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I - ARABAKO BILTZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

20/2015 Foru Araua, abenduaren 14koa, Arabako Batzar Nagusien 2016. urterako aurrekontuari 
buruzkoa

Arabako Batzar Nagusien Arautegi eta Barne-Gobernurako Batzordeak, 2015eko abenduaren 
14ko bileran, araugintza-ahalmen osoz, honako foru araua onartu du:

20/2015 Foru Araua, abenduaren 14koa, Arabako Batzar Nagusien 2016. urterako aurrekon-
tuari buruzkoa

LEHENEN ARTIKULUA.

2016 urtealdirako Batzar Nagusien Diru-sarrera eta Gastuen Aurrekontua honakoa da:

GASTUAK:

1. Langileengatiko gastuak: 2.283.897,16

2. Ondasun arruntak eta zerbitzuak erostea: 1.338.583,61

4. Transferentzia eta diru-laguntza arruntak: 2.037.584,03

6. Inbertsioak: 242.435,20

GUZTIRA: 5.902.500,00

DIRU-SARRERAK:

Transferentzia arruntak: 5.900.000,00

Ondare diru-sarrerak: 2.500,00

GUZTIRA: 5.902.500,00

BIGARREN ARTIKULUA.

1. Arabako Foru Aldundiak sartuko ditu transferentzi arruntak bi epetan, bata urtarrilean eta 
bestea uztailean.

2. Araba Lurralde Historikoaren Aurrekontuak gauzatzeko Foru Arauaren arabera, Foru Al-
dundiak Batzar Nagusiei egingo dien transferentzia “Erakundeekiko Konpromisotzat joko da, eta 
hala izanik, kreditu mota honen ezaugarriak ditu, eta edonola ere, Araba Lurralde Historikoaren 
urteroko Aurrekontuetan gehitu daitezkeela jasoko delarik.

HIRUGARREN ARTIKULUA.

Batzarkide Taldeentzako, Taldekideen kopuruaren araberako, eta aholkularitza teknikoaren-
tzako Kopuruen zenbatekoak honakoak izango dira:

— Talde bakoitzarentzako Kopuru finkoa: 2.659,51 euro hileko.

— Taldekideen kopuruaren araberako Kopurua: aulki bakoitzarentzako 1608,88 euro hileko.

Hona hemen Taldeei laguntza teknikoa emateko zehaztutako kontzeptuak:

A) Mahaikideentzako laguntza teknikoa, 75.161,85 euro urteko kopuruagatik. Mahaian or-
dezkariren bat duten Batzarkide Taldeek, lehendakariorde edo idazkari gisa, diru-kopuru hori 
jasoko dute hauetariko bakoitzarengatik.
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B1) Batzar Nagusietan soilik jarduten duten prokuradoreentzako laguntza teknikoa. Batzarkide 
Taldeak, Batzar Nagusietan soilik aritzeko bozeramaile moduan aukeratu duen prokurado-
rea. Kasu horretan, laguntza teknikoko kontzepturako kopurua, aurreko atalean jaso denaren 
antzekoa izango da.

B2) Batzar Nagusietan lehentasunez jarduten duten prokuradoreentzako laguntza teknikoa. 
Batzarkide Talde bakoitzarentzat urtero 51.923,70 euroko kopurua finkatu da, eta zenbateko 
bereko beste kopuru bat ere jasoko dute 3tik 8ra prokuradore dituzten Taldeek, eta zenbateko 
bereko bi gehiago 9 prokuradore edo gehiago dituzten taldeek.

C) Batzarkide Taldeentzako laguntza teknikoa dituzten kide kopuruaren arabera: urteroko 
kopurua 51.923,70 euro izango da, Batzarkide Taldeek laguntza tekniko orokor gisa jasoko du-
tena, baldin eta 3tik 8ra prokuradore baditu. Hauen kopurua 9 edo gehiago badaude, ostera, 
zenbateko bereko hiru emango zaizkio.

Talde batek ez du jasoko dituen prokuradore kopuru baino kopuru tekniko gehiago (A, B1, 
B2, C). Halaber, bozeramaileak jarduera bakar hori izan behar duela aukeratzen duen taldearen 
kasuan, B2 ataleko kopuru osoa edo aulkiari eta Taldekideen kopuruaren araberako kopuruak mu-
rriztu egingo dira lehentasunezko dedikazioaren eta dedikazio bakarraren arteko aldea osatu arte.

Fondo hauek hilero ordainduko dira, Batzarkide Taldeen beste kopuruekin batera.

Batzarkide Taldeek nahi duten bezala erabiliko dituzte kopuruok beraien aholkularitza eta 
laguntza teknikorako programetan; A, B1 eta B2 ataletan adierazitakoak, banaka hartuta, proku-
radorea jakin batzuei edo Mahaiko ordezkariei esleitu ahal diote, eta C atalean aipatutakoetako 
bat, aholkulari moduan askatasunez izendatu duten pertsona bati esleitu ahal diote. Edozein 
modutan, Ganbarak hauek zuzenean ordainduko ditu goi kargudunen edo aholkularien ordain-
sari gisa, eta Arabako Batzar Nagusien aurrekontuen kontura izango dira kostu osagarriak eta 
dagokien legezko kostuak, aukeratuaren egoera pertsonalaren arabera.

Mahaia arduratuko da Ganbararen bileretan bertaratu eta joan-etorria egiteagatiko hartuki-
zunak egokitzeaz, ordainsari hauek jasotzeko aukeratutako prokuradoreei dagozkienak, hauen 
zenbatekoak eta beraien Taldeak egotzi dien jarduera aintzat hartuz.

LAUGARREN ARTIKULUA.

Batzar Nagusietako langile-zerrenda honela geratuko da:

— Goi tituludun 1. Legelaria. A (A1) Maila. (Idazkaritza Nagusiaren burua)

— Goi tituludun 1. Legelaria. A (A1) Maila.

— Goi tituludun 1. Itzultzaile-interpretea. A (A1) Maila.

— Kudeaketa-teknikari 1. B (A2) Maila.

— 6 administrari. C (C1) Maila.

— 2 atezain/gidari. D (C2) Maila.

Ganbararen Mahaiak dagokion Lanpostuen Zerrenda onetsiko du dagozkion eskuduntzen 
arabera eta Araudiaren 44.1.1º artikuluarekin bat etorriz.

BOSGARREN ARTIKULUA.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legearen 96. artikuluan aipatzen diren aldi baterako 
lanpostuak honakoak dira:

— Batzarkide Taldeei adskribituriko administrari laguntzaile laspostuak (bat Batzarkide Tal-
deko).

— Batzarkide Talde bakoitzagatik aholkulari lanpostu 1, izendatuta izango denean.

— Lehendakaritzaren idazkaritzan lanpostu 1.

Haien ordainsariak Mahaiak onartuko duen Lanpostuen Zerrendan zehaztuko dira.
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SEIGARREN ARTIKULUA.

1. Arabako Batzar Nagusietako funtzionario eta aldi baterako langileen ordainsari osoak 
2016rako 1% igoko dira.

2. Aurreko paragrafoan xedatutakoa ulertu beharra dago ondokoaz gain: Arabako Foru Al-
dundiak eskumen maila berberetarako aplikatzen dituen egokitzapenak, edo ordain osagarrietan 
beharrezko egokitzapenak, baita lanpostuen eduki eta balorazioaren edo indarreko legeriaren 
aplikazioaren arabera ezinbestekotzat jotzen diren egokitzapenen ondoriozko aurrekontu kre-
dituetan egin daitezkeenetan ere.

ZAZPIGARREN ARTIKULUA.

Batzar Nagusietako Mahaiak beharrezko neurriak hartuko ditu Ganbarako langileen hizkuntz 
normalkuntzarako planak betetzeko helburuarekin.

ZORTZIGARREN ARTIKULUA.

Aurrekontua gauzatzeko asmotan, honako arauak jarriko dira:

a) I. Kapitulua berez zabaldu daitekeenez, artikulu, kontzeptu, partida eta azpi-partida guztiek 
Kapitulu mailan dute behartze-indarra.

b) II. eta VI. Kapituluan behartze-indarra artikulu mailan egingo da.

c) IV. Kapituluan behartze-indarra kontzeptu mailan izango da.

BEDERATZIGARREN ARTIKULUA.

1. Mahaia aurrekontuaren gastuak baimendu eta erabiltzeko eskumena duen organoa da, eta 
egintza berean aurrekontu kudeaketaren funtzio hauek bete eta ekitaldian zehar beharrezkoak 
diren kredituak eman, transferitu, eta aldatu ditzake, eta bai Prokuradoreentzat konpentsazio 
ekonomikoak finkatu ere, Ganbararen Arautegiaren 21. artikuluan ezarritakoaren arabera.

2. Aldizkako edo errepikatzen diren gastuek bakarrik baimena beharko dute kreditua 
konprometitzeko, hurrengo epemugetarako Mahaiak esku-hartzea beharrezkoa ez delarik, eta 
hauen ordainketa zuzenean egingo da.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko abenduaren 14a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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