
III. ERANSKINA 

ALDI BATERAKO KONTRATAZIOAK KUDEATZEKO ARAUAK 

1. artikulua. Xedea eta aplikazio eremua 

Ebazpen honen xedea da Etxarri Aranazko Udaleko I lanpostuetan aldi baterako 
kontratazioaren bidez aritu nahi duten izangaien zerrendak kudeatzeko arauak ezartzea. 

2.-Artikulua. Zerrenda osatzea 

1. Aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendan sartuko dira, lehendabizi,  hautapen 
proba guztiak egiten dutenen izangaiekin (konkurtsoa barne) eta, ondoren, proba 
teorikoa gainditu duten izangaiak. 

2. Izangaien zerrendan lehentasuna finkatzeko, probetan lortutako puntuazioari 
erreparatuko zaio, handienetik txikienera. 

3. Artikulu honen bidez osatzen diren zerrendek bost urteko indarraldia izanen dute 
gehienez, onesten direnetik hasita eta hurrengo lan poltsa sortu arte.   

Zerrenden indarraldia bitartean, halako lanpostuetarako beste zerrendaren bat osatzen 
bada, berrikiago onetsitako zerrendetako izangaiak lehenetsiko dira zerrenda 
zaharragokoen aurretik. 

4. Kanpainarako kontratazioen kasuan, edo diru laguntza batekin lotuta daudenak, eta 
betiere behar bezala justifikatuko ohiz kanpoko presako arrazoiak badaude, Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuari eskatzen ahalko zaio izangaien zerrenda bat bidal dezan. 

5. Eragimena eta eraginkortasuna helburu, aldi baterako kontratazioetarako izangai 
zerrendak prestatzeko deialdietan lanaldi partzialean kontratatuak izateko aukera 
eskaintzen ahalko zaie izangaiei. 

 

3. artikulua. Deiak egiteko arau orokorrak. 

1. Errazago aurkitu ahal izateko, izangaiek harremanetarako telefono bat bederen 
jakinarazi beharko dute. Horrez gainera, harremanetarako beste telefono batzuk edo 
helbide elektroniko bat eman ditzakete. Informazio horrek etengabe eguneratua egon 
beharko du. Datu hauek prozesuan parte hartzeko instantziatik hartuko dira. 
Interesdunak datuak eguneratu edota aldatu daiteke. 

2. Izangaiei deitzeko orduan, aurretik  ezarritako lehentasun irizpideak hartuko dira 
kontuan. 



3. Oro har, telefonoz kontratu bat eskaintzeko, gutxienez hiru saiakera eginen dira 
izangai bakoitzarekin, hark jakinarazitako bideak erabiliz, eta deiak bi eguneko epean 
banatuz. 

Dei bakoitzaren oharra jasoko da, gorabeherak, eguna eta ordua aipaturik. 

5. Izangai batekin harremanetan jarri eta kontratatzeko eskaintza eginez gero, erantzuten 
ez badu, uko egiten diola ondorioztatuko da eta 7. artikuluan xedatutakoa aplikatuko 
zaio. 

6. Izangai batekin harremanetan jartzerik ez bada, zerrendan hurrengoa denari deituko 
zaio, harik eta eskaintzen diren lanpostu guztiak bete arte. 

Harremanetan jartzerik izan ez duten izangaiek zerrendan zuten postuari eutsiko diote. 

7. Hasiera batean hilabeteko edo laburragoak diren kontratazioak, behin baimendu 
ondoren, haiekin harremanetan jarrita lanean berehala hastea onartzen duen lehenengo 
izangaiari eskainiko zaizkio, artikulu honen 3. idatz-zatian ezarritakoa bete behar izan 
gabe. 

8. Kontratu bat onartzen duten izangaiei ez zaie beste lanpostu batean aritzeko 
kontraturik eskainiko, lanaldi partzialen kasuan izan ezik. Lanaldi partzialeko aldi 
baterako kontratazioetan, ahaleginak eginen dira lanaldia udalan sortzen diren beste 
behar batzuekin osatzeko, betiere kontratu berarekin egitea posible bada eta interesduna 
ados baldin badago. 

9.-Izangaia kaso bakoitzean esaten zaioen epean kontratua onartu beharko du, bestela 
ukatzen duela ulertuko da. Epe hau ez da inoiz 24 ordu baino luzeago izango. 

4. artikulua. Deietarako lehentasun berezia. 

1. Deietarako orokorrean ezarritakoa deusetan ukitu gabe, izangai bat aldi baterako 
kontratu baten bidez lanpostu batean aritu bada eta, kontratu hori bukatu eta hurrengo 6 
hilabete epearen barruan, zerbitzu berean lanpostu berdina aldi baterako betetzea 
baimentzen bada, Administrazioak izangai berari eskainiko dio kontratua, betiere dei 
egiten zaion mementuan baldintza hauek betetzen badira: 

a) Deia egiten den momentuan indarra duen zerrenda batean egotea izangaia. 

b) Aurreko kontratuaren bukaeraren arrazoia ez izatea hari uko egin izana. 

5. artikulua. Presako deiak. 

Behar bezala frogatutako presako kasuetan, kontratazioa, behin baimendu ondoren, 
harekin harremanetan jarrita lanean berehala hastea onartzen duen lehenengo izangaiari 
eskainiko zaio, 3.3 artikuluan ezarritakoa bete behar izan gabe. 

6. artikulua. Deiak amatasunaren edo adopzioaren lizentzia kasuetan. 



1. Amatasunaren ( eta ez aitatasuna) edo adopzioaren lizentzia hartzeko ezarrita dagoen 
epearen barruan aldi baterako kontratu bat sinatzeko deia jaso eta kontratua onartzen 
duten izangaiei lanpostu hori erreserbatuko zaie lanean benetan hasten diren arte, 
orduan sinatuko baitute kontratua. 

2. Kontratua onartzen ahalko dute, bakar-bakarrik, baldin eta aurreikusitako iraupenak 
bide ematen badie lanpostuan benetan hasteko. 

3. Lanpostuan sartuko dira amatasunaren edo adopzioaren lizentziarako ezarritako epea 
bukatzen den egunean, edo lehenago, interesdunak eskatzen badu, baina betiere erditu 
ondoren amarentzat ezarritako nahitaezko atsedenaldia bukatuta. 

4. Horrelakoetan, amatasuna edo adopzioa gertatu izan ez balitz lanpostuan hasiko 
zatekeen egunetik lanpostuan benetan hasten den egunera arte doan epea 
Administrazioan emandako zerbitzu gisa onartuko da. Aldi hori onartuko zaio kontratua 
sinatzen baldin badu eta ondorioak izanen ditu lanpostuan hasten den unetik aurrera. 

7. artikulua. Kontratatzeko eskaintzari uko egitea. 

1. Izangairen batek eskaini zaion lanpostuari uko egiten baldin badio, zerrendatik at 
geratuko da, salbu eta ondoko egoera batean dagoela frogatzen badu: 

a) Indarrean dagoen izendapen, kontratu administratibo edo lan kontratu batengatik 
horretara behartua egotea. 

b) Lanaldi partzialeko kontratu bati uko egitea, parte hartzeko eskabidean aukera hori 
hautatu ez bazuen. Lanaldi partzialeko kontratu bat onartuz gero, 10.3 artikuluan 
ezarritakoari jarraikiko zaio. 

d) Aldi baterako ezintasun egoeran izatea edo umea izan edo adoptatzeagatik lizentzia 
izatea. Arrazoi hori dela kausa kontratu bati uko egiten dioten izangaiak ez dira berriz 
deitzeko moduan egonen, harik eta behar bezala frogatu arte uko egitea justifikatu zuen 
egoera bukatu dela. 

e) 3 urte baino gutxiagoko semea edo alaba, norberak izandakoa zein adoptatua, zaindu 
beharrean egotea. Arrazoi hori dela kausa kontratu bati uko egiten dioten izangaiak ez 
dira berriz deitzeko moduan egonen, harik eta kontratuari uko egin zioten egunetik 
gutxienez hilabete bat igaro arte, salbu eta hura eragin zuen arrazoia lehenago 
desagertzen bada. 

f) Bigarren gradura arteko odol- edo ezkontza-ahaide bat, adina, istripua edo eritasuna 
dela-kausa bere burua ezin gobernatu duena, zaindu behar izatea. Arrazoi hori dela 
kausa kontratu bati uko egiten dioten izangaiak ez dira berriz deitzeko moduan egonen, 
harik eta kontratuari uko egin zioten egunetik gutxienez hilabete bat igaro arte, salbu eta 
hura eragin zuen arrazoia lehenago desagertzen bada. 

g) Izangaia ezkondu berria edo, Bikote Egonkorrentzako Berdintasun Juridikoari 
buruzko uztailaren 3ko 6/2000 Legearen arabera, parekatutako egoeran sartu berria 



izatea, eskainitako kontratuaren hasiera eguna bikotea eratu ondoko edo eratu aurreko 
hamabost egun naturaletan bada. 

h) Desgaitasunen bat behar bezala onartua izatea eta desgaitasunaren ezaugarriak 
bateraezinak izatea eskaintzen zaion lanpostuaren ezaugarri bereziekin. 

2. Aurreko idatz-zatian jasotako kasuetan, h) letretan izan ezik, izangaiek zerbitzu 
emateko moduan daudela jakinarazi beharko dute. Jakinarazpen hori egin bitarte, 
izangaiak ez dira deitzeko moduan izanen, eta ez zaie inolako lanposturik eskainiko 
sartuta dauden zerrendetatik. a), e) eta f) letretako kasuetan, arrazoi eragile bera bi aldiz 
baino ezin izanen da erabili ukoa justifikatzeko arrazoi gisa. 

3. Artikulu honetako 1. idatz-zatian adierazitako egoeretako batean, h) letrakoan izan 
ezik, dauden izangaiek hilabeteko epea izanen dute, uko egiten dioten lanpostua 
eskaintzen zaien egunetik, agiri bidez eta behar bezala justifikatzeko. Hala eginez gero, 
lanpostuari uko egin ziotenean zerrendan zuten toki berean jarraituko dute. 

4. Lanpostu baterako aldi baterako kontratazioak egiteko izangai zerrenda eremuka 
antolatua baldin badago, deien eta uko egiteen ondorioetarako, zerrenda 
independentetzat joko da hasierako zerrenda banatzen deneko eremuetako zerrenda 
bakoitza. 

8. artikulua. Zerrendetatik baztertzea. 

Deia eragiten duen zerrendatik baztertuko dira ondoko egoera hauetako batean dauden 
izangaiak: 

a) Eskainitako lanpostuari arrazoirik gabe uko egitea. 

b) Dei egin eta lanpostua onartu ondotik, kontratua ez sinatzea, izangaiari egotzi 
beharreko arrazioengatik. 

c) Probaldia ez gainditzea. 

d) Sinatutako kontratuari uko egitea, salbu eta ukoaren zergatia izangaia Etxarri 
Aranazko Udalan eta haren erakunde autonomoetan funtzionario gisa edo lan kontratatu 
gisa sartu dela baldin bada, maila bereko edo baxuagoko beste lanpostu batean aritzeko, 
edo  arau honen 3.8 artikuluan ezarritakoaren ondorioz. 

e) Urtebeteko epean izangaiarekin harremanetan jartzea ezinezkoa izatea, hark 
emandako telefonoaren edo helbide elektronikoaren bidez kontratatzeko deiak behin eta 
berriz eginda ere. 

f) Etxarri Aranazko udalan eta haren erakunde autonomoetan funtzionario gisa edo lan 
kontratatu gisa sartzea lanpostu berean edo maila altuagoko beste batean jarduteko. 

g) Lanpostua bertan behera uztea. 



h) Kontratua amaitzea gerora sortutako arrazoiak direla kausa, hain zuzen, kontratatzen 
den langilea lanpostuan aritzeko gaitasun edo egokitzapen faltagatik, horrek lanpostuak 
dituen eginkizunak eraginkortasunez betetzea galarazten duen errendimendu eskasa 
badakar. 

En Etxarri Aranatz a 4 de julio de 2018 

Alkatea Eneka Maiz Ulaiar 
 


