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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

50/2018 Foru Agindua, otsailaren 27koa, baimentzen duena Severino Capa Ruizen izendapena 
Zanbranako Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua bitarteko funtzionario gisa betetzeko

Aldundi honetan eginiko eskaeraren bidez, Zanbranako Udalak Severino Capa Ruizen izen-
dapena eskatzen du, bitarteko funtzionario gisa bete dezan idazkari-kontuhartzaile lanpostua, 
haren titularra, Cristina Cimas Oller, bajan baitago gaixotasunagatik.

Uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuak, gaikuntza nazionaleko funtzionarioentzat gor-
detako lanpostuak betetzea arautzen duenak, 30.1 eta 34. artikuluetan xedatutakoaren ondorioz 
(biei ekainaren 27ko 834/2003 Errege Dekretuak emandako idazkera kontuan hartuta), toki 
korporazioek proposatu ahal izango dute bitarteko funtzionario izendatzea delako lanpostuari 
dagozkion azpieskalan eta kategorian jarduteko eskatutako titulazioaren jabe den pertsona bat, 
ezinezkoa baldin bada toki korporazioetan funtzionario horientzat gordeta eta (beste egoera 
batzuen artean) absentzia kasuren batean dauden lanpostuak betetzea 30., 31. eta 32. artiku-
luetan xedatutako prozeduretatik (behin-behineko izendapena, aldi baterako metaketa edo 
zerbitzu eginkizunak, alegia).

Idazkari-kontuhartzaile azpieskalara sartzeko, eta haientzat dago gordeta aipatutako udale-
tan 3. mailako gisa sailkatuta dagoen idazkari lanpostua (besteak beste, Eskuernaga, Mañueta 
eta Samaniegoko udalerrien taldea), nahitaezkoa da Zuzenbidean, Politika eta Administrazio 
Zientzietan, Soziologian, Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan, Ekonomian edo Aktuariotza 
eta Finantza Zientzietan lizentziaduna izatea.

Izendapena helburu, Zanbranako Udala Herri Administrazioen Euskal Erakundearekin jarri 
zen harremanetan, azken horrek bere lan poltsan zituen pertsonak jakinaraz ziezazkion; eta haie-
tatik Severino Capa Ruizek onartu du bitarteko funtzionario eginkizunetan betetzea aipatutako 
udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua.

Horiek horrela, egoki jotzen da izendapen proposamena onartzea.

Euskal Autonomia Erkidegoan izendapen hori egiteko eskumena duen erakundea Arabako 
Foru Aldundia da, uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuak bosgarren.1 xedapen gehigarrian 
eta apirilaren 12ko 7/2007 Legeak, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuarenak, hiruga-
rren.2 xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraituz.

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

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Severino Capa Ruiz izendatzea, 2018ko martxoaren 1etik aurrerako ondorioe-
kin, Zanbranako Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua bitarteko funtzionario gisa betetzeko.

Bigarrena. Izendapen horrek iraungo du harik eta lanpostuaren titularra lanpostura itzultzen 
den arte, hargatik eragotzi gabe lehenago edozein unetan izendapena ezeztatzea, edo lanpos-
tutik kendu beharra horretarako legezko kausaren bat tarteko.
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Hirugarrena. Foru agindu hau jakinaraztea interesdunei, Zanbranako Udalari eta Eusko 
Jaurlaritzaren Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako 
Zuzendaritzari, eta ALHAOn argitaratzeko agintzea.

Vitoria-Gasteiz, 2018ko otsailaren 27a

Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta 
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
MARIA PILAR GARCIA DE SALAZAR OLANO

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GUILLERNA SAENZ
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