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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE POLITIKEN SAILA

144/2021 Foru Agindua, azaroaren 23koa. Iragartzea lehen ariketa egingo dela, Gizarte Ongizaterako 
Foru Erakundearen 2018., 2019. eta 2020. urteetarako enplegu publikoaren eskaintzei dagozkien 
gizarte-langilearen eta desgaitasun-monitore plazetan barne-sustapenez karrerako funtzionario 
izateko deialdiarena

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean karrerako funtzionario izateko hautaketa-prozesuak 
arautzeko oinarri orokorrak onartzen dituen ekainaren 16ko 93/2021 Foru Aginduaren 8.2.2 
oinarrian xedatutakoaren arabera, ALHAOn argitaratuko dira 2021eko uztailaren 29ko 112 eta 
113 Foru Aginduek egindako deialdien lehen ariketa egiteko lekua, eguna eta ordua ALHAOn 
argitaratu ziren, 91. zenbakian, 2021eko abuztuaren 13koan, Gizarte Ongizaterako Foru Erakun-
dearen 2018., 2019. eta 2020. urteetarako enplegu publikoaren eskaintzetako gizarte-langilearen 
eta desgaitasun-monitore lanpostuei dagozkie, hurrenez hurren.

Aurrekoarekin bat etorriz, gizarte-langile eta desgaitasun-monitore lanpostuei dagokienez, 
egokia da iragartzea lehen ariketa egingo dela, barne-sustapeneko sistemaren bidez karrerako 
funtzionario gisa sartzeko deialdia.

Uztailaren 29ko 112/2021 eta 113/2021 Foru Aginduen 4.1.1 oinarriaren arabera, barne-susta-
peneko sistemari dagokionez, eta gizarte-langileen eta monitore desgaituen lanpostuei dagokie-
nez, hurrenez hurren, lehenengo ariketan nahitaezko proba bat egongo da, eta proba horretan 
idatziz erantzun beharko zaio, epaimahaiak ezartzen duen gehieneko epean, galdera teorikoen 
galdesorta bati. Galdesorta horretan, lau erantzun alternatibo baino ez dira jasoko, eta galdera 
horien eduki espezifikoei buruzko erantzun zehatzak izango dira.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak ezarritakoarekin bat etorriz, 
23. artikuluan eta XI. idazpuruaren IV. Kapituluan langileen hautaketa-prozesuen inguruan, 
zeina azaroaren 7ko 16/1997 Legeak aldatu zuen, eta apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluko 
25/2012 Foru Dekretuaren 11.b) artikuluak aurreikusitakoaren arabera, Gizarte Ongizaterako Foru 
Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia onartzen duena,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Jakitera ematea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2018., 2019. eta 2020. ur-
teetarako enplegu publikoko eskaintzei dagozkien desgaitasun-monitore lanpostuetan karrerako 
funtzionario gisa sartzeko deialdiaren lehen ariketa egingo dela. Deialdia 2021eko abenduaren 
18an egingo da, 10:00etan, Europa Biltzar Jauregian (Gasteiz hiribidea 85, Vitoria-Gasteiz).

Bigarrena. Jakitera ematea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen 2018., 2019. eta 2020. 
urteetarako enplegu publikoko eskaintzei dagozkien gizarte-langile lanpostuetan karrerako 
funtzionario gisa sartzeko deialdiaren lehen ariketa egingo dela. Deialdia 2021eko abenduaren 
18an egingo da, 13:00etan, Europa Biltzar Jauregian (Gasteiz hiribidea 85, Vitoria-Gasteiz).

Hirugarrena. Lehen ariketa horrek nahitaezko proba bat izango du, eta bertan idatziz erantzun 
beharko zaio, dagokion epaimahaiak ezartzen duen gehieneko epean, galdera teorikoen gal-
desorta bati. Galdesorta horrek lau erantzun alternatibo izango ditu, uztailaren 29ko 112/2021 
eta 113/2021 Foru Aginduetan, hurrenez hurren, gizarte-langileen eta desgaitasun-monitore 
lanpostuei buruzkoan, bildutako gai-zerrendaren zati espezifikoaren edukiei buruz.
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Laugarrena. Izangaiak dagokien aretoan sartuko dira beren hatz-markarekin identifikatuz. 
Halaber, hautagaiek NANa eraman beharko dute probara, pasaportea edo gidatzeko baimena, 
edo atzerritarren kasuan dokumentu baliokidea, eta baita boligrafo urdina ere.

Bosgarrena. Foru Agindu honen aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango da, 
argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta bi hilabeteko epean, Vitoria-Gasteizko Ad-
ministrazioarekiko Auzitarako Epaitegian, edo, nahi izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa, 
hilabeteko epean, ebazpen hori eman duen erakunde berean; hori guztia, Administrazioare-
kiko auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46.1 artikuluan- Herri 
Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. 
artikuluarekin loturik-xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko azaroaren 23a

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ
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