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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

GIZARTE POLITIKEN SAILA

114/2021 Foru Agindua, abuztuaren 3koa. Hutsen zuzenketa onartzea 110/2021 Foru Aginduan, 
uztailaren 29koan, zeinaren bidez deialdia eta oinarri espezifikoak onartzen diren, Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakundearen karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, 
teknikarien azpieskala, goi mailako teknikarien klasea, psikologoa) sartzeko hautaketa prozesua 
arautu behar duenak

Akatsa antzeman da 110/2021 Foru Aginduan, uztailaren 29koan, zeinaren bidez deialdia 
eta oinarri espezifikoak onartzen diren, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen karrerako 
funtzionario gisa ( administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi mailako teknikarien 
klasea, psikologoa) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar duenak.

Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia 
onartzen duen apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluaren 25/2012 Foru Dekretuaren 11.b) artikuluak 
xedatutakoarekin bat etorriz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Uztailaren 29ko 110/2021 Foru Aginduan II. Eranskineko 37. gaia zuzentzea, zei-
naren bidez deialdia eta oinarri espezifikoak onartzen diren, Gizarte Ongizaterako Foru Erakun-
dearen karrerako funtzionario gisa (administrazio bereziko eskala, teknikarien azpieskala, goi 
mailako teknikarien klasea, psikologoa) sartzeko hautaketa prozesua arautu behar duenak.

Hau dioen lekuan:

37. gaia. 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeentzako harrera-baliabideak arautzen dituena. Artikuluak zehazteko zain.“

Beste hau esan behar du:

“37. gaia. 148/2007 Dekretua, irailaren 11koa, etxeko eremuan tratu txarrak jasaten dituzten 
emakumeentzako harrera-baliabideak arautzen dituena.”

Bigarrena. Foru Agindu hau argitaratzea ALHAOn eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundea-
ren Enplegu publikoaren atarian www.araba.eus/ifbs/portalempleo/.

Hirugarrena. Foru Agindu honen aurka, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahal 
izango da, argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Gasteizko 
Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoetarako Epaitegiaren aurrean, edo bestela, hilabeteko 
epean, berraztertzeko errekurtsoa, ebazpen hori eman duen erakunde beraren aurrean; hori 
guztia, Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 46.1 artikuluan xedatutakoaren arabera, eta, horri lotuta, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikulua.
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ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/

		2021-08-13T05:55:43+0000




