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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

55/2018 Foru Agindua, martxoaren 5ekoa, zeinaren bidez baimena ematen baita Izaskun Sara-
sola Gonzalezek utz dezan pilaketaren bidez betetzen ari zen Laudioko kontu-hartzaile lanpos-
tua, eta, halaber, Laura Sánchez Ibáñez izendatzeko bitarteko funtzionario Udal horretako 
kontu-hartzaile lanposturako

Laudioko alkateak idazki bat aurkeztu zion Foru Aldundiari jakitera emanez ezen Izaskun Sa-
rasola González andreak, 2018ko otsailaren 28an, utzi egin diola udal horretako kontu-hartzaile 
lanpostuari zegozkion eginkizunak betetzeari (funtzio horiek betetzen ari zen 455/2017 Foru Agin-
duaren bidez baimena eman zitzaiolako Ortuellako Udalean betetzen duen kontu-hartzailearen 
lanpostuarekin batera betetzeko).

Hori horrela, Laudioko Udalak, otsailaren 7ko ALHAOn (18/2018) argitaratu zuen lanpostu 
hori Estatu osorako gaikuntzaren bidez eta behin-behineko izendapenaren bidez nahiz zerbitzu 
eginkizunaren bidez betetzeko deialdia, eta, behin eskabideak aurkezteko epea amaiturik, ez 
da aurkeztu eskabiderik batere.

Hori dela-eta, Udalak IVAPengana jo zuen, hark hautagai bat proposa zezan bere Toki Admi-
nistrazioaren Idazkaritza, Kontu-hartzailetza eta Diruzaintza lan poltsatik, eta hark Laura Sánchez 
Ibáñez proposatu zuen lanpostua betetzeko bitarteko funtzionario gisa.

Euskal Autonomia Erkidegoan Arabako Foru Aldundia da izendapen hori egiteko eskumena 
duen organoa, hala xedatzen baitu uztailaren 29ko 1732/1994 Errege Dekretuaren bosgarren 
xedapen gehigarrietako lehenak.

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

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Izaskun Sarasola González andrea ––Toki Administrazioko funtzionarioa, Estatu 
osorako gaikuntzakoa, kontu-hartzailetza azpieskalakoa, Ortuellako Udaleko kontu-hartzaile titu-
larra–– kentzea eginkizun pilaketaren bidez betetzen ari den Laudioko Udaleko kontu-hartzailetza 
eginkizunetatik.

Bigarrena. Laura Sánchez Ibáñez izendatzea Laudioko Udaleko kontu hartzaile lanpostua 
bitarteko funtzionario moduan betetzeko martxoaren 5etik aurrera. Izendapen horrek ondorioak 
izango ditu Toki Administrazioko funtzionario Estatu osorako gaikuntzakoa izendatuz lanpostu 
hori bete arte, hargatik eragotzi gabe edozein unetan errebokatzea erabakia edo bera kargutik 
kentzea horretarako legezko kausaren bat dela-eta.

Hirugarrena. Foru Agindu hau interesdunei jakinaraztea, bai eta Laudioko udalari eta Or-
tuellako Udalari ere, eta Eusko Jaurlaritzaren Toki Administrazioarekiko Harremanetarako eta 
Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzari ere bai, eta ALHAOn argitaratzeko agintzea.

Gasteiz, 2018ko martxoaren 5a

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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