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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

403/2018 Foru Agindua, urriaren 8koa, zeinaren bidez baimena ematen baita Carmen Luque 
Moreno behin-behinean izendatzeko, Erribera Beitiko Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpos-
tua bete dezan

Erribera Beitiko Udalak aldundi honi jakinarazi zion Ana Isasi Salazar, udal horretako idazka-
ri-kontuhartzaile lanpostuaren titularra, aldi baterako lan ezintasunean dagoela gaur egun eta, 
gainera, funtzionario horrek erretiroa hartuko duenez abenduaren 8an, lanpostu hori —gaikuntza 
nazionala duten toki administrazioko funtzionarioentzat gordea— 2018ko lehiaketa bateratuan 
sartzeko eskatu zuela, zeinaren deialdia laster egingo baita.

Hori gorabehera, eta udalaren jarduera gelditu ez zedin, ekainaren 28ko 315/2018 Foru Agin-
duaren bidez, Borja Pereiro Díez izendatu zen, lanpostu hori bitarteko gisa betetzeko.

Bada, Carmen Luque Morenok, zeina gaikuntza nazionaleko toki administrazioko funtzio-
nario izendatu baita Lurralde Politikako eta Funtzio Publikoko Ministerioaren uztailaren 12ko 
TFP/759/2018 Aginduaren bidez (BOE 172/2018, uztailaren 17koa), behin-behineko idazkari-kon-
tuhartzaile izendatzeko eskatu dio Erribera Beitiko Udalari.

Martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak, gaikuntza nazionaleko toki administrazioko 
funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duenak, 48.1 a) artikuluan xedatzen duenez, kasuan 
kasuko lehiaketa egin ondoren esleipenik egiten ez bada, gordetako lanpostuak betetzeko le-
henengo era behin-behineko izendapena izango da.

Bestalde, martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretu horrek, 49. artikuluan, honela arautzen 
ditu behin-behineko izendatzeak:

Zerbitzu aktibora sartzean, edo lankidetza lanpostuak kentzean edo izendapen askeko lanpos-
tuak uztean, autonomia erkidegoak bermatuko du behin-behineko izendapen bat, ahal izanez 
gero funtzionarioari dagozkion kategoria eta azpieskala bereko lanpostuan, aurrez dagokion toki 
korporazioak txostena eginda. Halakoetan, lehentasuna izango du lanpostua behin-behineko 
izendapen bidez betetzeak, behin betikoak ez diren gainerako izendapenen aurretik.

Arau horretan aurreikusten da, halaber, izendapen horietarako, bitarteko izendapenen bidez 
beteta dauden lanpostuak ere sartzea.

Carmen Luque Morenok adierazi du oraindik ez duela parte hartu dagokion lehiaketa ba-
teratuan eta, beraz, ez duela behin betiko destinorik ezein udaletan, aurrez utzi beharrekorik.

Bestalde, transkribatutako 49. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, eskatzaileak Erribera 
Beitiko Udalera jo zuen zegokion txostena egin zezan, eta udal horrek, urriaren 1ean, jaki-
narazi du ados dagoela Carmen Luque Moreno gaikuntza nazionaleko toki administrazioko 
funtzionarioaren behin-behineko izendapenarekin.

Horiek horrela, egoki jotzen da Erribera Beitiko Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanposturako 
behin-behineko izendapen proposamena onartzea.

Euskal Autonomia Erkidegoan izendapen hori egiteko eskumena duen erakundea Arabako 
Foru Aldundia da, martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak hirugarren xedapen gehigarria-
ren 1. apartatuan ezarritakoaren ondorioz.
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Azaldutako guztiagatik, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 40. artikuluak ematen 
dizkidan eskumenak erabiliz, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Carmen Luque Morenoren behin-behineko izendapena egitea, Erribera Bei-
tiko Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostuan jardun dezan, 2018ko urriaren 8tik aurrerako 
eraginarekin.

Bigarrena. Izendapen horrek Borja Pereiro Díez bitarteko funtzionarioak zuzenean postua 
utzi beharra ekarriko du.

Hirugarrena. Foru agindu hau jakinaraztea interesa dutenei, Erribera Beitiko Udalari eta 
Eusko Jaurlaritzako Toki Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako 
Zuzendaritzari, eta ALHAOn argitaratzeko agintzea.

Gasteiz, 2018ko urriaren 8a

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

Lurralde Orekaren zuzendaria
IÑAKI GILLERNA SAENZ
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