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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

LAUDIOKO UDALA

Laudioko Udalaren diruzain postua betetzea

2019ko martxoaren 29ko alkate-udalburuaren 700 dekretu bidez ebatzi da ondoko akordio 
hau:

2019ko martxoaren 21eko Foru Gobernu Kontseiluaren 188/2019 Erabaki bidez izendatu 
egin da gaikuntza nazionaleko toki administrazioko funtzionario den Jokin Palacio Pérez Laudio 
Udaleko diruzain lanpostua betetzeko. Izendapen hori argitaratu egin da 2019ko martxoaren 
27ko 37 zenbakia duen ALHAOn.

Jokin Palacio Pérezek, 2019ko martxoaren 15eko sarrera-erregistroko 3905 zenbakiaz Lau-
dioko Udaetxean aurkeztu duen eskaeraren bidez, komunikatu du ezen behin postuaren jabetza 
hartu ondoren, bere asmoa badela jarraitzea lanean, zerbitzuen eginkizunetan, Durangoko Kon-
tu-hartzaile lanpostuan, eta horregatik eskatu du Udal honen oniritzia eta adostasuna zerbitzuen 
eginkizunarekin. Adostasun hori Udalak eman egin dio 2019ko martxoaren 29ko 0697 zenbakia 
duen dekretu bidez.

Laudio Udaleko diruzain lanpostua, martxoaren 16ko 28/2018 Errege Dekretua, gaikuntza 
nazionaleko toki-administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duenaren arabera, 
erreserbatuta dago gaikuntza nazionaleko toki-administrazioko kontuhartzailetza-diruzaintza 
azpieskalakoa den funtzionarioarentzat eta badu derrigorrezko 4. hizkuntza eskakizuna

Azaldutakoagatik, hutsik geratuko denez, beharrezkoa da hori betetzea aipatu den martxoaren 
16ko 128/2018 Errege Dekretuko II. Tituluan, VI. Kapituluan aurreikusitako sistemen arteko baten 
bidez.

Toki Araubideren Oinarrietako apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluak emandako ahal-
menak erabiliz, alkate-udalburuak hau ebatzi du:

LEHENENGOA. Zabaltzea bost baliodun eguneko epea, ALHAOn dagokion iragarkia argita-
ratuta azaltzen denetik, hautagaiek parte-hartzeko eskaerak arukezteko, Laudio Udaleko diruzain 
lanpostua betzeko, behin behineko izendapenez edo zerbitzuen eginkizunean.

Beti ere, hautagaiek gaitasun nazionaleko toki-administrazioko kontuhartzailetza-diruzaintza 
azpieskalako funtzionario izan beharko dira.

Diruzain lanpostuak atxikia du derrigorreko 4. hizkuntza eskakizuna, 1990ko ekainaren 25eko 
iraungitako derrigortasun dataz.

BIGARRENA. Kasua bada hautagai bat baino gehiago aurkeztu direla, izendapenerako 
hautetsi gisa proposatuko da parte-hartzeko eskaerak aurkezteko epea amaitu den egunarekiko 
Ogasun eta Administrazio Publikoetako Ministerioak argitaratuta duen azken merezimendu-le-
hiaketan puntuaziorik handiena lortu eta atera duena.

HIRUGARRENA. Eskabideak Laudio udaleko alkate-udalburuari zuzenduko zaizkio.

Laudio, 2019ko martxoaren 29a

Alkate-udalburua
NATXO URKIXO ORUETA
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