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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

26/2016 Foru Dekretua, otsailaren 8ko Diputatu nagusiarena. Honen bidez, Diputatu nagusiaren 
uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretua aldatzen da, zeinaren bidez Arabako Foru Aldundiaren 
sailak ezarri baitziren 2015-2019 agintaldirako

Diputatu nagusiak, uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren bidez, Arabako Foru Aldundia-
ren egitura ezarri zuen 2011/2015 agintaldirako, sailak zehaztuz eta haien eskumen arloak zeda-
rrituz; horien artean, diputatu nagusiari dagokio babes zibilari buruzko eskumenak baliatzea.

Hargatik eragotzi gabe aurrerago onartzea sail batzuen eta besteen egitura organiko be-
rria, orain, antolamendu arrazoiengatik, babes zibilaren gaineko eginkizunak eta eskumenak 
berresleitu beharra dago, Ekonomiaren Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailari berresleitu 
beharra, hain zuzen, bai eta haren antolamendua berregin beharra.

Beste alde batetik, foru sektore guztiaren funtzionamendu ona bermatzearren, bereziki 
garrantzitsua da gardentasunaren eta herri parte-hartzearen gaineko araudia betetzea. Hori dela 
eta, egokitzat jo da arlo horretako eskumenak Diputatu Nagusiaren Sailari atxikitzea.

Arabako Foru Aldundiaren Antolamendu, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoari buruzko 
Foru Arauak (59/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa) diputatu nagusiari esleitzen dizkio Aldun-
diaren sailak eta haietako bakoitzaren eskumen eremua ezartzeko ahalmenak, eta eskumen 
horien babesean,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. - Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren xedapenetako 
bigarrena aldatzea. Hara nola geratzen den idatzita:

“Hona hemen Diputatu Nagusiaren Sailak dauzkan eginkizunak eta eskumen arloak:

— Erakundea ordezkatzea.

— Gobernuaren jarduna zuzentzea eta sailen arteko koordinazioa.

— Gizarte eta erakunde harremanak.

— Gobernuaren bozeramailetza eta komunikazioaren ardura.

— Legezkotasun kontrola eta fede publikoa.

— Lege aholkularitza eta abokatu defentsa.

— Batzar Nagusiekiko harremanak.

— Miñoien Zerbitzua.

— Erreklamazio ekonomiko-administratiboak.

— Herritarren Arreta, Erregistro Orokorra eta ALHAOren administrazioa.

— Berdintasunerako politika.

— Immigrazio politika.

— Lankidetza.

— Gardentasuna eta herritarren parte-hartzea.

— Ordenamendu juridikoan adierazitako gainontzekoak”.
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Bigarrena. - Diputatu nagusiaren uztailaren 3ko 132/2015 Foru Dekretuaren xedapenetako 
hirugarrenaren 1. paragrafoa aldatzea. Hara nola geratzen den idatzita:

“1. Hona hemen Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Sailaren eginkizunak eta 
eskumenak:

— Teknologia garapena, berrikuntza eta enpresa lehiakortasuna.

— Ekonomia sustapena eta enpresa lankidetza.

— Industria azpiegiturak eta zerbitzuak garatzea.

— Enpresa ekintzailetza.

— Nazioarteratzea eta kanpo merkataritza.

— Obra eta Zerbitzuen Foru Plana eta Inbertsioen Foru Plana.

— Toki erakundeen finantzaketa.

— Toki erakundeei laguntza eta aholkuak ematea.

— Babes zibila.

— Suteak prebenitzea eta itzaltzea.

— Ordenamendu juridikoan adierazitako gainontzekoak”.

Hirugarrena. Foru dekretu hau, beraz, ematen den egunean bertan sartuko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko otsailaren 8a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputatu nagusiaren Kabinetearen zuzendaria
NEKANE ZEBERIO GANZARAIN
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