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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE ONGIZATERAKO FORU ERAKUNDEA

Dei egitea lan-poltsetan edo zerrendetan daudenei, beren lehentasunak maiatzaren 20ko 80/2021 
Foru Aginduan ezarritakoetara egokitu ditzaten. Foru Agindu horrek Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen aldi baterako lan-poltsak kudeatzeko araudia onartu zuen, aldi baterako 
zerbitzuak emateko

Maiatzaren 20ko 80/2021 Foru Aginduak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen aldi ba-
terako lan-poltsak kudeatzeko araudia onartu zuen, aldi baterako zerbitzuak emateko (ALHAO, 
59. zenbakia., 2021eko maiatzaren 31koa).

3. artikuluan, parte hartzeko lehentasunak ezartzen ditu. Bigarren xedapen iragankorraren 
arabera, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Kudeaketako Zuzendaritzaren ebazpen bidez, 
lan-poltsetan edo zerrendetan daudenei dei egingo zaie, beren lehentasunak araudi honetan 
ezarritakoetara egokitu ditzaten.

Aurretiaz adierazitakoa kontuan izanda, eta baita apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluko 
25/2012 Foru Dekretuaren 12. artikuluak aurreikusitakoaren arabera ere, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia onartzen duena, eta ekai-
naren 20ko 21/1988 Foru Aginduaren 7. artikuluarekin erlazionatuta dagoena, zeinaren bidez Gi-
zarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoa sortu zen, GOFEren Kudeaketako Zuzendaritzak.

EBAZTEN DU

Lehenengoa. Dei egitea lan-poltsetan, lan-poltsa subsidiarioetan, erantzukizun bereziko 
poltsak eta zerrenda subsidiarioetan daudenei, behin betiko baja eman dutenak bakarrik baz-
tertuta, maiatzaren 20ko 80/2021 Foru Aginduan ezarritakoetara egokitu ditzaten beren lehen-
tasunak.

Bigarrena. Lehentasunak Enplegu Publikoaren Atariaren bidez adierazi beharko dira (https://
www.araba.eus/IFBS/Emplegupublikoa/eus). Indarrean dauden lan-poltsa, poltsa subsidiario, 
erantzukizun bereziko poltsak eta zerrenda subsidiario guztiak deialdi gisa konfiguratuta ager-
tuko dira, lehentasunak adierazteko soilik, eta, horretarako, bertan xedatutako inprimakia bete 
beharko dute.

Hirugarrena. Beren lehentasunak egokitzen ez dituzten hautagaien kasuan, ulertuko da 
lan-poltsarako, poltsa subsidiariorako, erantzukizun bereziko poltsak edo parte diren zerrenda 
subsidiariorako zentro posible guztiak aukeratzen dituztela, lanaldi mota guztiak, eta ez dutela 
prestasunik berehalako izendapenetarako.

Laugarrena. Lan-poltsetan daudenek 15 egun naturaleko epean egokitu beharko dituzte 
beren lehentasunak, ebazpen hau ALHAOn argitaratu eta biharamunetik hasita.

Bosgarrena. Lan-poltsetan daudenek eta erantzukizun bereziko poltsak 15 egun naturaleko 
epean egokitu beharko dituzte beren lehentasunak, ebazpen hau ALHAOn argitaratu eta 16 
egunera hasiko da.

Seigarrena. Lan-poltsetan daudenek 15 egun naturaleko epean egokitu beharko dituzte 
beren lehentasunak, ebazpen hau ALHAOn argitaratu eta 31 egunera hasiko da.

Zazpigarrena. Maiatzaren 20ko 80/2021 Foru Agindua osorik indarrean jartzen denean, azken 
xedapenean ezarritakoaren arabera irailaren 30ean, hautagaiak dagozkien zerrendetan agertuko 
dira, deialdi-prozesu horren ondoriozko lehentasun egokituen arabera.

https://www.araba.eus/IFBS/PORTALEMPLEO/Inicio/IFEP0001principal_eu.asp
https://www.araba.eus/IFBS/PORTALEMPLEO/Inicio/IFEP0001principal_eu.asp
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Zortzigarrena. Urriaren 4tik 14ra bitarteko epea ezartzen da, 80/2021 Foru Aginduaren 3.2 arti-
kuluan xedatutakoaren arabera, interesdunek parte hartzeko lehentasunak alda ditzaten GOFEren 
enplegu-atariaren bidez. Jakinarazitako aldaketak azaroaren 1etik aurrera izango ditu ondorioak.

Bederatzigarrena. Ebazpen honen aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal 
izango da, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta biharamunetik aurrera, Gasteizko Admi-
nistrazioarekiko Auzien Epaitegian, edo, bestela, berraztertzeko errekurtsoa, hilabeteko epean, 
ebazpena eman duen organoaren beraren aurrean, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa 
arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
123. artikuluarekin lotuta.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 30a

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen zuzendari-kudeatzailea
JOSÉ FRANCISCO ANTÓN IDRÓQUILIS
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