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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GIZARTE POLITIKEN SAILA

5/2022 Foru Agindua, urtarrilaren 21ekoa. Onartzea 2018., 2019. eta 2020. urteetarako lan-eskaintza  
publikoetatik eratorritako hautaketa-prozesuetako lehen ariketako aparteko azterketa egiteko 
onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda

2022ko urtarrilaren 4an, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Enplegu Atarian eman eta ar-
gitaratu zen (http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/) 1/2022 Foru Agindua, 2018., 2019. eta 2020. 
urteetarako enplegu publikoaren eskaintzetatik eratorritako hautaketa-prozesuetako lehen ari-
ketako aparteko azterketa egiteko onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda 
onartzen zuena. Azterketa hori ere Foru Agindu horretan ezartzen zen.

1/2022 Foru Agindu horretan 10 eguneko epea ematen zen erreklamazioak egiteko eta, hala 
bazegokion, egindako akatsak zuzentzeko eskatzeko. Epe hori amaituta eta hainbat erreklamazio 
aurkeztu ondoren, bidezkoa da horiek ebaztea eta, ondorioz, 2018., 2019. eta 2020. urteetarako 
lan-eskaintza publikoetatik eratorritako hautaketa-prozesuetako lehen ariketako aparteko azter-
keta egiteko onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda onartzea.

Aurrekoa ikusita, apirilaren 3ko Diputatuen Kontseiluaren 25/2012 Foru Dekretuak, Gizarte 
Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren egitura eta funtzionamendu arautegia onartu 
zuenak, 11. b) artikuluan aurreikusitakoaren arabera, eta dagozkidan eskumenak baliatuz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Baiestea 71521477X NANak jarritako erreklamazioa, egiaztatu baita interes-
dunak bete egin zituela abenduaren 16ko 152/2021 Foru Aginduaren 6. atalean eskatutako 
baldintzak.

Bigarrena. Ezestea 30668382K NANak jarritako erreklamazioa; izan ere, interesdunak ez zuen 
jakinarazi bere egoera, consultasofertasempleoifbs@araba.eus posta elektronikoaren bidez, 
gizarte-langilearen azterketa egiten hasteko eguna eta ordua baino lehen; beraz, ez ditu bete 
abenduaren 16ko 152/2021 Foru Aginduaren 6. atalean eskatutako baldintzak.

Hirugarrena. Ezestea 78904480J NANak jarritako erreklamazioa; izan ere, interesdunak ez 
zuen jakinarazi bere egoera, consultasofertasempleoifbs@araba.eus posta elektronikoaren 
bidez, gizarte-langilearen azterketa egiten hasteko eguna eta ordua baino lehen; beraz, ez ditu 
bete abenduaren 16ko 152/2021 Foru Aginduaren 6. atalean eskatutako baldintzak.

Laugarrena. Onartzea 2018., 2019. eta 2020. urteetarako lan-eskaintza publikoetatik era-
torritako hautaketa-prozesuetako lehen ariketako aparteko azterketa egiteko onartutako eta 
baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda. Eranskin gisa erantsi da.

Bosgarrena. Foru agindu hau Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Enplegu Atarian 
argitaratzea (http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/) eta ALHAOn.

Seigarrena. Foru Agindu honen aurka, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri ahal izango 
da, ALHAOn 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 

http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/
mailto:consultasofertasempleoifbs@araba.eus
mailto:consultasofertasempleoifbs@araba.eus
http://www.araba.eus/ifbs/portalempleo/


2022ko urtarrilaren 28a, ostirala  •  12 zk. 

2/3

2022-00145

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

guztia, Administrazioarekiko Auzibideen Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 
Legearen 46.1 artikuluan- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Proze-
dura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 123. artikuluarekin loturik- aurreikusitakoaren 
arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko urtarrilaren 21a

Gizarte Politiken Saileko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Gizarte Zerbitzuen zuzendaria
ANA BELÉN OTERO MIGUÉLEZ

ERANSKINA

ONARTUAK. MONITOREAK

• 72853191R

• 45168275R

• 72725588W

• 16297648D

• 72830267P

• PAJ757444

• 72736152D

• 44675660T

• 72459689Y

• 72741540S

• 72758942Y

BAZTERTUAK, MONITOREAK

• 72842987D (1)

ONARTUAK, PSIKOLOGOAK

• 72755675M

• 78999608J

• 44680374E

• 73122004J

• 48335583W

• 72748763Q

BAZTERTUAK, PSIKOLOGOAK

• 72853576H (2)

• 72828398W (3)
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ONARTUAK, GIZARTE-LANGILEAK

• 72741540S

• 72758942Y

• 72504174D

• 72843804K

• 16297127V

• 16281666N

• 72843375Y

• 30648172M

• 30652034A

• 72738338X

• 72722485G

• 71521477X

BAZTERTUAK, GIZARTE-LANGILEAK

• 44673059K (1)

• 78904480J (1)

• 30668382K (1)

1. Egoeraren berri ematea azterketa egingo den egunaren eta orduaren ondoren.

2. Egoera egiaztatzen duen dokumentazioa abenduaren 16ko 152/2021 Aginduan ezarritako 
epetik kanpo aurkeztea.

3. Egoera egiaztatzeko justifikaziorik ez izatea.
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