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NIK, BITTOR AGIRREURRETA MURGIAK, ARAMAIOKO UDALEKO IDAZKARIAK, 
nire ardurapean dagoen idazkaritza honetan dagoen dokumentazioa aztertu ondoren, 

 
 

ZIURTATZEN DUT: 
Aramaioko alkateak 110/22 ebazpena eman duela 2022ko martxoaren 18an eta, horrek, 
horrela dioela hitzez hitz: 

 

“110/22 ALKATEAREN DEKRETUA 

Ikusirik, Aramaioko Udalak beharra duela pertsona bat kontratatzeko, lan kontratupeko 
langile bati onartutako denbora partzialeko borondatezko erretiro prozesuan errelebolari 
gisa.  

Kontuan hartuz, erretiro partziala abenduaren 27ko 24/2001 Legearen 34. artikuluan 
dagoela definituta. Lege horrek ekainaren 20ko 1/1994 Legegintzako Errege Dekretuak 
onartutako Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina aldatzen du eta 
erretiro partzialari buruz ezartzen du, erretiro-adin arrunta lortu duten eta horretarako 
eskubidea sortzeko baldintzak betetzen dituzten langileek erretiro partziala hartu ahal 
izango dutela. 

Kontuan hartuz, txanda-kontratua jasota dagoela urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako 
Errege Dekretuaren 12.7 artikuluan (Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina 
onartzen duena) eta urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren (Gizarte 
Segurantzaren Lege Orokorraren testu bategina onartzen duena) 215.2 artikuluan eta 
agintzen da, errelebo kontratua egin beharko dela langabezian dagoen edo enpresarekin 
iraupen jakineko kontratua hitzartuta duen langile batekin. 

Kontuan hartuz, errelebo-hartzailea sistema arrunten bidez aukeratu beharra dagoela, 
hau da, oposizioaren edo lehiaketa-oposizioaren bidez, eta merezimendu-lehiaketa 
salbuespenezkoa izango dela. Hala ere, aldi baterako langileak hautatzeari dagokionez, 
Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 33. artikuluak ezartzen du hautaketa ahalik 
eta arinen egingo dela, baina betiere, berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta 
publizitate-printzipioak errespetatuz. 

Kasu honetan, ordezko langileak Udalaren beraren lan-poltsetatik aukera daitezke, 
halakorik ez badute, beste administrazio publiko batzuetako lan-poltsetatik, eta, azken 
batean, Lanbideri egindako eskaintza baten bidez, lanpostuaren ezaugarriak adieraziz. 

Kontuan hartuz, Aramaioko Udalak ez duela gisa horretako lan-poltsarik eta, beraz, mota 
honetako lanpostuak dituzten inguruko administrazioetan galdetu ondoren, lan poltsarik 
ez dutela edo agortuak daudela adierazi dutela (esaterako Arrasateko Udala eta Oñargi, 
Oñatiko argi banatzailea). 

Kontuan hartuz, Aramaioko Udalak erabaki zuela Lanbideri eskatzea hautagaien 
zerrenda, hain zuzen ere, lanpostuaren ezaugarriekin bat datozen perfileko hautagaiak. 

Kontuan hartuz, jasotako zerrendarekin hautapen prozesua eratu zela, 2022ko 
urtarrilaren 27ko 32/22 alkatetza ebazpenean zehaztutako ezaugarriekin. 

Behin hautaketa prozesua amaitu ondoren, epaimahaiak jakinarazi du bere balorazio 
txostena. 

Kontuan hartuz, besteen artean 7/1985 Legeak, apirilaren 2koak, Toki-araubidearen 
oinarriak arautzen dituenak, 21.1.g artikuluan ematen dizkidan eskumenak,  

 

 

 

 



 

 

 

Esp. kodea: 2021PIZE0003             Gaia: DENBORA PARTZIALEKO TXANDA KONTRATUA ETA BORONDATEZKO ERRETIROA 

 
EBATZI DUT 

 

Lehena.- Onartzea hautaketa prozesua baloratu duen epaimahaiak egindako 
proposamena eta, hartara, onartzea egindako hautapen frogen behin-behineko emaitza. 

HAUTAGAIA MEREZIMENDUAK AZT. TEORIKOA AZT. PRAKTIKOA GUZTIRA 

7**56**4Z 4 1,64 3 8,64 

7**41**7D 7 4,40 9 20,40 

7**55**9V 1 1,64 2 4,64 

Bigarrena.- Interesdunei jakinaraztea 10 egun balioduneko epea izango dutela, 
honakoaren argitarapena egin eta biharamunetik kontatzen hasita, interesdunek egoki 
irizten dituzten erreklamazioak aurkeztezko; erreklamaziorik ez bada aurkezten 
erakustaldi publikoaren epearen barruan, erabakia behin betiko onartutzat hartuko da. 

Hirugarrena.- Jakinaraztea interesdunei honakoaren berri.  

Laugarrena.- Udalbatzari honakoaren berri jakinaraztea egingo duen hurrengo bileran.” 

 

Guztia horrela ager dadin eta dagokion efektuak sor ditzan, ziurtagiri hau luzatu eta 
sinatzen dut, Aramaion, 2022ko martxoaren 18an. 
 
 
 
 
 

 
Iz.: Bittor Agirreurreta Murgia 
Aramaioko udaleko idazkaria 

 
 


		2022-03-18T13:47:20+0100
	BITTOR AGIRREURRETA MURGIA - 15385361V




