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Honen bit*tez jakinarazten dizut Alkatealg 202leko abenduaren 28ko,

6571 zflz|zenbakidun Dekretuaren bidez, honako erabakia hartu duela:

Orioko Udalean aldi baterako programa bat martxan jartzeko modernizazio- eta

beryikuntza-teknikari bat kontratatzeko hautaketa-prozesua hasi zuen Orioko Udalak

Z11Leko azaroaren 22an, oinaruiak argitaratuz Orioko Udalaren webgunean eta

Lanbideren webgunean.

Hautaketa-prozesurako eratutako epaimahai kalifikatzailea honela osatuta dago:

o Epaimahaiburua: fon Carrera fauregi, 0rioko Udaleko idazkari-kontu-

hartzailea.

o Kideak:

. Pilar Azurmendi Etxegarai, 0rioko Udaleko arkitektoa'

" fabier Zabaletalraola, Orioko Udaleko euskara- eta hezkuntza-teknikaria.

o ldazkaria: Maria fose Manterola Aragon, Orioko Udaleko administraria.

Hautaketa-prozesua Lanbideren bidez egin da, eta 202teko abenduaren 7ra arteko

epea zegoen hautagaitzakjasotzeko. Baldintzak betetzenzituzten B hautagai jaso ditu

epaimañaiak, eta hóriek baloratu dilr,202leko abenduaren 14an egindako bilkuran.

nllkura horren ondoren, onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda argitaratu

zuen Udalak abenduaren 16an, eta hiru laneguneko epea eman zien hautagaiei,

erreklamazioak eta dokumentazio osagarria aurkezteko.

Epaimahai a 202teko abenduaren 28an bildu da, aurkeztu diren erreklamazioak

aitertzeko. Guztira, hiru hautagaik aurkeztu dituzte erreklamazioak, eta epaimahaiak,

horiek banan-banan aztertu ondoren, onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda,

merezimenduen behin betiko kalifikazioa eta lan-eskaintzaren hurrenkera proposatu

dio alkateari.

Emaitzak aztertuta, oinarrietan jasotzen den gutxieneko puntuazioa (5 puntu) lortu

duten bi hautagai daude eta biek aurkeztu dute euskarazko derrigorrezko profila

(C2).Beraz, hurrenkera errespetatuz,bi hautagai horiei egingo zaie eskaintza.

Horrenbestez, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren Zko 7 /LgBs
Legearen 21.1 artikuluak, apirilaren LBko 781/L986 Legegintzako Errege Dekretuz

onártutako Toki Araubidearen arloan indarrean dauden Lege Xedapenen

Eraberritutako Testuaren 24. artikuluak eta azaroaren Z9ko 2568/L986 Errege

Dekretuz onartutako Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide

juridikoaren Araudiaren 41. artikuluak ematen dizkidaten ahalmenak erabiliz, hau
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Euskaraz
tiei-bia¡

ERABAKITZEN DUT

ARGITARATZEA modernizazio- eta berrikuntza-programa martxan jartzeko
teknikari bat kontratatzeko deialdiko onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda
eta merezimenduen behin betiko kalifikazioa eta lan-eskaintzaren hurrenkera,
segidako taularen arabera:

Jakinarazten dizugun erabaki edo ebazpen hau behin-betikoa da
administrazio bidean eta honen aurka ADMINTSTRAZIOAREKIKO
AUZI-ERREKURTSOA j ar dezakezu Donostiako Administrazioarekiko
Auzien Epaitegien aurrean, bi hilabeteko epearen barruan, jakinarazpen
hau jasotzen duzunetik kontatzen hasita.

Hori baino lehen, hala ere, AUKERAZKD BIRJARPEN
ERREKURTSOA jar d,ezakezu alkate-presidentearen aurrean,
hilabeteko epearen barruan jakinarazpen hau jasotzen duzunetik
kontatzen hasita. Kasu horretan, ezin izango duzu errekurtso
kontentzioso-administratiborik jarri birjarpen errekurtsoa erabaki edo
atzera bota arte.

NAN-a c2 Lan

esperientzia
Formazio
arautua

Formazio Ez

arautua
GUZTIRA

44560730R BAI 20 0 0 20
72460286M BAI 6 0 0,575 6,575

ONARTUAK
(gutxieneko puntuazioa lortzeagatik)

NAN-a c2 Lan

esperientzia
Formazio
arautua

Formazio Ez

arautua
GUZTIRA

725467637 BAI 0 0 2 2
44559491G EZ 0 0 0 0
445632732 EZ 0 0 0 0
44333775X EZ 0 0 0 0
58007359W EZ 0 0 0 0
725947857 EZ 0 0 0 0

BAZTERTUAK
(gutxieneko puntuaziora iritsi ez direlako)
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Egoki iruditzen zatzun beste edozein errekurtso ere jar dezakezu.

Jakin deztzun eta horren ondorioz joka dezazun jakinarazten dizut

aurrekoa.

Orio, 202leko abenduaren 28a
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