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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

AMURRIOKO UDALA

Idazkari lanpostua betetzea

2018ko apirilaren 17an hutsik geratuko da Amurrioko Udaleko idazkari lanpostua, zeina 
gaikuntza nazionaleko toki administrazioko funtzionarioentzat gordeta baitago (Idazkaritza 
eskala, sarrera kategoria), titularrak erretiroa hartuko duelako.

Uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuak, gaikuntza nazionaleko toki administrazioko 
funtzionarioentzat gordetako lanpostuak betetzeari buruzkoak, xedatutakoaren arabera, eta 
aintzat hartuz 7/1985 Legeak, toki araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 21.1.h) artikuluan 
ezarritakoa, alkate honek, legez aitortzen zaizkion ahalmenak erabiliz, honako hau xedatzen du:

Lehenengoa. Hamar egun balioduneko epea irekitzea, dagokion iragarkia ALHAOn 
argitaratzen den egunetik hasita, hautagaiek Amurrioko Udaleko idazkari lanpostua behin-be-
hineko izendapen bidez edo zerbitzu eginkizunetan betetzeko eskaerak aurkezteko. Eskaerak 
dekretu honi erantsita dagoen ereduari jarraituta egin behar dira.

Gaikuntza nazionala duen toki administrazioko funtzionario bat izendatuko da, lanpostuaren 
azpieskala eta kategoria bereko hautagaiek lehentasuna izanik; kontu hori behar den moduan 
egiaztatuko da.

Hautagai bat baino gehiago aurkezten badira, honako hau proposatuko da izendatua izateko 
hautagai moduan: parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean Ogasun eta 
Herri Administrazio Ministerioak argitaratutako azken merezimendu lehiaketan puntu gehien 
lortu duena.

Eskaerak Amurrioko Udaleko alkate-lehendakariari zuzendu behar zaizkio.

Bigarrena. Idazkari lanpostuak 4. hizkuntza eskakizuna dauka esleituta.

Hirugarrena. ALHAOn argitara dadila agintzea.

Amurrio, 2018ko otsailaren 20a

Alkatea
MIREN JOSUNE IRABIEN MARIGORTA
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Eranskina

………………….........................jaunak/andreak (NANa: ………..................................……; 
jakinarazpenetarako helbidea: ….............................…………............; herria: ………..; telefonoa: 
.....................; helbide elektronikoa: ……………….), gaikuntza nazionaleko funtzionarioak, ............
............................ azpieskalakoak, eta gaur egun ..................................................... toki erakundean 
.............................. lanpostua betetzen duenak, honako hau

Adierazten du

Jakin duela hutsik geratuko dela Amurrioko Udaleko idazkari lanpostua, zeina gaikuntza 
nazionaleko toki administrazioko funtzionarioentzat gordeta baitago, titularrak erretiroa hartuko 
duelako.

Betetzen dituela, bere ustean, lanpostu horri dagozkion eginkizunak behar bezala betetzeko 
eskatzen diren betekizunak, eta, beraz, indarrean dagoen legeriaren arabera eta dagozkion 
izapideak aurrez beteta,

Eskatzen du

Amurrioko Udaleko idazkari lanpostua behin-behineko izendapen bidez edo zerbitzu egin-
kizunetan betetzeko prozeduran parte hartzea.

………………………………………., 2018ko ………………aren ……….(a).

Sinadura……………………………………..

Amurrioko Udaleko alkate-lehendakaria
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