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Aurkeztutako erreklamazioak 

 
ARABA  
 

IZEN ABIZENAK ERREKLAMAZIOA ONARTUTA /EZ ONARTUTA.  arrazoiak 

ALBISU LARREA, PERU 

Bere eskaera kontuan hartzea eskatzen du Erkidegoko 
zerrendetan dagoelako eta hamaika Esku deialdiko 
eskakizunak betetzen dituelako. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko 
ebazpenaren bigarren  artikuluaren arabera : “Eskaera aurkezten denean, 
Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publiko batean zerbitzu aktiboko egoeran ez 
egotea.” 
 
 

ALONSO MARTINEZ, MARÍA 

 
Erreklamazioarekin aurkezten dituen dokumentuak 
kontuan hartzea eskatzen du. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko 
ebazpenaren laugarren  artikuluaren arabera : “Eskabidearekin batera aurkeztu ez 
diren merezimenduak ez dira baloratuko, ezta dokumentazioan jaso arren behar 
bezala egiaztatu ez direnak ere.” 

 
 
 

AMOZARRAIN CEBRINO, 
JESSICA 

Ikastetxean bertan eta beste ikastetxeetan lan egin 
izanagatik emandako puntuazioa berrikustea eskatzen du. 
 

 
ONARTUTA 
IV.eranskina aldatu egiten da 
 

QUINOYA ARBERAS, JON 
Bere eskaera onartzea eskatzen du, eskatutako 
betebeharrak betetzen dituelako 

 
EZ ONARTUTA 
Mugatua du bere parte hartzea ordezkogai gisa,  Bizkaiko lurraldean, magatze 
horren eragina parte harzten duen prozesu guztietrako da. 
 
 
 
  



 
 

 
 
 
SANDRA BRETAÑA GONZALEZ 

 
 
Bere eskaera onartzea eskatzen du, eskatutako 
betebeharrak betetzen dituelako, Lehen Hezkunztako 
titulazioa duelako 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko 
ebazpenaren arabera: Lehen Hezkuntzako espezialitatea egiaztatuta izan behar da. 

GONZALEZ ONTOSO, ANA 
MARÍA 

Memoria berrikustea, prestakuntzaren merituak eta, 
bidezkoa bada, batzordearen akta ikustea eskatzen du 
 
. 

 
ONARTUTA  
Prestakuntza:. IV.eranskina aldatu egiten da 
 
EZ ONARTUTA 
Dagokion batzordeak berbegiratzen du memoria eta puntuazioa mantentzen da  
 

IMAZ BELDARRAIN, IRATI 

 
Erreklamatzen du dealdian parte hartzeko baldintzak 
betetzen ez dituen persona bati esleitu zaiola berak 
eskatutako lanpostua. 
Erreklamatzen du ikastetxeko esperientzia, prestakuntza 
eta merezimendu akademikoen atalean ez dela zuzen 
barematu. 
 
 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Esleipena zuzena izan da deialdiak ezrritakoaren arabera. 
Ikastetxean esperientzia: berrikusi  egin da eta puntuazioa mantentzen da 
Prestakuntza: Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko 

maiatzaren 15eko ebazpenaren arabera Prestakuntza atalean: “Kontuan hartuko 

dira ziurtagiri ofizialak eta HezkuntzaSailak homologatuak, Ikastaroetan 

eta/edo prestakuntza eta hezkuntza-berriztapeneko proiektuetan parte hartu 

izana ziurtatzen dutenak, gizarte mailan bazterturik dauden edo eskolara 

egokitzeko arazo larriak dituzten ikasleei laguntza emateari dagokionez” 
 
 

MARTIN LOPETEGUI, AMAIA 

Ikastetxean izandako esperientzia , prestakunzta eta 
memoriaren balorazioa berrikustea eskatzen du. 
 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Ikastetxean esperientzia: berrikusi  egin da eta puntuazioa mantentzen da 
Prestakunzta: Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko 

maiatzaren 15eko ebazpenaren arabera Prestakuntza atalean: “Kontuan hartuko 

dira ziurtagiri ofizialak eta HezkuntzaSailak homologatuak, Ikastaroetan 

eta/edo prestakuntza eta hezkuntza-berriztapeneko proiektuetan parte hartu 

izana ziurtatzen dutenak, gizarte mailan bazterturik dauden edo eskolara 

egokitzeko arazo larriak dituzten ikasleei laguntza emateari dagokionez” 
Memoria: Dagokion batzordeak berrikustea du memoria eta puntuazioa 
mantentzen da . 
 



 
 

MOTOSO PONCELA, JOSE 

Memoria berriro baloratzea eta merezimendu 
akademikoetan 3 puntu izatea eskatzen du. 
 
 

 
ONARTUA: 
Merezimendu akademikoak: IV,Eranskina  aldatzen da.  
 
EZ ONARTUA 
Memoria: Dagokion batzordeak berrikusi du memoria eta puntuazioa mantentzen 
da. 
 

SALAMANCA HOLGUIN, 
EMMA 

Ikastetxean izandako esperientzia eta merezimendu 
akademikoak ez direla zuzen baloratu erreklamatzen du. 
 
 

ONARTUA: 
 IV,Eranskina  aldatzen da  
 
 
 

 
 
 
BIZKAIA 
 
 

IZEN ABIZENAK ERREKLAMAZIOA ONARTUTA /EZ ONARTUTA.  arrazoiak 

PEREZ FERNANDEZ UNAI 

 
Eskatutako titulazioa baduela  alegatzen du 
 
 

 
ONARTUTA 
III eta IV eranskinak aldatzen dira.   
 

TXINTXURRETA LASKURAIN, 
LIBE 

Ez dago deialdian parte hartzaileen artean eta eskaera 
aurkeztu duela alegatzen du. 
 
 

 
ONARTUTA 
IES Artabe BHI, “ingeles, hizkuntza eta gizarte Arloa”. II eranskinean kontuan 
hartzen da, kanpoan geratzen da betebeharrak ez betetzeagatik (Ingeles titulaziorik 
ez izatea) 
 

GOITIA AGIRRE , EKAIN 

Bere memoriaren puntuazioa berbegiratea atal guztien 
puntuazioa kontuan hartzea  eskatzen du, 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Dagokion batzordeak berbegiratzen du memoria eta puntuazioa mantentzen da.  
 

ROJAS GARNICA, ANA MARIA 

 
 
Bere ukoa onartzea eskatzen du eta,beraz, deialdian parte 
hartu ahal izatea. 

 
ONARTUTA 
Langileak Kudeatzeko Zuzendariren 2017ko ekainaren 21eko ebazpenaren arabera. 
I, III. eta IV.  eranskinak aldatzen dira 



 
 

OLMOS MARTINEZ, MARIA 
DEL CARMEN 

Lanpostua  puntuazio gutxiagoko funtzionario bati 
,praktiketan dagoena,  esleitu zaiola alegatzen du. 
 
 

 
EZ ONARTUTA  
Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko 
ebazpenaren bigarren artikuluaren arabera. “ Orobat parte hartu ahal izango dute 
bitarteko funtzionarioek, baina lehentasuna izango dute karrerako eta praktikaldian 
dauden funtzionarioek “ 
 

OÑATIBIA BAGÜES, MIREN 
KARMELE 

 
Memoria prozesutik kanpo  geratzeagatik erreklamazioa 
egin eta esleipenaren berrikusketa eskatzen du, forma eta 
edukia baloratuz. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko 
ebazpenaren laugarren artikuluaren arabera: “Nahitaez III. Eranskineko formatua 
erabili beharko da” 
 

ROJAS GARNICA, MARIA 
RAQUEL 

 
Erreklamatzen du bere eskaera Barakaldoko CEIP Larrea 
HLHI ikastetxean agertu delako eta berak Barakaldoko CEIP 
Zuazo HLHI ikastetxerako aurkeztu du. 
 

ONARTUTA 
I. eta IV.  eranskinak aldatzen dira  

SAN MARTIN DAVILA, FELIPE 

 
Erreklamatzen du bere eskaera Barakaldoko CEIP Larrea 
HLHI ikastetxean agertu delako eta berak Barakaldoko CEIP 
Zuazo HLHI ikastetxerako aurkeztu du. 
 

ONARTUTA  
IV,Eranskina  aldatzen da   

 

GUTIERREZ ARENAS INES 

 
 
Bere memoriari emandako puntuazioa berrikustea 
eskatzen du. 
 
 

 
ONARTUTA 
Dagokion batzordeak berrikusi du memoria eta puntuazioa aldatu da.. IV.  eranskina  
aldatzen da 
 

UNAMUNZAGA ARANDA, 
IRATI 

Bere memoriari emandako puntuazioa berrikustea 
eskatzen du.. 
 

 
EZ ONARTUTA 
Dagokion batzordeak berrikustea du memoria eta puntuazioa mantentzen da . 
 
 

DIAZ HERRERO AINOA 

 
Miribilla HLHI ikastetxean Hamaika Esku 2017-18 
ikasturterako, esleipen prozesua berrikustea eskatzen du. 
 

 
EZ ONARTUTA 
Esleipen prozesua berrikustea ez da bidezkoa . Prozesua Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko  ebazpenaren araberakoa izan da. 



 
 

  

DIEGO KOLOMA ALAITZ 

Miribilla HLHI ikastetxean Hamaika Esku 2017-18 
ikasturterako, esleipen prozesua berrikustea eskatzen du. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Esleipen prozesua berrikustea ez da bidezkoa . Prozesua Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko  ebazpenaren araberakoa izan da. 
 

ELETXIGUERRA AJA, ITZIAR 

Miribilla HLHI ikastetxean Hamaika Esku 2017-18 
ikasturterako, esleipen prozesua berrikustea eskatzen du. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
Esleipen prozesua berrikustea ez da bidezkoa . Prozesua Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko  ebazpenaren araberakoa izan da. 
 

MIELGO GUERRERO, AINARA 

Miribilla HLHI ikastetxean Hamaika Esku 2017-18 
ikasturterako, esleipen prozesua berrikustea eskatzen du. 
 
 

 
EZ ONARTUTA 
 
Esleipen prozesua berrikustea ez da bidezkoa . Prozesua Langileak Kudeatzeko 
zuzendariaren 2017ko maiatzaren 15eko  ebazpenaren araberakoa izan da. 
 

 
GIPUZKOA 
 

IZEN ABIZENAK ERREKLAMAZIOA ONARTUTA /EZ ONARTUTA.  arrazoiak 

ZAPATA DELGADO, LEIRE 
BEATRIZ 

 
4. puntua, merezimendu akademikoa, berrikustea eskatzen 
du. 
 

 
ONARTUTA 
IV,Eranskina  aldatzen da  
 

VILLASANTE REDONDO, 
JOANA 

 
4. puntua, merezimendu akademikoa, berrikustea eskatzen 
du.. 
 

 
ONARTUTA 
IV,Eranskina  aldatzen da  

 


