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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA
Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA
Foru Gobernu Kontseiluaren 37/2019 Foru Dekretua, abuztuaren 2koa. Onestea Diputatu Nagusiaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onetsi zuen Diputatu Kontseiluaren otsailaren
9ko 8/2016 Foru Dekretuaren aldaketa
Diputatu Nagusiak uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bidez (uztailaren 19ko 345/2019
Dekretuak aldatu du) Arabako Foru Aldundiaren sailak zehaztu ditu 2019-2023 legealdirako, eta
ezarri du Diputatu Nagusiaren Sailaren eginkizunak eta eskumenak honako hauek direla: erakundea ordezkatzea; Gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailak koordinatzea; gizarte eta erakunde
harremanak; Gobernuaren bozeramailetza eta komunikazioaren ardura; legezkotasun kontrola
eta fede publikoa; lege aholkularitza eta abokatu defentsa; Batzar Nagusiekiko harremanak; Miñoiak; herritarren arreta, erregistro orokorra eta ALHAO administratzea; berdintasunerako politika;
immigrazio politika; lankidetza; giza eskubideak; gardentasuna eta herritarren parte-hartzea; datu
pertsonalen babesaren arloko araudia Aldundian betetzen denez aztertzea; Lurralde Historikoa
kanpoan ezagutzera ematea; euskara politikak kudeatzea Arabako Lurralde Historikoan.
Horrenbestez, Diputatu Nagusiaren Sailak orain arte eskumeneko zituen arlo gehienak
mantentzen ditu (erreklamazio ekonomiko-administratiboak, orain arte beraren eskumenekoak
zirenak, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari esleitu zaizkio), berriak esleitu zaizkio (datu
pertsonalen babesa, giza eskubideak, Lurralde Historikoa kanpoan ezagutzera ematea) eta orain
arte Euskara, Kultura eta Kirol Sailaren eskumeneko ziren euskara politikak bereganatu ditu.
Horregatik, Diputatu Nagusiaren Sailak esleituta dauzkan arloak zenbat eta zein desberdinak
diren kontuan hartuta, eta beraren eskumenak hobeto eta modu eraginkorragoan antolatzeko
asmoarekin, erabaki da legealdi honetan eskumenak kudeatzeko ardurak hainbat zuzendaritza
unitateren artean banatzea. Hain zuzen ere, Komunikazio Zuzendaritza zena oraindik aurrera Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritza izango da; zuzendaritza honek lehengo egitekoak
edukiko ditu (erakundea ordezkatzea, Gobernuaren jarduna zuzentzea, sailak koordinatzea, eta
gizarte eta erakunde harremanak) eta horiez gainera beste batzuk hartuko ditu (legezkotasun
kontrola eta fede publikoa; lege aholkularitza eta abokatu defentsa; Batzar Nagusiekiko harremanak; Miñoiak; herritarren arreta, erregistro orokorra eta ALHAO). Gainera, lehen Kabinetearen
Zuzendaritza zena oraindik aurrera Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritza izango da,
eta honako egiteko hauek edukiko ditu: euskara politikak kudeatzea Arabako Lurralde Historikoan, eta gardentasuna eta herritarren parte-hartzea Arabako Foru Aldundiak eta gainerako
foru sektore publikoan.
Gainera, honako arlo hauek kudeatuko dituen zuzendaritza sortzen da: nazioarteko elkartasuna, garapenerako lankidetza, berdintasunerako politikak, immigrazio politikak, giza eskubideak eta memoria historikoa.
Beste alde batetik, kudeaketa eredu eraginkorragoa eta eragingarriagoa lortu nahian eta
zerbitzu publiko bikainak emateko asmoarekin, erabaki da zuzendaritza unitate berria sortzea
Diputatu Nagusiari laguntzeko Gobernuaren jarduna zuzentzen eta sailak koordinatzen.
Horrenbestez, kontuan hartuta abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzionamendu eta araubide juridikoarenak, 8.2 artikuluan Diputatuen
Kontseiluari esleitzen diola sailen egitura organikoa onartzeko eskumena, Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretua, Diputatu Nagusiaren Sailaren egitura organikoa
eta funtzionala onartzen duena, aldatzen da.
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Dekretu hau izapidetzeko, bete egin dira maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren I. eranskinaren 3. artikuluan jasotako araupetze onaren printzipioak. Foru dekretu horrek hauek onartzen
ditu: izaera orokorreko xedapenak egiteko prozedura, araupetze eta genero eraginaren txostenak
egiteko gidak eta araugintza teknikarako jarraibideak. Hala, aurrekarietan gaia arautu beharra dagoela justifikatu da; gainera, araubide jarduketa neurrikoa da, gutxienekoa baino ez baitu jorratzen
helburuak lortzeko: Sailaren eta beraren zuzendaritza unitateen eskumeneko esparruak mugatzea
eta banatzea, Diputatu Nagusiak 324/2019 Foru Dekretuak ezartzen duenarekin bat etorriz.
Halaber, segurtasun juridikoaren printzipioa bermatzen da, nahikoa justifikatuta gelditzen
delako ordenamendu juridikoan sartzen dela eta hura ematen duen organoa gaituta dagoela.
Gardentasun printzipioari dagokionez, ez da urratu; izan ere, edukia antolamenduari baino ez
dagokionez, posible da jendaurrean jartzeko izapidea ez gauzatzea. Edonola ere, onartu bezain
laster ALHAOn argitaratzeko aginduko da.
Efizientzia printzipioari dagokionez, proposatutako arautzea, duen izaera dela-eta, ez dakarkie herritarrei ez administrazio karga osagarririk, ez premiazkoa ez denik.
Horregatik, Diputatu Nagusiak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bileran gaia aztertu ondoren, hauxe
XEDATZEN DUT:
Lehenengoa. Diputatuen Kontseiluaren 8/2016 Foru Dekretua, otsailaren 9koa, Diputatu
Nagusiaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onartzen duena, aldatzea, azalpen zatiko
laugarren paragrafoa, hain zuzen ere.
Diputatu Nagusiaren Sailaren eskumenekoak dira honako arlo hauek: erakundea
ordezkatzea; Gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailak koordinatzea; gizarte eta erakunde
harremanak; Gobernuaren bozeramailetza eta komunikazioaren ardura; legezkotasun kontrola
eta fede publikoa; lege aholkularitza eta abokatu defentsa; Batzar Nagusiekiko harremanak;
Miñoiak; herritarren arreta, erregistro orokorra eta ALHAO administratzea; berdintasunerako
politika; immigrazio politika; lankidetza; giza eskubideak; gardentasuna eta herritarren parte-hartzea; datuen babesaren arloko araudia Aldundian betetzen denez aztertzea; Lurralde
Historikoa kanpoan ezagutzera ematea; euskara politikak.
Bigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 1. artikuluko 1.
idatz zatia aldatzen eta honela gelditzen da:
1. artikulua. Jardute eremuak
1. Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuak, Arabako Foru Aldundiaren
sailak eta beren jardun arloak zehaztu dituenak, xedatzen duenarekin bat etorriz, Diputatu Nagusiaren Sailak honako eskumen arlo hauek dauzka esleituta: erakundea ordezkatzea; Gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailak koordinatzea; gizarte eta erakunde harremanak; Gobernuaren
bozeramailetza eta komunikazioaren ardura; legezkotasun kontrola eta fede publikoa; lege
aholkularitza eta abokatu defentsa; Batzar Nagusiekiko harremanak; Miñoiak; herritarren arreta,
erregistro orokorra eta ALHAO administratzea; berdintasunerako politika; immigrazio politika;
lankidetza; giza eskubideak; gardentasuna eta herritarren parte-hartzea; datuen babesaren
arloko araudia Aldundian betetzen denez aztertzea; Lurralde Historikoa kanpoan ezagutzera
ematea; euskara politikak.
Hirugarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 2. artikulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
2. artikulua. Egitura
Aurreko artikuluan aipatutako jardute eremuetako eginkizunak burutzeko, Diputatu Nagusiaren Saila honako unitate organiko hauetan egituratzen da:
1. Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza; honi atxikita daude:
a) Miñoi Zerbitzua.
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b) Aldundiaren Idazkaritza Orokorreko Zerbitzua.
c) Lege Aholkularitzako Zerbitzua.
d) Arau Garapenerako eta Batzar Nagusiekiko Harremanetarako Zerbitzua.
e) Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzua.
f) Gizarte eta Erakunde Harremanen Zerbitzua.
2. Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritza; honi atxikita daude:
a) Euskararen Foru Zerbitzua.
3. Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza; honi atxikita daude:
a) Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua.
4. Arlo Estrategikoen Zuzendaritza.
Laugarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 16/2016 Foru Dekretuko 3. artikulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
3. artikulua. Sailari atxikitako erakundeak
Hona hemen Sailari atxikita dauden erakundeak eta sozietate publikoak, bakoitza Erakundeen Erregistroan daukan identifikazio zenbakiarekin:
a) Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzaren bidez:
ERAKUNDEAREN ZK.

IZENA

186

Foru Administrazioaren Aholku Batzordea

308

Kontratu-errekurtsoen Foru Organo Administratiboa

b) Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren bidez:
ERAKUNDEAREN ZK.

IZENA

29

Euskararen Kontseilua

375

Gardentasunaren Foru Kontseilua

c) Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bidez:
ERAKUNDEAREN ZK.

IZENA

284

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako sailen arteko Batzordea

313

Arabako Bizikidetza eta Kulturartekotasunari buruzko Foru Kontseilua

359

Arabako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Kontseilua

Bosgarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 7. artikulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
7. artikulua. Diputatu Nagusiaren eginkizunen deskontzentrazioa
Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzak, Diputatu Nagusiaren eginkizunen
deskontzentrazioa dela bide, honako hauek egin ditzake:
a) Miñoi Atalaren eta hango kideen inguruko xedapenak eta ebazpenak eman.
b) Batzar Nagusiei Foru Aldundiari eskatutako informazioa eta laguntza eman, Batzar Nagusien Funtzionamendu Arautegian agertzen den moduan, eta haiek ezagutu beharreko erabakiak,
ebazpenak eta jakinarazpenak bidali.
c) Aldundiaren interesen defentsan izapideak formalizatu akzio judizialetan eta ekintza administratiboetan.
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Seigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 8. artikulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
8. artikulua. Kontratazio mahaia
Diputatu Nagusiaren Sailean hiru kontratazio mahai iraunkor osatzen dira, sailak bere eskumenen barruan prozedura ireki edo mugatu bidez egiten dituen kontratuetarako.
1. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzaren kontratazio mahaia. Honako kide
hauek ariko dira bertan:
• Mahaiburua: Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzaren titularra edo berak
eskuordetzen duen pertsona.
• Idazkaria: Idazkari lanetan Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuko
burua ariko da.
• Mahaikideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzua ordezkatzen duten bi funtzionario.
• Mahaiaren lege aholkularitzan ari den administrazio unitateak ordezkari bat edukiko du
eta kontuhartzailetza lanetan ari denak beste bat.
2. Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren mahaia. Honako kide hauek ariko dira
bertan:
• Mahaiburua: Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzaren titularra edo berak
eskuordetzen duen pertsona.
• Idazkaria: Idazkari lanetan Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuko
burua ariko da.
• Mahaikideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzua ordezkatzen duten bi funtzionario.
• Mahaiaren lege aholkularitzan ari den administrazio unitateak ordezkari bat edukiko du
eta kontuhartzailetza lanetan ari denak beste bat.
3. Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren mahaia. Honako kide hauek ariko
dira bertan:
• Mahaiburua: Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren titularra edo berak
eskuordetzen duen pertsona.
• Idazkaria: Idazkari lanetan Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuko
burua ariko da.
• Mahaikideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzua ordezkatzen duten bi funtzionario.
• Mahaiaren lege aholkularitzan ari den administrazio unitateak ordezkari bat edukiko du
eta kontuhartzailetza lanetan ari denak beste bat.
Zazpigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko II. kapitulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
II. KAPITULUA
KABINETEAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN ZUZENDARITZAREN ETA
HARI ATXIKITAKO ADMINISTRAZIO UNITATEEN ESKUMENAK
Zortzigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 9. artikulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
9. artikulua. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritza
1. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzak Diputatu Nagusiari lagundu behar dio
erakunde ordezkaritzan, gobernu jardunaren zuzendaritzan, sailen koordinazioan, eta Sailari
atxikitako zerbitzuen zuzendaritzan. Horrez gainera, eginkizun hauek dauzka:
a) Diputatu Nagusiaren eskumeneko gai ofizialez arduratzea, laguntza profesionalari,
aholkularitzari eta kontsultategiari, bai barnekoari bai kanpokoari, dagokienez.
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b) Bere bulegoaren eta idazkaritzaren antolakuntza, korrespondentzia ofiziala eta bere agirien artxibatze lana koordinatzea.
c) Diputatu Nagusiaren Saileko gainerako zuzendaritzen jarduna koordinatzea.
d) Foru Aldundiaren gobernu organoei informazioa ematea Aldundiaren sailen interesekoak
diren izaera publikoko gaiei buruz, eta haien berri zuzena izateko beharrezkotzat jotzen diren
azterlanak eta kudeaketak egitea.
e) Diputatu Nagusiari laguntzea gobernu jardunaren zuzendaritzan eta sailen koordinazioan.
f) Erakundeen arteko edo sail anitzeko foru planen prestakuntza, programazioa eta kudeaketa
koordinatzea, Arlo Estrategikoen Zuzendaritzarekin lankidetzan.
g) Agintarien eta beste pertsona batzuen eta foru ondarearen babeserako zerbitzuak
zuzentzea.
h) Diputatu Nagusiak agindutako aholkularitza eginkizunak betetzea eta txostenak egitea,
bere eskumenen barruan.
i) Idazkaritza Teknikoko eta Herritarrak Atenditzeko Zerbitzuaren laguntzaz, zuzendaritzaren
aurrekontua kudeatzea.
j) Foru enpresa publikoen eta erakunde autonomoen jarraipena egitea, bai eta Foru Aldundiak ordezkaritza daukan erakunde guztiena ere.
k) Arabako Foru Aldundiaren eta gainerako foru sektore publikoaren kanpo jarduna
bultzatzea eta koordinatzea.
2. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzak Aldundiaren zerbitzu juridiko zentralak
zuzendu behar ditu; horrez gainera, eginkizun hauek dauzka:
a) Aldundiaren gobernu organoei beren eskumen eta zereginak betetzeko behar duten
laguntza juridikoa ematea.
b) Behar denean, gainerako zuzendaritzei jarduera juridikorako laguntza ematea eta
koordinatzea.
c) Kasuan kasuko alorrengatik eskudun diren sailetako zuzendaritzarekin lankidetzan proposamenak egitea foru araurako ekimenekin aldundia ados dagoen edo ez adierazteko eta haren
iritzia emateko.
d) Iritzia ematea eskumenak, eginkizunak eta zerbitzuak eskualdatzeko prozesuei buruz, bai
eta udalekin edo beste entitate batzuekin eginkizunak edo zerbitzuak laga edo eskualdatzeko
egiten diren prozesuei buruz ere, eta azaroaren 25eko 27/1983 Legean aurreikusitako
Transferentzien Batzorde Mistoan idazkaritza lana egitea.
e) Txostenak zuzendu edo taxutzea, proposamenak egitea eta, bidezkoa bada, ebazpenak
onartzea Aldundiaren organoek egin behar dituzten arau eta erregelamendu proiektuen eta
administrazio ebazpenen antolamendu, prestakuntza eta kalitateari buruz.
f) Herritarrentzako harrera eta informazio zerbitzuaren plangintza orokorra egitea.
g) Foru Aldundiak sozietate, organismo eta erakundeetan izango dituen ordezkarien izendapena prestatzea kasuan kasuko saileko zuzendaritzekin lankidetzan.
h) Lankidetza hitzarmenak argitaratzeko agintzea.
i) Lurralde Historikoaren eskumen interesak defendatzeko legeetan, arauetan eta erregelamenduetan egin beharreko aldaketetarako ekimenak proposatzea.
j) Datuen babesaren arloko araudia Aldundian betetzen denez aztertzea.

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

2019-02663
5/9

2019ko abuztuaren 12a, astelehena • 92 zk.

3. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzak Diputatu Nagusiari lagundu behar dio
gobernuaren bozeramaile lanetan, gizarte eta erakunde harremanez arduratu behar da eta Foru
Aldundiaren komunikazio politika zuzendu behar du; eginkizun hauek dauzka:
a) Foru Aldundiko sailen, erakunde autonomoen eta foru sozietate publikoen komunikazio
ekintzak programatzea, diseinatzea, koordinatzea, zentralizatzea eta baimentzea.
b) Diputatu Nagusiari, sailetako titularrei eta zuzendaritzei komunikabideekiko harremanetan
laguntzea.
c) Aldundiko agintariek eta zuzendariek komunikabideekin dituzten harremanak erraztea eta
egiten dituzten prentsaurrekoak eta agerraldi publikoak koordinatzea.
d) Aldundiaren web orriko eduki komunikatiboak baimentzea.
e) Gobernuko kideei hasitako komunikazio jardueren eta proiektutakoen berri ematea.
f) Prentsa oharrak eta kazetaritzako txostenak egitea.
g) Foru Aldundiaren gobernuko kideei zuzendaritza eginkizunetan aholkularitza ematen
dieten langileak zuzentzea eta koordinatzea.
h) Foru Aldundiaren irudi korporatiboaren inguruko administrazio jarduketak, protokolokoak
eta publizitatea koordinatzea.
Bederatzi. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 10. artikuluko 8.
idatz zatia aldatzen eta honela gelditzen da:
8. Euskal Herriko Poliziari buruzko uztailaren 17ko 4/1992 Legean eta indarreko beste xedapen batzuetan esleitzen zaizkionak, eta Foru Administrazioaren organo gorenek eta Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzako titularrak agintzen dizkiotenak.
Hamargarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 14. artikulua
ezabatzen da eta edukirik gabe gelditzen da.
Hamaikagarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 16. artikulua aldatzen eta honela gelditzen da:
16. artikulua. Gizarte eta Erakunde Harremanen Zerbitzua
Gizarte eta Erakunde Harremanen Zerbitzuari dagozkio honako eginkizun hauek:
1. Foru Aldundiak hainbat arlotan (koordinazioa, apainketa, logistika, protokoloa, etab.)
antolatzen dituen jarduketa sozialak eta instituzionalak prestatzea.
2. Diputatu Nagusiari, Foru Korporazioari eta foru ordezkariei ekitaldiak prestatzea eta
laguntza ematea ordezkaritza jardueretan eta gizarte eta erakundeekiko harremanetan.
3. Foru Aldundiak gizarte eta erakundeekiko harremanetarako behar dituen agiriak eta
korrespondentzia egitea eta bidatzea.
4. Foru Aldundiarekin eta Lurralde Historikoarekin loturik prentsan agertzen diren gaien eta
albisteen eguneroko laburpena egitea, horiek katalogatzea eta kudeatzea.
5. Foru Aldundiaren publizitate ekintza ofizialak, komunikaziokoak eta instituzionalak
izapidetzea, eta horri loturiko jarduera proposamenak eta txostenak prestatzea.
6. Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari laguntzea prentsa oharrak eta egunkarietarako txostenak prestatzen.
7. Indarreko xedapenek eta Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzako titularrak
agintzen dizkioten gainerako guztiak.
Hamabigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko III. kapitulua
aldatzen eta honela gelditzen da:
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III. KAPITULUA
EUSKARAREN ETA GOBERNU IREKIAREN ZUZENDARITZAREN ETA
HARI ATXIKITAKO ADMINISTRAZIO UNITATEEN ESKUMENAK
Hamahirugarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko III. kapituluan 17. artikulua sartzea; hona testua:
17. artikulua. Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritza
Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak honako egiteko hauek dauzka:
a) Euskara politikak.
b) Herritarren parte hartzea eta gardentasuna sustatzea eta koordinatzea Arabako Foru Aldundian eta foru sektore publikoan.
Hamalaugarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko III. kapituluan 18. artikulua sartzea; hona testua:
18. artikulua. Euskararen Foru Zerbitzua
Euskararen Foru Zerbitzuak honako eginkizun hauek dauzka:
a) Euskararen eta Gobernu Irekiaren Zuzendaritzari proposatzea Arabako Lurralde Historikoan euskararen normalizaziorako eta sustapenerako aplikatu beharreko neurriak.
b) Udalekin eta toki erakundeekin lankidetzan aritzea euskararen sustapenerako eta erabilerarako programetan.
c) Arabako Lurralde Historikoan euskara sustatzen dituzten jarduerak garatzen laguntzea.
d) Kulturaren arloko elkarte eta erakundeekin lankidetzan aritzea Arabako Lurralde Historikoan euskara sustatzeko jarduerak egiteko.
e) Gizartearen hainbat eremutan euskara ezartzeko edo biziberritzeko ekimenak eragitea
edota horietan laguntzea.
Hamabosgarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 18. artikuluaren ondoren IV. kapitulua txertatzea; hona izenburua: BERDINTASUNAREN ETA GIZA
ESKUBIDEEN ZUZENDARITZAREN ETA HARI ATXIKITAKO ADMINISTRAZIO UNITATEEN ESKUMENAK.
Hamaseigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuari 19. artikulua gehitzea IV. kapituluaren barruan; hona testua:
19. artikulua. Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza
Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritzari dagokio berari atxikitako zerbitzua
zuzentzea eta, batez ere, Sailari esleitu zaizkion eskumenak gauzatzeko beharrezkoak diren
arauen jarduketak kudeatzea, proposatzea, garatzea eta burutzea honako gai hauetan:
a) Nazioarteko elkartasuna eta garapenerako lankidetza.
b) Berdintasunerako politikak.
c) Immigrazio politikak.
d) Giza eskubideak.
e) Memoria historikoa.
f) Ordenamendu juridikoaren arabera esleitzen zaizkionak eta eskuordetzen zaizkionak.
Hamazazpigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuari 20.
artikulua gehitzea IV. kapituluaren barruan; hona testua:
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20. artikulua. Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzua
Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzuak eginkizun hauek dauzka:
1. Berdintasun, garapenerako lankidetza eta kulturartekotasun arloetako ekintzen programazioa edo plangintza diseinatzea, bai eta haiek bultzatzeko eta gauzatzeko eta haien jarraipena
eta ebaluazioa egiteko mekanismoak ere.
2. Berdintasunaren arloko jardueren plangintza, gauzatze eta jarraipenaren barne koordinazioa egitea, lehendik dauden kudeaketa egituren bitartez; eta arlo horretako gaiei buruzko
aholkuak ematea gainerako sailei eta foru sektore publikoko erakundeei.
3. Udaletan eta gainerako toki erakundeetan berdintasun politikak sustatu eta sendotu daitezen bultzatzea, laguntza tekniko, material eta ekonomikoa emanez.
4. Berdintasun, garapenerako lankidetza eta kulturartekotasunaren arloko kontratazioak eta
dirulaguntzak kudeatzea.
5. Antzeko xedeak edo eginkizunak dituztela eta sailaren helburuak betetzen lagun dezaketen erakunde publiko eta pribatuekin parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko harremanak eta
bideak ezartzea.
6. Bere jardun esparruaren barruan, esleitzen edo eskuordetzen zaizkion gainerako eginkizun
guztiak.
Hemezortzigarrena. Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 8/2016 Foru Dekretuko 20.
artikuluaren ondoren V. kapitulua txertatzea; hona izenburua: ARLO ESTRATEGIKOEN ZUZENDARITZAREN ETA HARI ATXIKITAKO ADMINISTRAZIO UNITATEEN ESKUMENAK.
Hemeretzigarrena. V. kapituluaren barruan 21. gehitzea; hona testua:
21. artikulua. Arlo Estrategikoen Zuzendaritza
Arlo Estrategikoen Zuzendaritzaren egitekoak dira:
a) Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari laguntzea gobernu jarduna zuzentzen,
sailak koordinatzen, eta gobernu jardunaren ondoriozko politika publikoak modu koordinatuan
ezartzen, baterako estrategia baten kontaketaren itzalpean.
b) Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari laguntzea Foru Aldundiaren ikuspegi
estrategikoa bultzatzen, gobernantza irekia eta lankidetza oinarritzat hartuta.
c) Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari laguntzea estrategikoak izanik ikuspegi
orokorra eta bateratua behar duten proiektuak eta planak koordinatzen.
d) Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari laguntzea Saileko beste zuzendaritza
unitate batzuek bultzatzen dituzten zeharkako ekimenak planak koordinatzen.
e) Epe luzerako gogoeta sustatzea, politika publikoak bideratzen laguntzeko.
f) Lurralde Historikoak etorkizuneko erronkei aurre egiteko daukan gaitasuna indartzeko
ekimenak sustatzea, eta Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritzari ekimen horiek
gauzatzen laguntzea hausnarketa eta kudeaketa estrategikoa sustatuz.
g) Hausnarketa estrategikorako prozesuen aldeko zeharkako politikak sustatzea, eta politika
horiek gauzatzen laguntzea.
h) Arabako Foru Aldundiaren Plan Estrategikoaren eta erakunde arteko edo sail arteko foru
planen burutzapena gainikustea.
i) Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailarekin batera, urteko aurrekontuak Arabako Foru
Aldundiaren Plan Estrategikoarekin lotzeko tresnak koordinatzea.
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j) Politika publiko nagusietan sektore publikoaren eta sektore pribatuaren arteko lankidetza
sustatzen duen gobernantza eredua zehaztea eta bultzatzea.
AZKEN XEDAPENA
Dekretu hau onartu eta hurrengo egunetik aurrera egongo da indarrean, ALHAOn noiz argitaratzen den gorabehera.
Gasteiz, 2019ko abuztuaren 2a
Diputatu Nagusia
RAMIRO GONZALEZ VICENTE
Diputatu Nagusiaren Kabinetearen jarduneko zuzendaria
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