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HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIAREN 2022ko 
UZTAILAREN 12ko EBAZPENA, 2022/23ko IKASTURTERAKO GARBIKETA ETA 
SUKALDARITZAKO PERTSONALAREN ZERRENDA BATZUK ZUZENTZEN DITUENA. 
 

GERTAKARIAK 
 

Lehena.- Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko Zuzendariaren 2022ko otsailren 11ko 
ebazpenaren bidez argitara eman ziren 2022/23ko ikasturterako garbiketa eta sukaldaritzako 
lan-legepeko Kolektiboan behin-behineko eta bitarteko pertsonalaren behin-betiko zerrendak. 
 
 
Bigarrena.- Egiaztatu denez, garbiketa eta sukaldaritzako zenbait zerrendatan akats material 
hauek agertzen dira: 

 
 B02 zerbitzuak dituen garbiketako zerrenda: Begoña Calzada Gimon 1124 egunekin 

agertzen da. 
 B01-B02-B04-B05-B06-B09 eta B10 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: akatsa 

dela eta Antonio Otero Rivera ez da agertzen. 
 G07 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: akatsa dela eta Mª Esperanza Quiroga 

Saiz ez da agertzen. 
 G07 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: akatsa dela eta Mª Antonia Quiroga 

Saiz ez da agertzen. 
 B01-B04-B05-B09 eta B10 zerbitzuak ez dituen sukaldaritza zerrenda: akatsa dela eta 

Ainara Orue Zorroza ez da agertzen. 
 B01-B02-B03-B04-B05 eta B10 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: akatsa dela 

eta Andoni Rubin Andion ez da agertzen. 
 G05-G06-G07-G08 eta G09 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: akatsa dela eta 

Mikel Inda Igartua ez da agertzen. 
 

 
ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

 
Bakarra.- Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 legeak 105. artikuluaren 2. puntuan xedatutakoaren arabera, 
administrazio publikoek izango dute edozein unetan, ofizioz edo aldeen eskariz, beren 
egintzetan dauden akats materialak, izatekoak edo aritmetikoak zuzentzeko aukera. 
 
Akats materialaren definizio hau eman dezakegu: gertaera edo gauza bati buruzkoa akats oro, 
hots, iritziekin, irizpide partikularrekin edo kalifikazioekin inolako zerikusirik ez duen errealitate 
bati buruzkoa. Ondorengo puntuak, ordea, akats materialaren esparrutik at geratzen dira: 
zalantzarik gabeko gertakarien garrantzia baloratzeari buruzko guztia, proben legezko 
balorazioa, legezko xedapenen interpretazioa eta ezarri ahal diren kalifikazio juridikoak. 
 
Horren arabera, eta indarreko legeriak ematen dizkidan eskuduntzez baliatuz,  
 
 

EBATZI DUT 
 
Lehena. Zuzentzea 2022ko uztailaren 17ko ebazpenaren bidez argitara emandako zenbait 
zerrendatan dauden akats materialak. Horrela geratzen dira: 
 
 

 B02 zerbitzuak dituen garbiketako zerrenda: Begoña Calzada Gimon 1129 egunekin 
agertzen da. 

 B01-B02-B04-B05-B06-B09 eta B10 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: 
Antonio Otero Rivera agertzen da. 

 



 
 

 
 

 G07 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda: Mª Esperanza Quiroga Saiz agertzen 
da. 

 G07 zerbitzuak ez dituen garbiketako zerrenda Mª Antonia Quiroga Saiz agertzen da 
 B01-B04-B05-B09 eta B10 zerbitzuak ez dituen sukaldaritza zerrenda: Ainara Orue 

Zorroza agertzen da. 
 B01-B02-B03-B04-B05 eta B10 zerbitzuak ez dituen sukaldaritza zerrenda: Andoni 

Rubin Andion agertzen da. 
 G05-G06-G07-G08 eta G09 zerbitzuak ez dituen sukaldaritza zerrenda: Mikel Inda 

Igartua agertzen da. 
 
Bigarrena. Egindako zuzenketekin zerrenda hauek argitara ematea: 
 

 B02 zerbitzuak dituen garbiketa.  B01 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B01 zerbitzuak ez dituen garbiketa    B02 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B02 zerbitzuak ez dituen garbiketa .  B03 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B03 zerbitzuak ez dituen garbiketa    B04 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B04 zerbitzuak ez dituen garbiketa    B05 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B05 zerbitzuak ez dituen garbiketa    B09 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B06 zerbitzuak ez dituen garbiketa  B10 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B09 zerbitzuak ez dituen garbiketa    G05 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 B10 zerbitzuak ez dituen garbiketa    G06 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 G05 zerbitzuak ez dituen garbiketa    G07 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 G06 zerbitzuak ez dituen garbiketa    G08 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 G07 zerbitzuak ez dituen garbiketa    G09 zerbitzuak ez dituen  sukaldaritza 
 G08 zerbitzuak ez dituen garbiketa    
 G09 zerbitzuak ez dituen garbiketa    

 
 
Hirugarrena. Garbiketa eta sukalde zerrenda guztiak argitaratzea, ebazpen honen datan lan-
egoera eguneratuta. 
 
 
 

Vitoria-Gasteiz, 2022ko uztailaren 12 
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