezakeen hezkuntza-eskaintzaren aldaketari buruz. 

 

Bidalitako txostenetan ez da aipatzen ezta ere eragindako ikastetxea 

irakaskuntzak bat egiteko edo integratzeko prozesuren batean sartuta 

dagoenik, eta, beraz, ezin da ulertu kasu honetan kausa hori gertatzen denik. 

 

Bestalde, Hezkuntza Sailak emandako informazio berriaren arabera, alderdi 

sozialak eskatu zuen ukitutako lanpostuen hizkuntza-eskakizuna aldatzea, 

baina ez dugu proposamen horrek izan duen ibilbideari buruzko informaziorik 

jaso, ez eta hura bermatzen duten arrazoiei buruz edo martxoaren 9ko 

47/1993 Dekretuan5 xedatutakoaren arabera duen egokitasun juridikoari buruz 

ere. 

 

Laburbilduz, eta erakunde honen iritziz, Hezkuntza Sailak egindako txostenetan 

helarazitako informazioak ez du biderik ematen arestian aipatutako behar 

besteko arrazoiketa-eskakizunak betetzat jotzeko eta lekualdatze-lehiaketaren 

xede diren lanpostuak kentzeko neurria justifikatutzat jotzeko, ez baitu inolako 

datu objektiborik ematen egiaztatzeko lanpostu horiek 2022-2023 ikasturtean 

                                        
5 47/1993 Dekretua, martxoaren 9koa, irakaspostuetarako hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun egunak 

zehazteko irizpideak finkatzen dituena. 
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desagertuko zirenik zalantzarik gabe egiaztatzeko, hain zuzen ere neurri hori 

hartzeko aplikatu beharreko araudiak eskatzen duen bezala. 

 

Ildo horretatik, Hezkuntza Sailak berak ikastetxeei buruz webgunean 

argitaratutako informazioaren arabera, Federico Baraibar BHIn 2022-2023 

ikasturtean eskainitako irakaskuntzak A eredukoak dira oraindik ere. 

 

Era berean, 2022-2023 ikasturterako lanpostuen zerrendaren behin-behineko 

proposamenean, Hezkuntza Sailaren webgunean argitaratutakoak, bere 

horretan mantendu dira ikastetxe honetan “Matematika” espezialitateko eta 

derrigortasun-datarik gabeko 1. hizkuntza-eskakizuneko sei lanpostuak; beraz, 

zerrenda hori berretsiko balitz, ez litzateke gertatuko hezkuntza-administrazio 

horrek lanpostuok lehiaketatik kentzea oinarritzeko erabili zituen lanpostuen 

gutxitze edo eraldaketa hori. 

 

 

Ondorioak 

 

Kexa hau aurreko paragrafoetan adierazitako gogoeten arabera aztertu ostean, 

ondoz ondoko idazkietan Hezkuntza Sailak azaldu duen jarrera kontuan hartuta eta 

arrazoizko epearen barruan konponbide egokia ezin denez aurkitu, Arartekoak 

espedientean esku-hartzea amaitutzat jotzea erabaki du eta, xede horrez, 

3/1985 Legearen babesean, honako ondorio hauek formulatzen dira: 

 

1. Federico Baraibar BHI zentroko “Matematika” espezialitateko eta derrigortasun-

datarik gabeko 1. hizkuntza-eskakizuneko sei lanpostuak Hezkuntza 

sailburuaren 2021eko azaroaren 5eko Aginduaren bidez deitutako 

lekualdatzeen lehiaketatik ateratzeko erabakia ez dago nahikoa justifikatuta. 

 

2. Lekualdatzeen lehiaketan eskaini beharreko lanpostuak zehazteko berariaz 

onetsitako araudia aplikatuz, lanpostu horiek prozesu horretan deitu izan behar 

ziren, horiek betetzeko interesa zutenen mugikortasun-eskubidea bermatze 

aldera. 


