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ZUMAIAKO UDALA
IRAGARKIA
ZUMAIAKO UDALEAN 2022KO “UDALEKU IREKIETARAKO” KOORDINATZAILEAK
KONTRATATZEKO HAUTAKETA PROZESUA.
BEHIN BETIKO ONARTU ETA BAZTERTUEN ZERRENDA

Zumaiako Udaleko Alkateak, 2022ko apirilaren 7an emandako 436/2022
zenbakidun ebazpenaren bidez, behin betiko onartu eta baztertuen zerrenda
onartu zuen Zumaiako Udaleko “Udaleku irekietarako” koordinatzaileak
lehiaketa sistemaren bitartez kontratatzeko prozesuan.
Honen bidez, hautaketa prozesuaren deialdiko onartu eta baztertuen
behin betiko zerrenda argitaratzen da.
Zumaia, 2022ko apirilaren 7.- Iñaki Ostolaza Esnal, alkatea
436/2022 Alkate Dekretua
2022ko otsailaren
kontratatzeko oinarri
Ofizialean.

10eko datan “Udaleku irekietarako” koordinatzaileak
arautzaileak argitaratu ziren Gipuzkoako Aldizkari

2022ko martxoaren 18an, udaletxeko iragarki taulan eta udal webgunean,
argitaratu zen “Udaleku irekietako” koordinatzaileak kontratatzeko deialdiko
behin behineko onartuen eta baztertuen zerrenda argitaratu. Behin behineko
zerrendari erreklamazioak jarri eta dagozkion egiaztapenak egin ondoren,
legediak ematen dizkidan eskumenak erabiliaz,
EBAZTEN DUT:
Lehena.- Adierazitako postu horretarako onartuak eta baztertuak izan diren
izangaien behin betiko zerrenda onartu eta argitaratzea (I. Eranskina).
Eta horren berri ematen da dagozkion ondorioetarako. Bestetik, ebazpen honek administrazioaren
bidea agortu du, eta horren aurka egiteko bi aukera ditu interesdunak; bata, berraztertzeerrekurtsoa aurkeztea, jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, Zumaiako
Udal honen alkatearen aurrean; bestea, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztea
Donostiako Administrazioarekiko Auzi Epaitegiaren aurrean, jakinarazpena jaso eta biharamunetik
hasita bi hilabeteko epean

I Eranskina
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ONARTUEN ZERRENDA
NAN
***1141**
***7187**
***0730**
***0138**
***3445**
***2716**
***3501**
***5407**
***4177**
***4851**
***0134**
***4268**
***5718**
***2317**
***0674**
***0675**
***4433**
BAZTERTUEN ZERRENDA
NAN

ARRAZOIA

***4067**

3

***6711**

1,2

1 NAN ez du aurkeztu
2

Natura Sexualeko Delituen ziurtagiria eguneratua ez du aurkeztu eta uko egin
dio udalari

3 Ez du Begirale titulua aurkeztu
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