
 

 

TXOSTENA: 
BITARTEKOTASUNEN ESKAINTZA – 2021eko IRAILA Posta elektronikoa 
 
Aste honetan, bitartekotasun-eskaintza bat egingo da. Mezu elektroniko bat bidaliko Erizain 
kategoriako 2018ko kontratazio-zerrendetan erabilgarri dauden pertsonei. 
 
Prozedura horrek Erabaki honi jarraitzen dio: 2011ko maiatzaren 9ko Erabakia, Osakidetza-
Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko Administrazio Kontseiluarena, Osakidetzan aldi baterako 
kontratazio-zerrendak egin eta kudeatzeko dena. 
 
PROZEDURA 
 
1.- Destinoak aukeratzea 
 

a) Izena emanda duten eremuetan bakarrik aukeratu ahalko dute destinoa.  
 
b) Izena emanda duten eremuetako destino GUZTIAK aukeratu beharko dituzte, 

hurrengo atalean (1.c) azaltzen diren egoeren kasuan izan ezik. 
 
Destinoak hautatu ez izana justifikatzeko eta bitartekotasunen zerrendatik baztertuak 
ez izateko, indarrean dagoen Kontratazioko Akordioaren bigarren puntuko seigarren 
atalean aurreikusitako justifikazio-arrazoiren bat alegatu beharko dute. Horretarako, 
justifikazio-arrazoi hori egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute 
ezarritako epean (posta elektroniko bidez: LP-LC@osakidetza.eus, 2021eko irailaren 
20ko 14:00ak arte). 
 
 

c) Hautatu nahi duten edo nahi ez duten lanpostua edo lanpostuak aukeratu ahal 
izateko, ezinbestekoa da egoera hauetakoren batean egotea:  
 
 Aurreko kontratazio-zerrendetatik Osakidetzan lanpostu huts/bitartekotasun baten 

izendapena badute eta hura indarrean badago. Ez dute izendapenaren 
dokumentazio-egiaztagiririk aurkeztu beharko. 

 
 Osakidetzan aldi baterako/ordezkapeneko izendapena badute, eta izendapen hori 

sei hilabetekoa edo gehiagokoa bada (luzapenak barne) eta indarrean badago. Ez 
dute izendapenaren dokumentazio-egiaztagiririk aurkeztu beharko. 

 
 Aurreko kontratazio-zerrenden bidez emandako errelebo-kontratu bat indarrean 

badute Osakidetzan. Ez dute kontratuaren dokumentazio-egiaztagiririk aurkeztu 
beharko. 

 
 Aldi baterako izaerarekin beste Herri Administrazio batean lan egiten ari badira. 

Aipatutako egoera egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute 
ezarritako epean (posta elektroniko bidez: LP-LC@osakidetza.eus, 2021eko irailaren 
20ko 14:00ak arte). 

 
Atal honetan (1.c) adierazitako pertsonei destinorik esleitzen ez bazaie, hau izango da 
haien egoera: 

 



 

 

 Aurreko kontratazio-zerrendetatik Osakidetzan lanpostu 
huts/bitartekotasun baten izendapena, edo sei hilabete baino gehiagoko 
aldi baterako izendapena/ordezkapena edo errelebo-kontratua indarrean 
duten pertsonen egoera justifikatuta egongo da kontratazio-zerrendetan, 
dagokion izendapena edo kontratua amaitu arte.  
 

 Aldi baterako izaerarekin beste Herri Administrazio batean lan egiten ari 
direla alegatzen duten pertsonen egoera justifikatuta egongo da 
kontratazio-zerrendetan, alegatutako eta epearen barruan aurkeztutako 
(posta elektroniko bidez: LP-LC@osakidetza.eus, 2021eko irailaren 20ko 
14:00ak arte) izendapena edo kontratua amaitu arte.  

 
d) Gaitasunaren xede diren destinoak BAKARRIK:  

 
Dagokion Prebentzioko Oinarrizko Unitateak emandako ziurtagiri bat indarrean duten 
pertsonek, "hainbat ohar kontutan hartuta, gai direla” jasotzen duena, gaitasuna duten 
destinoak soilik aukeratu beharko dituzte.  
 

2.- Epea. 
 
Formularioa bete eta gero, LP-LC@osakidetza.eus, helbidera bidali beharko dute 2021eko 
irailaren 20ko 14:00ak baino lehen, egun horretan amaitzen baita destinoak aukeratzeko epea.  
 
3.- Lanpostua ez onartzearen edo hautaketa ez egitearen ondorioak. 
 
Esleitutako lanpostuei ezingo zaie uko egin. Horrek esan nahi du ez dela onartuko aukeratzeko 
epearen azken egunaren ondoren (2021eko irailaren 20a, 14:00ak arte) aurkeztutako 
justifikazio-dokumenturik. Esleitutako lanpostua onartzen ez baduzu, lanpostu hutsen 
zerrendatik baztertua izango zara epealdi jakin batez, Kontratazioko Akordioan ezarritakoaren 
arabera. 
 
Era berean, lanpostu hutsen zerrendatik baztertua izango zara egoera hauek emanez gero: 
 

a) Ez badituzu destino guztiak aukeratzen, hori egiteko betebeharra izanik, eta ez baduzu 
alegatutako arrazoia agiri bidez justifikatzen ezarritako epean. 

 
b) Hautaketa partziala egiten baduzu, aldi baterako beste Herri Administrazio batean lan 

egiten ari zarela alegatuta, eta egoera hori egiaztatzen duen dokumentaziorik aurkezten 
ez baduzu hura justifikatzeko ezarritako epean. 
 

4.- Destinoaren esleipena 
 
Eskainitako lanpostuak baino izangai gehiago hautatu direnez, destinoak aukeratzeak ez du esan 
nahi horietako bat esleituko zaionik. Interesdun bakoitzak lanpostu hutsen zerrendan duen 
hurrenkeraren eta adierazitako lehentasunaren arabera egingo da esleipena. 

 
Eskainitako destinoren baten esleipena egiten zaionari posta elektronikoz jakinaraziko zaio 
esleitutako destinoa. Dagokion ESIko Pertsonaleko Zuzendaritza harremanetan jarriko da 
izendapenen esleipendunekin, lanean zein egunetan hasiko den zehazteko. 
 
Eskaintza langileen artean ahalik eta gehien zabaltzeko, mezu elektronikoa bidaltzeaz gain, 
ekintza hauek egingo dira: 



 

 

 
 Kontratazioko web orrian oharra argitaratuko da. 
 Kontratazio-zerrendetan izena ematean helbide elektronikorik adierazi ez zuten 

pertsonekin soilik jarriko gara harremanetan telefonoz, baita posta elektronikoak 
errore-mezuren bat itzultzen duenean ere. 
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