
ALKATEAREN DEKRETUA

AMEZKETAKO 2021eko UDALEKU IREKIETAKO BEGIRALE ETA KOORDINATZAILEAREN
KONTRATAZIOA ETA PRAKTIKALDIKO PERTSONAREN IZENDAPENA

Amezketako  Udalak  uztailean  Udaleku  irekiak  antolatu  ohi  ditu  herriko  haurrentzako.  Bertan  eta

aurtengoan hilabetean zehar 60 bat haurrek parte hartuko dute, eta hauen zaintzan eta dinamizazioan 8

begirale, praktikaldian persona bat eta koordinadore bat izango dira. Aipatu beharra dago, aurtengoan, iaz

Covid-19ak sortutako gorabeherak gaindituta, udalekuen antolaketa ziurtasun eta normaltasun gehiagorekin

burutzen ari dela, beti ere, pandemiak eragindako egoera honetan uneko araudira egokituz, eta horregatik,

besteak beste, udaleku irekiak 5 egunekoak antolatu dira.

Begirale  eta  koordinatzailearen  kontratazioaren  prozesua  modu  egokian  burutzeko,  berdintasuna,

eskarmentua  eta  gaitasunaren  printzipioak  kontutan  hartuta,  2021eko  maiatzaren  10eko  71  zenbakidun

Alkatearen Ebazpenaren bitartez udaleku irekietako begiraleak zein  kooordinatzailea kontratzatzeko,  eta

praktikaldiko persona hautatzeko, oinarrien onespena egin zen eta hautaketa prozesua abian jarri. Bertan

begirale  zein  koordinatzaile eta praktikaldiko hautatuaren aukeraketan parte hartzeko ezin  bestean bete

beharreko baldintzak eta kontutan hartuko ziren beste irizpideak agertzen ziren.

CVak aurkezteko epea maiatzaren 25arte izan zen eta 80 pertsonek izena eman zuten. Ondoren

hautaketa  prozesua  Gaztelekuko  arduradunak  eta  Udaleko  Idazkariak  landu  dute  elkarlanean  eta

hautagaien zerrenda proposatu diote Alkateari (Ebazpen honi atxekitzen zaio proposamena).

Eta ikusirik 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena, bere 21.1.h)

artikulua hain zuzen Alkateari eskumena ematen diola udal pertsonalaren kontratazioa egin ahal izateko,

7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena eta 6/1989 Legea, Euskal Funtzio Publikoari

buruzkoa.

Guzti honengatik, 

ERABAKI DUT:

BAT:  2021eko  Amezketako  Udaleku  irekietako  koordinatzaile,  begirale  eta  praktikaldiko  begirale  bezala

jarraian zerrendatuko diren pertsonen kontratazioa eta izendapena egitea:

- Kooordinatzailea: Jone Beloki Urbieta.
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- Begiraleak:

-. Ibon Arteaga Elosegi.

-. Itxaso Leon Aranguren.

-. Irantzu Ermina Goñi.

-. Naroa Munduate Garcia.

-. Maria Lopez de Murillas Perea.

-. Ander Jauregi Garmendia.

-. Uxue Zuriarrain Roteta.

-. Mikel Etxaburua Urkola.

- Praktikaldiko begiralea: Udane Armendariz Zubeldia.

BI:  Kooodirnatzailearen  ekainaren  28  eta  uztailaren  27  bitartean  izango da  eta  begiraleen  kontratazioa

ekainaren 28 eta uztailaren 23 bitartean izango da, bi egunak barne, astean bost egunetan, eta denak,

goizeko  9:30etatik  13:30etara  (eta  zenbait  kasutan,  arduran  hartzen  diren  adin  taldearen  arabera,

arratsalde batzuetan ere); kontratuaren barruan antolaketarako orduak aurrikusiko dira.

HIRU: Ebazpen hautaketa prozesuan parte hartu duten pertsona guztiei jakinaraziko zaie, hautatuen kasuan

pertsonalki, eta besteetan, Ebazpena, puntuaketaren zerrendarekin batera, udal web orrian jarrita.

Alkateak agindu eta sinatzen du, eta nik, idazkariak, fede ematen dut

Amezketan, 

Alkate-Lehendakaria Idazkaria
Iñaki Amundarain Tolosa Jon Burgaña Agoues
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