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EAJ-PNVk  Josune  Irabien  alkateak 
Amurrioko  Udalean  egin  duen  lan 
goresgarria eskertu du
Azken  10  urteetan  udala  zuzendu  ondoren,  kargua  utzi  du  Eusko  
Jaurlaritzan izaera instituzionaleko beste ardura batzuk hartzeko

Gobernu Kontseiluak gaur goizean jakinarazi  du  Josune Irabien Amurrioko alkate 
berria izendatu dutela Eusko Jaurlaritzako Toki  Administrazioekiko Harremanetarako 

eta Administrazio Erregistroetako zuzendari. Horrela, Olatz Garamendi Gobernantza 
Publiko eta autogobernuko sailburua buru duen Saileko kide izango da.

Amurrioko  zuzendari  karguan  ez  jarraitzeko  erabakia,  ardura  berriarekin  funtzioak 
bateraezinak  direlako,  ez  da  batere  erraza  izan  ia  hamar  urteren  ostean,  baina 

egindako lanak aukera emango dio Irabieni erakunde autonomikotik bere lana egiteko, 
oinarri  zabal  eta  sendoarekin,  toki-administrazioek  aurkezten  duten  errealitateari 

buruzko esperientzia eta ezagutza luzeari esker.
Josune  Irabien  Politika  eta  Administrazio  Zientzietan  lizentziatua  eta  Hizkuntza 

Normalizazioko  Teknikaria  da  eta,  besteak  beste,  bere  udalerriko  lehen  emakume 
alkatea  izateagatik  nabarmentzen  da.  Arabako  Batzar  Nagusietan  2003tik  2007ra 

Gasteizko barrutian batzarkide izan ondoren, 2011n kargu bat eskuratu zuen. Gainera, 
Aiarako  Kuadrillako  Batzarreko  kidea  da,  EUDELeko (Euskadiko  Udalen  Elkartea) 

Batzorde Exekutiboko presidenteordea izan zen 2015ean, eta erakunde horretako kide 
izan zen 2011z geroztik.

Josune Irabien eta haren kudeaketa arituari esker, Amurriok bilakaera izan du, udalerri 
modernoa,  iraunkorra,  ingurumenarekin  konprometitua  eta  berdintasunezkoa  izan 

arte,  betiere  herriko  kultura-nortasuna  errespetatuz  eta  sustatuz.  Agindu  guztien 



protagonista  izan  da  beti  pertsonak  zaintzea  helburu  duten 
neurriak eta ekimenak bilatzea.

Jarraitutasuna kudeaketan

Hemendik  aurrera,  Txerra  Molinuevo alkateordeak  behin-behinean  hartuko  du 

kargua.  Horrela  izango  da,  harik  eta  ofizialki  udal  osoko  bilkura  berezi  batean 
izendatuko duten arte, ziurrenik, ostegun honetan.

Alkate  berriak  urte  askotako  esperientzia  du  Amurrioko  toki-administrazioan, 
Irabienekin  batera.  Bertan,  Ogasun,  Pertsonal,  Herritarren  Partaidetza,  Kirol  eta 

alkateordearen  lanak  egin  ditu  joan  den  legegintzalditik.  Lan  horiek  industria-
sektorean  duen  lan-esperientziari  esker  egin  ditu.  Txerra  Molinuevok  legegintzaldi 

honetako  Gobernu  Planarekin  jarraituko  du,  2023ra  arte.  Horrela,  bere  egitekorik 
hurbilenetako bat 2021erako udal aurrekontu berriak diseinatu eta martxan jartzea da.

"EAJ-PNV  Amurriotik  eskerrak  eman  nahi  dizkiogu,  bihotzez,  Josune  Irabieni,  urte 
hauetan guztietan herriko erakundearen buru gisa egindako lanagatik, eta zorte onena 

opa nahi diogu. Izan ere, bere lanarekin eta dedikazioarekin, etapa profesional berri 
eta  ilusionagarri  honetan,  ziur  gaude  euskal  herritarroi,  oro  har,  eta,  bereziki, 

euskaldunoi, gure ongizatea eta bizi-kalitatea hobetzen laguntzen jarraituko digula". 
Eskerrik asko denagatik Josune, eta zorionak!


