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“KOMUNITATEA 2.0” PROIEKTUA
BI LANGILE HAUTATZEKO PROZESUA
ONARTUEN ETA BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK

ONDOREN ARGITARA EMATEN DA, 2014KO EKAINAREN 23KO UDA ELKARTEKO
LEHENDAKARIAREN EBAZPENA, “KOMUNITATEA 2.0” PROIEKTUA GARATZEKO 2 LANGILE
HAUTATZEKO ONARTUEN ETA BAZTERTUEN
BEHIN-BEHINEKO ZERRENDAK ONARTZEN DITUENA.
LEHENDAKARIAREN EBAZPENA, B14-00056, ekainaren 23koa
Lehiaketan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epea amaitu eta eskabideak aztertu
ondoren, Urola Kostako Udal Elkarteko lehendakariak, honakoa ERABAKI DU 2014ko ekainaren
23ko ebazpenaren bidez:
LEHENA.- Aurkeztutako eskabideetan diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzailerik
ez dagoenez, baldintza hori betetzen duten eskatzaileentzat gordetako lanpostua bete gabe
uztea.
BIGARRENA.- Diru-sarrerak bermatzeko errentaren jasotzaileentzat gordetako lanpostua
betetzeko lan-eskaintza Lanbideri egitea, baldintza hori eta deialdiak ezarritakoak betetzen
dituzten eskualdeko lan-eskatzaileen sondeoa eta aurre hautaketa egin dezan. Aurre hautaketa
horren bidez Lanbidek Udal Elkarteari aurkezten dizkion izangaiek oinarriek aurreikusitako
hautaketa prozesua burutuko dute (elkarrizketa, merezimenduen balorazioa…).
HIRUGARRENA.- “Komunitatea 2.0” proiektua garatzeko oinarrietako 1.2.2 baldintzako
ezaugarriak betetzen dituzten pertsonentzat gordetako lanpostua betetzeko onartuen eta
baztertuen behin-behineko zerrendak onartzea. Hona hemen:
ONARTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
NAN

Onartuta

44141177Z

Onartuta

72497894P

Onartuta

44331618S

Onartuta

15399589P

Onartua

BAZTERTUEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA
NAN

Baztertuta

Baztertzeko arrazoiak (*)

72487259E

Baztertuta

1

44168437L

Baztertuta

2, 3 eta 4

44173440P

Baztertuta

1

(*) Baztertzeko arrazoiak
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1. Ez du egiaztatu oinarrietako 1.1. d) baldintza (eskualdean erroldatuta egotea).
2. Ez du egiaztatu oinarrietako 1.1.1 baldintza (RGI/DBE jasotzaile izatea).
3. Ez du egiaztatu oinarrietako 1.1.2 baldintzako gizatalderen batekoa izatea.
4. Ez du egiaztatu oinarrietako 1.1. f) baldintza (3. hizkuntza eskakizuna, edo baliokidea).

LAUGARRENA.- Behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko epea
ezartzea. Interesdunek 5 eguneko epea dute behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak
aurkezteko eta agiriak osatu edo aurkezteko, onartuen zerrenda Udal Elkartearen iragarkien
taulan eta web orrian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita (erreklamazioak aurkezteko epea
amaituko da ekainaren 30ean). Epe horretan erreklamaziorik aurkezten ez bada behin-behineko
zerrendak behin betiko bilakatuko dira. Erreklamaziorik aurkezten bada, behin betiko zerrendak
onartuko dituen erabakian ebatziko dira.
Zarautz, 2014ko ekainaren 23a.

Amaia Guruzeta Aizpurua
Udal Elkarteko lehendakaria

OHARRA: Hautaketa-prozesuak aurreikusten dituen elkarrizketak (eta ariketak, Epaimahaiak
horrela erabakiko balu) uztailaren 7tik aurrera egingo dira. Webgune honetan iragarriko
dira egun eta orduak.

