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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

210/2020 Foru Agindua, ekainaren 1koa. Urtarrilaren 9ko 5/2020 Foru Aginduaren bidez egin-
dako informatika teknikarientzat deialdian onartu eta baztertu direnen behin-behineko zerren-
da. Deialdi hori ALHAOren 2020ko urtarrilaren 24ko 9. zenbakian argitaratu zen eta Arabako 
Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko 2018ko enplegu publikoaren eskaintzari dagokio

Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorraren zerbitzura karrerako funtzionario gisa 
sartzeko hautaproben oinarri orokorrak onesten dituen otsailaren 15eko 82/2019 Foru Aginduak 
7.1 oinarrian xedatutakoaren arabera, eskaerak aurkezteko epea amaitu eta gehienez ere hi-
labeteko epean, Arabako Foru Aldundiaren Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren 
eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatuak foru agindu bat emango du onartuen eta 
baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, hala dagokionean, baztertzeko arrazoia adiera-
zita. 82/2019 Foru Aginduaren 7.1 oinarri horretan xedatzen denez, zerrenda horretan sartuta 
egongo da ariketak Euskal Autonomia Erkidegoko zein hizkuntza ofizialetan egin nahi diren eta 
hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko proba egiteko hautua egin den.

Era berean, 82/2019 Foru Aginduaren 7.1 oinarriak ezartzen duenez, ALHAOn argitaratuko da 
onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesten dituen foru agindua.

Publikotasunaren eta datu pertsonalen babesaren nahitaezko printzipioen arabera, onartuen 
behin-behineko zerrenda interesdunen esku jarriko da, haien interesak bermatzeko, eta zuzenbi-
dearen arabera nahitaezkoa den publikotasuna baino ez zaio emango, zerrendon eraginkorta-
suna eta eskubide guztiak babesten direla bermatzeko. Horrela jasotzen da martxoaren 10eko 
364/1995 Errege Dekretuaren 20. artikuluan, non xedatzen baita onartuen eta baztertuen zerren-
dak onesten dituen ebazpenean adieraziko dela non jarri diren jendaurrean zerrenda horiek.

Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren bidez Arabako Foru Aldundia-
ren sailak zehaztu ziren. Beste alde batetik, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/1993 
Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren arloko eskumenak ezarri ziren, eta otsailaren 9ko 
10/2016 Foru Dekretuaren bidez funtzio publikoaren gaietan eskumena duen sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala onetsi ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin bat etorriz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Onestea urtarrilaren 9ko 5/2020 Foru Aginduaren bidez egindako informatika 
teknikarientzako deialdian onartu eta baztertu direnen behin-behineko zerrenda. Deialdi hori 
ALHAOren 2020ko urtarrilaren 24ko 9. zenbakian argitaratu zen eta Arabako Foru Aldundiaren 
Administrazio Orokorreko 2018ko enplegu publikoaren eskaintzari dagokio.

Bigarrena. Agintzea onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitara dadila Ara-
bako Foru Aldundiaren enplegu atarian: www.araba.eus/PortalEmpleo.

Hirugarrena. Agintzea foru agindu hau argitara dadila ALHAOn eta aurreko puntuan adie-
razitako gunean.

http://www.araba.eus/PortalEmpleo
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Laugarrena. Baztertuek edo argitaratutako datuetan okerren bat hautematen dutenek hamar 
egun baliodun izango dituzte, foru agindu hau ALHAOn argitaratzen direnetik aurrera, errekla-
mazioak aurkezteko eta, hala badagokio, egin ahal izan diren okerrak zuzentzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko ekainaren 1a

Bigarren diputatu nagusiordea eta Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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