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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

398/2019 Foru Agindua, irailaren 18koa, onesten duena hutsa zuzentzea otsailaren 18ko 96/2019 
Foru Aginduan, zeinaren bidez onesten baitira deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru 
Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko 
eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, zergak ikuskatzea - zerga ikus-
katzailea) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak

Otsailaren 18ko 96/2019 Foru Aginduaren bidez, onetsi egin ziren deialdia eta oinarri es-
pezifikoak, Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa 
(administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, zergak 
ikuskatzea - zerga ikuskatzailea) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar dutenak.

Huts bat antzeman da deialdiaren oinarrietan. Izan ere, lehen apartatuak dio eskaintzen diren 
plazek derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza eskakizuna dutela esleituta. Hala ere, deialdia 
argitaratu zenean indarrean zegoen lanpostu zerrendan ageri denez, plaza horiek derrigortasun 
datarik gabeko 4. hizkuntza eskakizuna dute esleituta.

39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidea-
renak, 109.2 artikuluan dio administrazio publikoek edozein unetan zuzendu ditzaketela, ofizioz 
edo interesdunek eskatuta, beren egintzetako oker materialak, egitezkoak edo aritmetikoak.

Diputatu nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Al-
dundiaren sailak zehaztu ziren, eta diputatu nagusiaren uztailaren 19ko 345/2019 Dekretuak 
aldatu egin zuen foru dekretu hori. 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 onartu ziren. Horietan guztietan ezarritakoarekin bat 
etorriz, eta arestian aipatutakoa aintzat hartuta,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Zuzentzea I. eranskineko lehen oinarria, otsailaren 18ko 96/2019 Foru Agindua-
rena, zeinaren bidez onesten baitira deialdia eta oinarri espezifikoak, Arabako Foru Aldundiaren 
Administrazio Orokorreko karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, zerbitzu 
berezien azpieskala, egiteko berezien klasea, zergak ikuskatzea - zerga ikuskatzailea) sartzeko 
hautaketa prozesua arautu behar dutenak, era honetan:

Hau dioen lekuan:

“2 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, derrigortasun datarik gabeko 3. hizkuntza es-
kakizunarekin.”

Hau esan behar du:

“2 plaza sistema irekiko txanda orokorrean, derrigortasun datarik gabeko 4. hizkuntza es-
kakizunarekin.”

Bigarrena. Foru Agindu honen aurka, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, administra-
zioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal izango da, bi hilabeteko epean, Gasteizko administra-
zioarekiko auzietarako epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko 
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epean, ebazpena eman duen organoaren beraren aurrean. Hori guztia, honako hauek xeda-
tutakoarekin bat etorriz: Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 
13ko 29/1998 Legearen 46.1. artikulua eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua.

Gasteiz, 2019ko irailaren 18a

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