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ERREF.: LAN-AKTIBAZIORAKO ZUZENDARITZA 
 
DATA: 2015eko urriaren 6a 

 

GAIA:  Eskaerak  zuzentzeko errekerimendua 
 

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiaren 2015ko uztailaren 25ko EBAZPENAk,  
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekiko lankidetzan Enplegu-zentroko zerbitzuak gauzatzeko 
laguntzen deialdia argitaratzen duenak, 7.3 artikuluan xedatutakoari jarraituz, aurkeztutako 
eskabideak aztertu ditugu, eta egiaztatu dugu haietako batzuk ez daudela erabat beteta, edo 
eskabideari erantsi beharreko nahitaezko dokumentazioa ez dutela aurkeztu.       
 
Eskabideak egoki izapidetzeko, erakunde horiek dokumentazioakatsak zuzendu beharko dituzte 
eta/edo nahitaezko dokumentazioa erantsi beharko dute.  
 
Aipatutako arauak ezarritakoari jarraituz, hamar egun balioduneko epea emango zaie akatsak 
zuzentzeko edo dokumentuak eransteko, Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzuko web-orrian argitaratu 
eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.  
 
Epe horretan akatsak zuzentzen ez badira edo eskatutako dokumentuak eransten ez badira, 
eskaeran atzera egin dela ulertuko da, eta hala adieraziko da, ebazpen bidez, azaroaren 26ko 
30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatu zenak, 71.1 artikuluan ezarritakoari 
jarraituz.    
 

Nº EXPEDIENTE ENTIDAD ZUNZENKETA 

2015/CEMP/000001 
ESCUELA PROFESIONAL COMARCAL LEA-

ARTIBAI, S.COOP. 

- Ez du lokalaren ezaugarriak, sarbideak eta komun 
egokitua deskribatzen dituen plano egokirik aurkeztu. 

2015/CEMP/000002 ASOC AGIANTZA ELKARTEA 
- Ez du enplegu-zentroaren jarduera zehazki non egingo 

den plano gainean adierazi. 

2015/CEMP/000004 
ASOCIACIÓN CLARETIANA PARA EL 

DESARROLLO HUMANO 'SORTARAZI', 

- Ez du gaur egungo irisgarritasun-baldintzen 
ziurtagiririk aurkeztu. 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den lokalaren gaur 
egungo ezaugarrien deskribapen-txostenik aurkeztu. 

2015/CEMP/000005 GEHILAN 2000 S.L. 

- Ez du Sestaoko eta Bilboko lokalen irisgarritasun-
baldintzen ziurtagiririk aurkeztu. 

- Ez du jarduera egiteko erabiliko diren Sestaoko eta 
Bilboko kokalekuen ezaugarrien planorik aurkeztu.  

2015/CEMP/000006 CENTRO SAN LUIS S.L. 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den espazioaren 
planoaren gaineko kokapena aurkeztu. 

- Ez ditu eraikineko irisgarritasun-ibilbideen baldintzak 
planoaren gainean aurkeztu.  

2015/CEMP/000007 
FUNDACION INSTITUTO DEL TRANSPORTE 

COMERCIO Y MARKETING 

- Aurkeztutako dokumentazio grafikoa ez da nahikoa 
eraikinaren irisgarritasuna frogatzeko, komun 
egokituaren kokapenarena barne. 

2015/CEMP/000008 IRAURGI LANTZEN S.A. 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko diren Azkoitiko eta 
Azpeitiko espazioen ezaugarriei eta kokapenei buruzko 
planoaren gaineko dokumentaziorik aurkeztu, ezta 
erabiltzaileentzako komun egokituei buruzkorik ere. 
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2015/CEMP/000009 SOCIEDAD FOMENTO DE SAN SEBASTIAN S.A. 
- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den espazioaren 

planoaren gaineko kokapena aurkeztu. 

2015/CEMP/000010 DAITEKE CAREERS & JOBS, S.L. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du Hernaniko eta 
Aretxabaletako lokaletan komun egokituak daudela 
planoaren gainean frogatzen. 

- Ez du aurkeztu sozietatearen xedea edo erakundea 
sortzeko xedea bazterkeria arriskuan dauden kolektiboei 
eta/edo ezgaitasunak dituzten pertsonei lan-
orientabidea ematea eta/edo haien laneratzea 
bultzatzea dela adierazten duen ziurtagiririk.  

2015/CEMP/000011 FUNDACION EDE-EDE FUNDAZIOA 
- Ez dago proposatutako 1. orientatzaileak bukatu dituen 

unibertsitate-ikasketen inguruko ziurtagiririk.   

2015/CEMP/000012 CUADRILLA DE LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA 

- Ez du lokalak eta komun egokituak irisgarritasunari 
buruzko araudia betetzen dutela adierazten duen 
ziurtagiririk aurkeztu.  

2015/CEMP/000017 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko diren Bilboko eta 
Donostiako espazioen kokapenaren inguruko planoaren 
gaineko deskribapenik aurkeztu. 

- Ez du Bilboko eta Donostiako lokalek irisgarritasunari 
buruzko araudia betetzen dutela adierazten duen 
ziurtagiririk aurkeztu. 

2015/CEMP/000018 GAZTAROA SARTU KOOP ELKARTEA 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du Ugaoko lokaletan 

komun egokitu bat dagoela frogatzen.  

2015/CEMP/000020 FORLAN 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 

dagoela planoaren gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000025 PEÑASCAL S. KOOP. 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du Bilboko Belategi 

kaleko lokaletan komun egokitu bat dagoela frogatzen. 

2015/CEMP/000028 
ASOC DE JOVENES EMPRESARIOS DE ALAVA -

AJEBASK-ALAVA 

- Ez da frogatu enplegu-zentro gisa erabiliko den 
espazioaren dimentsioa, deialdiko 5.3 artikuluan 
adierazitakoaren arabera. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 
dagoela frogatzen. 

2015/CEMP/000030 
UROLA GARAIKO GARAPENERAKO AGENTZIA 

S.A. 

- Ez du eraikineko igogailuaren kokapena plano orokor 
baten gainean aurkeztu. 

2015/CEMP/000031 
ASOC PARA LA INSERCION SOCIAL 

'ZABALTZEN' DE DURANGO 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du Arteako lokaletan 
komun egokitu bat dagoela frogatzen. 

2015/CEMP/000034 AYUNTAMIENTO DE BALMASEDA 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 

dagoela frogatzen. 

2015/CEMP/000035 AYUNTAMIENTO DE ZALLA 

- Ez du irisgarritasunari buruzko araudia betetzen duela 
adierazten duen ziurtagiririk aurkeztu. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 
dagoela frogatzen.  

2015/CEMP/000037 FUNDACION LEGARRA ECHEVESTE 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 

dagoela planoaren gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000038 AYUNTAMIENTO DE SESTAO 
- Enplegu-zentro gisa erabiltzeko aurkeztutako aretoak ez 

ditu irisgarritasunari buruzko baldintzak betetzen.  

2015/CEMP/000039 INSTITUTO EUROPA, S.L. 

- Ez du Gasteizko Domingo Beltran kaleko lokaletan 
irisgarritasunari buruzko araudia betetzen duela 
adierazten duen ziurtagiririk aurkeztu. 

2015/CEMP/000042 AYUNTAMIENTO DE ERANDIO 

- Ez du Sondikako lokaletan irisgarritasunari buruzko 
araudia betetzen duela adierazten duen ziurtagiririk 
aurkeztu. 

2015/CEMP/000043 FUNDACION INTEGRANDO 

- Ez da frogatu enplegu-zentro gisa erabiliko den Getxoko 
espazioaren dimentsioa, deialdiko 5.3 artikuluan 
adierazitakoaren arabera. 
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2015/CEMP/000044 GALDAKAOKO UDALA 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du komun egokitu bat 

dagoela planoaren gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000045 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du erabiltzaileentzako 

komun egokituen kokapena plano gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000046 ACADEMIA BASTIDA S.L. 
- Aurkeztutako dokumentazioak ez du eraikinaren 

kanpoaldeko sarbidea planoaren gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000047 AYUNTAMIENTO DE ERMUA 
- Ez du irisgarritasunari buruzko araudia betetzen duela 

adierazten duen ziurtagiririk aurkeztu. 

2015/CEMP/000048 FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du frogatzen 
Gasteizko, Portugaleteko eta Bilboko kokalekuetako 
erabiltzaileek komun egokituak erabiltzeko aukera 
daukatenik. 

2015/CEMP/000050 
MANCOMUNIDAD UROLA-KOSTAKO UDAL 

ELKARTEA 

- Ez du irisgarritasunari buruzko araudia betetzen duela 
adierazten duen ziurtagiririk aurkeztu. 

2015/CEMP/000051 ASOC. REINSERCION SOCIAL SARTU-ALAVA 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den Asparrenako 
lokalaren eta eraikinaren ezaugarriak behar bezala 
deskribatzen dituen planorik aurkeztu. 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den Dulantziko 
lokalaren eta eraikinaren ezaugarriak behar bezala 
deskribatzen dituen planorik aurkeztu. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez du Iruña Okako 
erabiltzaileentzako komun egokituen kokapena plano 
gainean frogatzen. 

- Aurkeztutako dokumentazioak ez ditu eraikinetik 
enplegu-zentrorainoko irisgarritasun-ibilbideak plano 
gainean frogatzen. 

2015/CEMP/000052 FUNDACION 'GIZAKIA' 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den lokalaren eta 
eraikinaren ezaugarriak deskribatzen dituen planorik 
aurkeztu. 

2015/CEMP/000053 TOLOSALDEA GARATZEN S.A. 
- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den espazioaren 

kokapenaren planoa aurkeztu. 

2015/CEMP/000054 
ASOC.  PARA LA INSERCION SOCIOLABORAL 

ELKARTEA LANDALAN 

- Ez du enplegu-zentro gisa erabiliko den kokalekuaren 
ezaugarriak deskribatzen dituen txostenik aurkeztu, ezta 
instalazioen eta dimentsioen planorik ere. 

- Ez du lokala irisgarritasunari buruzko araudira egokitzen 
dela adierazten duen ziurtagiririk aurkeztu. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 

Jesús María Ordoñez Orzaiz 
Kide anitzeko organoko idazkaria 
Laneratzeko arloaren arduraduna 

 
 


