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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

455/2017 Foru Agindua, abenduaren 26koa, baimena ematen diona Bizkaian dagoen Ortuellako 
Udaleko kontu-hartzaile Izaskun Sarasola Gonzálezi eginkizunak metatu eta Laudioko Udaleko 
idazkaritzakoak ere betetzeko, haren titularra erretiratu egin baita

Foru aldundi honetan aurkeztutako idazki baten bidez, Laudioko Udaleko alkateak eskatu 
du baimena emateko Ortuellako kontu-hartzaile Izaskun Sarasola Gonzálezi, eginkizunak me-
tatu eta Laudioko Udaleko idazkaritzakoak ere bete ditzan, aldi jakin baterako, kontu-hartzaile 
titularra berriki erretiratu baita; hain zuzen ere, plaza hori gaikuntza nazionaleko funtzionario 
batek behin-behineko izendapen baten bidez betetzeko egin behar diren izapideak egiteko 
beharrezkoa den aldirako, eta hori guztia erakundearen funtzionamenduari ahalik eta kalte 
txikiena eragin dakion.

Halaber, Ortuellako Udalaren idazkia jaso dugu, bai eta bertako kontu-hartzailearena ere, 
eta biek adierazi dute ados daudela eskatutako izendapenarekin.

Alde horretatik, adierazi behar da uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuak, gaikuntza 
nazionaleko toki administrazioko funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeari buruzkoak, 
hauxe dioela 31. artikuluko 1. idatz zatiko azken paragrafoan:

“toki korporazioak eskatuta egingo da metaketa, dagokion funtzionarioaren eta berak des-
tinoa duen erakundearen adostasunarekin”.

Oraingo honetan, betetzen dira eginkizunak metatzea erabaki ahal izateko legez ezarritako 
betebehar formalak, jaso baita Laudioko Udalaren berariazko eskaera, bai eta baimen eskae-
raren xede den funtzionarioaren adostasuna, zeina Kontu-hartzailetza azpieskalakoa den, eta 
funtzionario horrek lan egiten duen Ortuellako Udalaren adostasuna ere bai.

Euskal Autonomia Erkidegoan, eskatu den metaketa baimentzeko eskumena duen organoa 
Arabako Foru Aldundia da, uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuaren bosgarren xedapen 
gehigarriko 1. paragrafoan zehazten den bezalaxe.

Azaldutako guztiarengatik, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40. artikuluak ematen 
dizkidan eskumenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Baimena ematea Izaskun Sarasola Gonzálezi, gaikuntza nazionala daukan toki 
administrazioko Kontu-hartzailetza azpieskalako funtzionario eta Bizkaian dagoen Ortuellako 
Udaleko kontu-hartzaile titularrari, eginkizunak metatu eta Laudioko Udaleko idazkaritzakoak 
ere betetzeko, aldi jakin baterako; hain zuzen ere, plaza hori gaikuntza nazionaleko funtzionario 
batek behin-behineko izendapen baten bidez betetzeko egin behar diren izapideak egiteko 
beharrezkoa denerako.

Bigarrena. Baimen honek atzerako eragina izatea 2017ko abenduaren 13tik aurrera.
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Hirugarrena. Foru agindu hau jakinaraztea interesa dutenei, Laudioko Udalari eta Ortuellako 
Udalari (Bizkaia) eta Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Admi-
nistrazio Erregistroetako Zuzendaritzari, eta ALHAOn argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2017ko abenduaren 26a

Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta 
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
MARÍA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SAENZ
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