
2020ko otsailaren 21a, ostirala  •  21 zk. 

1/2

2020-00494

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Behin-betiko zerrenden ebazpena. 2019ko maiatzaren 21eko deialdia

Otsailaren 13ko ebazpena. Honen bidez Gazteriaren Foru Erakundearen 2018rako enplegu 
publikoaren eskaintza dela-eta 2019ko maiatzaren 21eko ALHAOn (zk.: 63) argitaratutako maia-
tzaren 31ko Administrazio Kontseiluaren Ebazpenaren bidez deialdian ondartutakoen eta deial-
ditik bazter utzitakoen behin-betiko zerrendak.

Gazteriaren Foru Erakundean enplegatu publiko sartzeko hautaketa prozesuak arautzeko 
oinarri orokorrak onartzen dituen 2019ko maiatzaren 21eko Administrazio Kontseiluaren Eba-
zpenaren 4.2. oinarri arauak xedatutakoarekin bat etorriz, erreklamazioak aurkezteko epea igaro 
ondoren, eta ebatzi eta gero, Kultura eta Kirol foru sailburuak onartutako eta baztertutako per-
tsonen behin betiko zerrendak onetsiko dituen ebazpena emango du; behin-betiko zerrendetan 
jasotako datu berberak zehaztuko ditu; ALHAOn argitaratuko dira.

Oinarri horietan ezarritakoa betetzeko, 2019ko irailaren 23ko 24:00etara arte ezarri zen le-
hiaketarako eskaerak aurkezteko epea (ordutegi ofizialaren arabera).

Administrazio Kontseiluaren buruaren Ebazpenak, irailaren 26koak, onartu eta baztertuen 
behin-behineko zerrenda onartu zuen, eta 10 egun balioduneko epea ezarri zuen erreklamazioak 
aurkezteko.

Epea amaituta eta deialdiaren oinarrietan ezarritakoa betetzeko, dialdiko onartu eta bazter-
tuen behin-betiko zerrenda unartu da, baztertzearen arrazoia adierazita.

Halaber, zerrenda horietan sartuko da izangaiek Euskal Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza 
ofizialetan egin nahi dituzten probak, eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko euskara proba 
egin nahi duten.

Datu pertsonalen publizitate eta babes printzipioak behar bezala haztatzeko, onartutakoen 
eta bazter utzitakoen zerrenda zuzenbidean beharrezkoa den publizitatea emanda argitaratuko 
da, ez gehiago, eta interesdun guztiek eskuragarri izango dute beren eskubideak bermatzeko.

Horrela, zerrenda horien eraginkortasuna eta interesdunen eskubide guztiak bermatuko dira.

Halaxe ezartzen du martxoaren 10eko 364/1995 Errege Dekretuaren 20. artikuluak, izan ere, 
onartutakoen eta bazter utzitakoen zerrendak onartzen dituen ebazpenak zerrenda horiek non 
jarriko diren jendaurrean adierazi beharko du.

Halaber, deialdiko Epaimahai Kalifikatzailea izendatu da.

Gazteriaren Foru Erakunde Autonomoaren Egitura eta Funtzionamendu Arautegia onartzen 
duen ekainare 8ko Diputatuen Kontseiluaren 26/2010 Foru Dekretuaren bidez funtzio publi-
koaren arloko eskumenak ezarri ziren.

XEDATU DUT

Lehenengoa. Onartzea 1. Eranskinean adierazten diren behin-betiko onartuen eta baztertuen 
zerrendak honako Administrazio Kontseiluaren ebazpenaren bidez egindako deialdian, 2019ko 
maiatzaren 21eko ALHAOn (zk.:63) argitaratutak, Gazteriaren Foru Erakundearen 2018rako 
enplegu-eskaintza publikoari dagozkionak.
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Bigarrena. Behin-betiko onartuen eta baztertuen zerrendak ALHAOn argitaratzea agintzea, 
eta baita Enplegu Publikoaren Atarian ere: www.ivap.euskadi.eus/ope-ifj.

Hirugarrena. Izendatzea 2. Eranskinean adierazten diren hautaproben Epaimahai Kalifika-
tzaileak.

Laugarrena. Ebazpen hau ALHAOn eta aurreko puntuan adierazitako lekuan argitaratzea.

Bostgarrena. Ebazpen honek administrazio-bidea agortzen du, eta beronen aurka administra-
zioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal izango da, hau argitaratzen den egunaren biharamunean 
hasita bi hilabeteko epean, Administrazio Auzietarako Gasteizko epaitegietan, edo, aukeran, 
berraztertze errekurtsoa, ebazpen hau onetsi duen organo berari zuzenduta, hilabeteko epean, 
Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 
46.1 artikuluan eta Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 122 artikuluan aurreikusitakoarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko otsailaren 13a

Kultura eta Kirol diputatua
ANA DEL VAL SANCHO
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