
2016ko abuztuaren 8a, astelehena  •  88 zk. 

1/1

2016-02902

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA 
FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 482/2016 Erabakia, uztailaren 27koa, igotzen duena Arabako Foru 
Aldundiko goi karguen eta behin-behineko langileen ordainsariak ehuneko 1, 2015eko ekital-
dian ezarritakoen aldean

Abenduaren 23ko 21/2015 Foru Arauak, Arabako lurralde historikoaren 2016rako aurrekontua 
gauzatzeari buruzkoak, 25.3 artikuluan hau xedatzen du:

“Arabako Foru Aldundiko eta foru erakunde autonomoetako zuzendariei, diputatuei eta dipu-
tatu nagusiari dagozkien lansariak 2016rako hala badagokio enplegatu publikoetarako ezartzen 
den portzentajean igoko dira. Nolanahi ere, lansariek Arabako Foru Aldundiko goi kargudunen 
eta behin-behineko langileen araubidea arautzen duen otsailaren 21eko 4/2000 Foru Arauan 
xedatutakoarekin bat egingo dute.”

Era berean, foru arau horren 25.4 artikuluak hauxe xedatzen du:

“Behin-behineko langileen lansariak kasu bakoitzean berdintzat jotzen diren funtzionario 
lanpostuen berberak izango dira edota, hala badagokio, lanpostuen sailkapen orokorraren 
arabera finkatuko dira.”

Urriaren 29ko 48/2015 Legearen, Estatuaren 2016rako aurrekontu orokorrenen, 19.2 artiku-
luak hau xedatzen du:

“2016an, sektore publikoan lanean ari direnen lansariak ezin izango dira 2015eko aben-
duaren 31n indarrean zirenak baino ehuneko 1 baino gehiago izan, erkatzen diren aldi bien 
homogeneotasuna dela eta, nola langileei dagokienez hala haien antzinatasunari dagokionez.”

Aurrekontu zuzkidura nahikoa dagoenez gero eta Arabako Foru Aldundiko funtzionarioen 
oinarrizko lansariak eta lansari osagarriak 2015ekoak baino ehuneko 1 gehiago izan daitezela 
erabaki denez gero, igoera hori goi karguei eta behin-behineko langileei ere aplikatzen zaie.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru 
diputatuaren proposamenez, eta bat etorriz ondoan aipatzen diren foru dekretuek ezarritakoare-
kin: diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretua, foru aldundiaren sailak zehazten 
dituena; Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 30eko 154/1993 Foru Dekretua, funtzio publikoaren 
arloko eskumenak ezartzen dituena, eta otsailaren 9ko 10/2016 Foru Dekretua, funtzio publi-
koaren gaietan eskumena duen sailaren egitura organikoa eta funtzionala onartzen duena, hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Arabako Foru Aldundiko goi karguen (diputatu nagusia, diputatu nagusiordea, 
foru diputatuak, zuzendari kudeatzaileak) lansaria 2015ean baino ehuneko 1 gehiago izatea.

Bigarrena. Arabako Foru Aldundiko behin-behineko langileen lansaria 2015ean baino ehu-
neko 1 gehiago izatea.

Vitoria-Gasteiz, 2016ko uztailaren 27a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR
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