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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

491/2021 Foru Agindua, abenduaren 21ekoa, baimena ematen duena José Ignacio Elorriaga Zorro- 
zaren eta María Antonia Pérez Azcárragaren behin-behineko izendapena egiteko, hurrenkera  
horretan, Amurrioko Udaleko idazkari lanpostua betetzeko, haren titularrak 2022an izan ditzakeen  
ezintasun edo absentzia kasuetan, oporrengatik, haren gauzengatik edo beste arrazoi batzuengatik,  
hilabete baino gutxiagoko aldietarako

Indarreko ordenamendu juridikoak behin-behineko izendapenak ahalbidetzen ditu, egin 
beharreko ordezkapenak egiteko idazkari nagusiaren lanpostuan, estatu osorako gaikuntza 
duten toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen duen martxoaren 16ko 
128/2018 Errege Dekretuak 52. artikuluan xedatutako kasuetan.

128/2018 Errege Dekretuaren 52.4 artikuluan adierazten denez, lanpostuaren titularraren 
ezintasun edo absentzia kasuetan, oporrengatik, norberaren gauzengatik edo beste arrazoi 
batzuengatik, hilabete baino gutxiagoko aldietarako, toki erakundeko bertako funtzionario 
baten behin-behineko izendapena egin ahalko da, korporazioko lehendakariak proposatuta, 
autonomia erkidegoko araudiaren arabera.

Horregatik, Amurrioko Udalak proposatzen du José Ignacio Elorriaga Zorroza eta María An-
tonia Pérez Azcárraga A1 taldeko karrerako funtzionarioen behin-behineko izendapena egitea, 
hurrenkera horretan, Inés María Valdivielso Martínez Amurrioko Udaleko idazkariak 2022an izan 
ditzakeen absentziak ordezteko, hilabete baino gutxiagoko aldietarako.

Estaturako gaikuntza duten toki administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen 
duen martxoaren 128/2018 Errege Dekretuak 52.4.2 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Kontuan hartu da Toki Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunaren abenduaren 
27ko 27/2013 Legeak 25. artikuluan xedatutakoa. Lege horrek Toki Araubidearen Oinarriak arau-
tzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea aldatu zuen, 92.bis artikulu berria sartuz, non zehazten 
baita toki korporazioetan behin-behineko langileak izendatzeko aginpidetza eremua.

128/2018 Errege Dekretu horren hirugarren xedapen gehigarrian arautua betez, eta Arabako 
Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren 52/1992 Foru Araua-
ren 40. artikuluan jasotzen diren eskudantzien ondorioz, eta nire eskumenekoak diren ahalak 
baliatuz,

Horregatik, Lurralde Orekaren Sailaren titularra ez dagoenez haren eginkizunetan diharduen 
Gizarte Politiken Saileko foru diputatuak proposatuta, bat etorriz diputatu nagusiaren uztailaren 
5eko 325/2019 Foru Dekretuak xedatutakoarekin, honako hau:

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. José Ignacio Elorriaga Zorroza eta María Antonia Pérez Azcarraga jaun-andreen 
behin-behineko izendapena egitea Amurrioko Udaleko Idazkaritza lanposturako, lehentasun 
hurrenkera horretan, oporrengatik, norberaren gauzengatik edo beste arrazoi batzuengatik 
titularraren ezintasun edo absentzia kasuetan lanpostu hori betetzeko.

Bigarrena. Izendapenak aurreko paragrafoan jasotako eta 2022ko ekitaldian gertatutako 
kasuetarako baino ez du indarra izango, 128/2018 Errege Dekretuaren 52. artikuluaren 4. para-
grafoak aipatzen duen araudi autonomikoa onetsi arte.
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Hirugarrena. Foru agindu hau jakinaraztea Amurrioko Udalari eta Eusko Jaurlaritzaren Toki 
Administrazioekiko Harremanetarako eta Administrazio Erregistroetako Zuzendaritzari, eta hura 
ALHAOn argitaratzeko agintzea.

Laugarrena. Jakinarazten zaizun foru agindu hau behin betikoa da administrazio bidean, eta 
haren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkez dezakezu zuzenean Gasteizko adminis-
trazioarekiko auzietarako epaitegietan, bi hilabeteko epean, jakinarazpen hau jaso eta hurrengo 
egunetik aurrera. Hori guztia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legeak 123. eta 124. artikuluetan eta Administrazioarekiko Auzien Juris-
dikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko abenduaren 21a

E. D. Lurralde Orekaren Saileko jarduneko foru diputatua
EMILIO SOLA BALLOJERA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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