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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

203/2019 Foru Agindua, apirilaren 17koa. Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 
2018rako enplegu publikoaren eskaintza dela-eta 2018ko otsailaren 27ko ALHAOn (zk.:25) argi-
taratutako foru aginduen bidez deialdian ondartutakoen eta deialditik bazter utzitakoen behin 
behineko zerrendak. Foru agindu horiek ondoko hauek dira: otsailaren 18ko 93, 94, 95 eta 96

Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorrean karrerako funtzionario sartzeko hau-
taketa prozesuak arautzeko oinarri orokorrak onartzen dituen otsailaren 15eko 82/2019 Foru 
Aginduaren 7.1. oinarri arauak xedatutakoarekin bat etorriz, behin eskaerak aurkezteko epea 
bukatu eta gero, Arabako Foru Aldundiko Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta 
Foru Administrazioaren Saileko diputatuak foru agindua emango du hilabeteko epean gehienez 
ere, eta horren bidez, onartutakoen eta bazter utzitakoen behin-behineko zerrenda onartuko 
da; bazter uzteak arrazoitu egingo dira, hala badagokio. Halaber, 82/2019 Foru Aginduaren 7.1. 
oinarri arauak ezartzen du zerrenda horietan sartuko dela izangaiek Euskal Autonomia Erkide-
goko zein hizkuntza ofizialetan egin nahi dituzten probak, eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko 
euskara proba egin nahi duten.

Gainera, 82/2019 Foru Aginduaren 7.1 oinarri arauak ezartzen du onartutakoen eta bazter 
utzitakoen behin-behineko zerrendak onartzen dituen foru agindua ALHAOn argitaratu behar dela.

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.

Diputatu Nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Al-
dundiaren sailak zehaztu ziren. Bestalde, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/1993 
Foru Dekretuaren bidez, funtzio publikoaren arloko eskumenak ezarri ziren, eta Diputatuen 
Kontseiluaren otsailaren 9ko 10/2016 Foru Dekretuaren bitartez, Enplegu, Merkataritza eta Tu-
rismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren —funtzio publikoko arloan aginpidea 
duenaren— egitura organikoa eta funtzionala onartu ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin 
bat etorriz,

XEDATU DUT

Lehenengoa. Arabako Foru Aldundiko Administrazio Orokorraren 2018rako enplegu publi-
koaren eskaintza dela-eta 2018ko otsailaren 27ko ALHAOn (zk.: 25) argitaratutako foru agin-
duen bidez deialdian ondartutakoen eta deialditik bazter utzitakoen behin behineko zerrendak 
onartzea. Foru agindu horiek ondoko hauek dira: otsailaren 18ko 93, 94, 95 eta 96.

Bigarrena. Onartutakoen eta bazter utzitakoen behin-behineko zerrendak Arabako Foru Al-
dundiko Enplegu Publikoaren Atarian, www.araba.eus/PortalEmpleo, argitaratzea.

Hirugarrena. Foru agindu hau ALHAOn eta aurreko puntuan adierazitako lekuan argitaratzea.

http://www.araba.eus/PortalEmpleo
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Laugarrena. Bazter utzitako izangaiek edo argitaratutako datuetan okerren bat ikusten du-
tenek, hamar egun balioduneko epea izango dute, foru agindu hau ALHAOn argitaratzen di-
renetik hasita, erreklamazioak egiteko edo, hala badagokie, egin diren okerrak zuzen daitezela 
eskatzeko.

Gasteiz, 2019ko apirilaren 17a

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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