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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

ARABAKO BATZAR NAGUSIAK

8/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, zeinaren bidez berresten baita Estatuko Administrazio 
Orokorraren (Barne Ministerioa) eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena, 
2019ko maiatzaren 26ko hauteskundeak kudeatzeko

Arabako Batzar Nagusiek, 2019ko martxoaren 20an egindako osoko bilkuran ondoko foru 
araua onetsi dute:

8/2019 Foru Araua, martxoaren 20koa, zeinaren bidez berresten baita Estatuko Administrazio 
Orokorraren (Barne Ministerioa) eta Arabako Foru Aldundiaren arteko lankidetza hitzarmena, 
2019ko maiatzaren 26ko hauteskundeak kudeatzeko.

ZIOEN ADIERAZPENA

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurralde historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskun-
deei buruzko martxoaren 27ko 1/1987 Legeak 7.1 artikuluan zehazten du diputatu nagusiari 
dagokiola Batzar Nagusietarako hauteskundeetarako deialdia egitea eta horien datak eta epeek 
udal hauteskundeekin bat egin behar dutela.

Halaber, Arabako Lurralde Historikoko erakunde antolamenduari buruzko 1983ko martxoaren 
7ko Foru Arauaren 24.1. artikuluak xedatzen du diputatu nagusiari dagokiola Batzar Nagusie-
tarako hauteskundeetarako deialdia egitea eta horien datak eta epeek udal hauteskundeekin 
bat egin behar dutela.

Hauteskundeen araubide orokorrari buruzko ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 
185. artikuluan xedatutakoari jarraituz, Ministroen Kontseiluari dagokio udal hauteskundeeta-
rako deialdiaren dekretua onestea, eta lege horren 42.3 artikuluaren arabera, dagokion urteko 
maiatzaren laugarren igandean egingo dira, hau da, 2019ko maiatzaren 26an.

Aurten, gainera, Europako Parlamenturako hauteskundeak ere 2019ko maiatzaren 26an 
izango dira Espainiako estatuan.

Deialdia egiten duen botere publiko bakoitza bere eskumeneko hauteskunde prozesua au-
rrera eramateko behar diren jarduketen erantzule da eta deialdiak sortutako gastuak hartu behar 
ditu bere gain (hauteskunde mahaietako kideen dietak, gorrentzako laguntza, hauteskunde ma-
haiak baliabidez eta materialez hornitzea, lokalak atontzea, erakunde kanpainak, hauteskunde 
administrazioari babesa ematea, behin-behineko emaitzak kudeatu eta zabaltzea, hautagaien 
garraioa eta abar).

Horiek horrela, eta kontuan hartuta 2019ko maiatzaren 26an hainbat hauteskunde egingo 
direla batera (Europako Parlamenturako hauteskundeak, tokiko hauteskundeak eta lurralde 
historikoetako Batzar Nagusietarako hauteskundeak), eta badenez hiru hauteskunde proze-
suetarako hauteskunde mahai komun bat (25.2 LOREG), Estatuko Administrazio Orokorrak 
eta Arabako Foru Aldundiak hitzarmena izenpetuko dute hauteskundeak kudeatzeko, sektore 
publikoko araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen atariko tituluaren VI. 
kapituluan aurreikusitako eran.

Hitzarmen horren arabera, administrazioak elkarlanean arituko dira zenbait arlotan, bes-
teak beste, honako hauetan: mahaikideak (dietak, entzumen urritasuna duten pertsonentzako 
laguntzak), hauteskunde materiala (hautestontziak, kabinak eta seinaleak, hauteskunde 
inprimaki eta gutun azalak, hauteskunde mahaietako kideentzako jarraibide eskuliburua eta 
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materialaren banaketa), lokalak atontzea, eta bestelako kontu batzuetarako, esaterako, emaitzen 
datuak elkarri emateko edo hautesleak garraiatzeko.

Bi administrazioek onartzen dute erantzukizuna dutela deitutako hauteskunde prozesuak 
behar bezala gauza daitezen informazioa eta behin-behineko emaitzak zuzen emateko, baita 
hauteskunde administrazioa baliabidez hornitzeko ere. Horiek gorabehera, Estatuko Administra-
zio Orokorrak eta Arabako Foru Aldundiak adosten dute zenbait baliabide partekatuko dituztela, 
besteak beste, hauteskunde batzordeei laguntzeko beharrezkoak direnak eta Administrazioaren 
ordezkariekin lotutakoak (hautaketa eta izendapena, ordainsariak, aseguruak eta prestakuntza); 
halaber, hitzartu dute hauteskunde mahaiek lortutako datuak atzeman eta tratatzeko azpiegitura 
jakinak lagatzeko aukera.

Laburbilduz, hitzarmen hau izenpetzearen helburua da baliabideak partekatuz kudeaketa 
publikoaren eraginkortasuna hobetzea.

Arabako Lurralde Historikoko erakunde antolamenduari buruzko 1983ko martxoaren 7ko 
Foru Arauak 6.2.b) artikuluan xedatzen du Batzar Nagusiei dagokiela berrestea Foru Aldundiak 
egindako proposamenak, Eusko Jaurlaritzarekin, Estatuarekin eta beste lurralde historiko, au-
tonomia erkidego edo probintzia batzuekin hitzarmenak izenpetzeko.

Hori guztia kontuan hartuta, proposamena Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, funtzio-
namendu eta lege erregimenari buruzko 52/1992 Foru Arauaren 6.1.2. artikuluak xedatutako 
eskumenetan oinarritzen da, eta Foru Gobernu Kontseiluari dagokio onestea eta Batzar Nagusiei 
igortzea Eusko Jaurlaritzarekin, Estatuarekin eta beste lurralde historiko, autonomia erkidego 
edo probintzia batzuekin hitzarmenak izenpetzeko proposamenak.

Batzar Nagusien funtzionamendu arautegiari buruzko apirilaren 22ko 17/2013 Foru Arauaren 
145.2 artikuluan hitzarmenak izapidetzeari buruz xedatutakoari jarraituz, bidezkoa da Arabako 
Batzar Nagusiek aipatutako hitzarmena berrestea.

Artikulu bakarra. Berresten da Estatuko Administrazio Orokorrak (Barne Ministerioa) eta 
Arabako Foru Aldundiak hitzarmena izenpetzea lankidetzan aritzeko, 2019ko maiatzaren 26ko 
hauteskundeak kudeatzeko.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 20a

Presidentea
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN (BARNE MINISTERIOA) ETA ARABAKO FORU 
ALDUNDIAREN ARTEKO HITZARMENA, 2019ko MAIATZAREN 26ko HAUTESKUNDEAK 
KUDEATZEKO. 
 
 
Madril, 2019ko                                     aren                      (a) 
 
BILDU DIRA 
 
Alde batetik, Barne Ministerioa ordezkatuz, Barne Ministerioko idazkariordea, Isabel Goicoechea 
Aranguren andrea, ekainaren 18ko 505/2018 Errege Dekretuak izendatu zuena, hitzarmenak izenpetzeko 
eskumenarekin, apirilaren 7ko INT/985/2005 Aginduaren arabera, zeinak zenbait eskumen eskuordetzen 
baititu eta beste agintaritza batzuk egindako eskuordetzeak onesten baititu. 
 
Eta beste alde batetik, Arabako diputatu nagusia, Ramiro González Vicente jauna, Arabako Foru 
Aldundia ordezkatuz, abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa, 
funtzionamendu eta araubide juridikoari buruzkoa, 19.2. artikuluan aurreikusitakoarekin bat eginez. 
 
Dagokien ordezkaritza aitortzen diote elkarri bi alderdiek, bai eta gaitasuna ere betebeharrak hartzeko eta 
hitzarmenak formalizatzeko; horiek horrela, hau 
 
 

                                                  ADIERAZTEN DUTE 
 
Lehenengoa.- Indarrean dagoen araubidean estatuaren zenbait betekizun zehazten dira, albo batera 
utzita hauteskundeak foru mailakoak edo estatu mailakoak diren (adibidez hautesle errolda, AEHE 
botoak, posta jarduketak eta abar), eta beraz, ez dira hitzarmen honen xedearen barne dauden 
jarduketak. 
 
Bigarrena.- Jarduketa horiek albo batera utzita, hauteskunde prozesua gauzatzeko beharrezko jarduketei 
dagokienez, deialdia egiten duten botere publikoek beren gain hartu behar dituzte deialditik eratorritako 
gastuak (hauteskunde mahaietako kideen dietak, gorrak bozkatzera joatea, hauteskunde mahaientzako 
bitartekoak eta materialak hornitzea, lokalak egokitzea, erakunde kanpainak, hauteskunde 
administrazioari eman beharreko laguntza, behin-behineko emaitzak, hautesleentzako garraioa, eta 
abar). 
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Hirugarrena.- Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako kondaira-lurraldeetako Batzar Nagusietarako 
hauteskundeei buruzko martxoaren 27ko 1/1987 Legearen 7.1. artikuluan zehaztutakoarekin bat eginez, 
Arabako lurralde historikoko Batzar Nagusietarako hauteskundeek bat egiten dute 2019ko maiatzeko 
tokiko hauteskundeekin. 
 
Laugarrena.- Hauteskunde prozesu biek bat egingo dute 2019ko maiatzaren 26an, eta beraz, deialdiak 
egin dituzten botere publikoen artean lankidetza irizpide zehatzak ezarri behar dira bakoitzaren jarduketei 
eta gastuei dagokienez. Hori guztia jarduketak errentagarri egiteko eta baliabide publikoak esleitzean 
gardentasuna, efikazia eta eraginkortasuna egoteko, aurrekontu zehatzen araubidearen esparruan. 
 
Azaldutakoa kontuan hartuz alderdiek hitzarmen hau sinatu dute, honakoen arabera arautuko dena: 
 
KLAUSULAK 
 
LEHENENGOA. XEDEA. 
 
Hitzarmen honen xedea Estatuko Administrazio Orokorraren eta Arabako Foru Aldundiaren arteko 
lankidetza zehaztea da 2019ko maiatzaren 26an Arabako lurralde historikoan batera gauzatuko diren 
hauteskundeen kudeaketari dagokionez. 
 
Hala, hauteskunde prozesu biek bat egiten dutenerako gauzatu beharreko lankidetza Hauteskundeei 
buruzko araubide orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 25.2. artikuluan aurreikusita 
dago, eta gainera, lankidetzan aritzea beharrezkoa da zenbait baliabide eta azpiegitura partekatzea 
komeni delako efikazia eta eraginkortasun arrazoiak direla eta. 
 
 
BIGARRENA. HAUTESKUNDE MAHAI KOMUNA: LANKIDETZAREN ALDERDI ZEHATZAK. 
 
Administrazio biek hauteskunde mahaietako kideentzako bitartekoak eta baliabideak zuzentasunez 
emateko ardura dute, eta ondorioz, honako hau erabaki dute: 
 
1. Mahaietako kideak.  
 
1.1. Dietak. Hauteskunde mahaietako kideen dietak Barne Ministerioaren kontura izango dira, 
Hauteskundeei buruzko araubide orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoaren 28.2. 
artikuluarekin eta Hauteskunde mahaietako kideen dietak arautzeko abenduaren 13ko INT/3782/2007 
Aginduarekin bat eginez. 
 
1.2. Entzumen desgaitasuna duten pertsonei eman beharreko laguntza. Desgaitasuna duten pertsonek 
politikan parte hartzeko oinarrizko baldintzei buruzko araubidea onesten duen martxoaren 25eko 
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422/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, hauteskunde mahaian gorrak egonez gero 
eskubidea dute laguntza osagarria eskatzeko hauteskunde administrazioan, eta hala, doan jasoko dute 
zeinu hizkuntza interpretearen laguntza edo begizta magnetikoa erabiltzeko aukera; zerbitzu horiek 
sortutako gastuak Barne Ministerioaren kargura izango dira.   
 
 
2. Hauteskundeetarako materiala. 
 
2.1. Hautestontziak, kabinak eta seinaleak. Barne Ministerioak beharrezko hautestontziak hornituko ditu 
foru hauteskunde prozesurako, aurretiaz Foru Aldundiak horiek eskatu ondoren. Eskari horretan jaso 
beharko da beharren aurreikuspena, eta zuzenean Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren 
Ordezkaritzari jakinarazi beharko zaio. Foru Aldundiak material hori egoera perfektuan itzuli beharko du, 
eta hala badagokio, materialean gertatutako kalteak bere gain hartuko ditu. 
 
Barne Ministerioak kabinak eta lokaletarako seinaleak hornituko ditu horien ohiko erabilera kontuan 
hartuta. 
 
2.2. Inprimakiak eta hauteskundeetarako gutun-azalak. Hauteskunde prozesuen araubide osagarriari 
buruzko abenduaren 16ko 605/1999 Errege Dekretuaren 5.4. artikuluan eta 11. eranskinean 
aurreikusitakoaren arabera, Barne Ministerioak sortu eta banatu beharko du aldi bereko hauteskunde 
prozesuetarako inprimatutako materiala. 
 
2.3. Hauteskunde mahaietako kideentzako jarraibideen eskuliburua. Barne Ministerioaren kargura izango 
da hauteskunde mahaietako kideentzako jarraibideen eskuliburua sortzea, fabrikatzea eta banatzea, eta 
eskuliburu hori Hauteskunde Batzorde Nagusiak berrikusi eta gero Ministroen Kontseiluaren eta Arabako 
Foru Aldundiaren Gobernu Batzordearen arteko akordio bidez onetsiko da. 
 
2.4. Materiala banatzea. Hauteskunde kudeaketa arintzeko eta optimizatzeko, Gobernu Ordezkaritzak 
Foru Aldundiaren kontura gauzatuko ditu Arabako Batzar Nagusiei dagokien hauteskunde prozesuko 
asistentzia eta material banaketa lanak. Ondorio horietarako, Arabako Foru Aldundiak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Gobernu Ordezkaritzan edo Ordezkaritza horrek esandako lekuan eta aurretiaz erabakitako 
egunetan aurkeztuko ditu hauteskundeetarako boto paperak, gutun-azalak eta inprimakiak, horien guztien 
gastuak bere gain hartuz.   
 
 
 
3. Lokalak egokitzea.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren Ordezkaritzak eta Arabako Foru Aldundiak zehaztuko dituzte 
hauteskunde lokalak egokitzeko lanak eta kostuak nola banatuko diren. 
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HIRUGARRENA. BALIABIDEAK ETA AZPIEGITURAK PARTEKATUTA ERABILTZEA. 
 
Administrazio biek aintzatesten dute erantzukizuna dutela deitutako prozesuaren informazioa eta behin-
behineko emaitzak zuzentasunez emateko, baita hauteskunde administraziorako baliabideak hornitzeko 
ere. Hala ere, honakoa erabaki dute: 
 
1. Hauteskunde Batzordeei laguntza ematea: lokalak eta bitartekoak. 
 
1.1. Kontuan hartuta Hauteskunde Administrazioak toki hauteskundeetan dituen eskumenak eta Arabako 
lurralde historikoko Hauteskunde Batzordearenak, araubide esparruarekin bat eginez eta bereziki 
kontuan hartuz prozesu lotesleetan parte hartzen duten batzordeen lan karga, administrazio biek 
beharrak aztertuko dituzte eta beharrezkoa bada laguntza bitartekoak adostuko dituzte.  
 
1.2. Administrazio biek udalei eskatuko diete 5/1985 Lege Organikoaren 13.2. artikuluan aurreikusitakoa 
betetzeko, zeinaren arabera inguruko Hauteskunde Batzordeentzako bitartekoak hornitzea horiei 
dagokien.  
 
1.3. Probintziako Hauteskunde Batzordeari dagokionez, administrazio biek eskatuko diote Justizia 
Administrazioak dituen bitartekoak erabiltzeko eta normalean Probintzia Auzitegiaren lokalak erabiltzeko. 
 
1.4. Edonola ere, Barne Ministerioak Foru Aldundiarentzako eskuragarri jarriko ditu batzordeei laguntzeko 
aplikazio informatikoak, bai hautagaitzak kudeatzeko, baita zenbaketa orokorra edo behin betiko 
zenbaketa egiteko ere. 
 
2. Administrazioaren ordezkariak.  
 
Kontuan hartuz gai horri buruzko araubiderik ez dagoela, alderdiek hauxe adostu dute: 
 
2.1. Aukeraketa eta izendatzea. Administrazio ordezkari bakarra egongo da. Ordezkari bat izendatzeko 
bat etorri beharko dira Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren ordezkaria/ordezkariordea eta Foru 
Aldundia, eta lehenetsi egingo dira langile publikoak, behar bezala justifikatutako inguruabarrak 
salbuetsiz.  
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2.2. Ordainsaria. Alderdiek adostu dute administrazioaren ordezkarien ordainsaria administrazio bien 
kargura izango dela % 50ean, eta hala, administrazioaren ordezkariak baterako hauteskunde 
prozesuetan parte hartzeagatik jasotako ordainsariak ezin izango du edonola ere Barne Ministerioaren 
Administrazio eta Ekonomia Jarraibideetan ezarritako gehienezko kopurua gainditu, hau da, ezin izango 
da 250 euro baino gehiagokoa izan.   
 
2.3. Aseguruak. Administrazio biek administrazio ordezkarien zereginak betetzen dituzten langile 
publikoen gizarte segurantzako gastuak ordainduko dituzte zeregin horiek gauzatzen dituzten denboran 
eta egunetan, eta hala, lan horiek ohiko lanpostuarekiko aparteko zerbitzuak izango dira.  
 
Barne Ministerioak langile publikoak ez diren administrazio ordezkarien aseguru kostuak bere gain 
hartuko ditu. 
 
2.4. Prestakuntza. Foru Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Ordezkaritzarekin lankidetzan 
jardungo du administrazioaren ordezkariek behar dituzten prestakuntza saioak antolatzeko. 
 
3. Datuak jasotzeko eta tratatzeko azpiegiturari garrantzia berezia emango zaio.  

3.1. Gailu mugikorren erabileraren lagapena. Administrazio biek behin-behineko zenbaketaren emaitzak 
hedatzeko zerbitzuen kontratuaren lizitazio pleguetan jasoko dute aurreikuspen bat, eta horren arabera 
ezarriko da lizitatzaileak eskaintza ekonomikoan banatu egin beharko duela gailu mugikorraren kostua, 
eta gailuaren erabileraren lagapena baimendu ahal izango duela datuak deialdia egin duen beste botere 
publikoari bidaltzeko. Horrek ez du sortuko gastu gehigarririk administrazio lagatzailearentzat ezta 
lagapena jasotzen duenarentzat, eta hori guztia egokitzapen gastuak albo batera utzi gabe, kontratazio 
pleguetan aurreikusitako terminoetan. 
 
Hala, adjudikazioduna bera baldin bada, Barne Ministerioak eta Arabako Foru Aldundiak gailuen erabilera 
lagapena baimenduko dute datuak transferitzeko. 
 
3.2. Kontrol periferikoko puntua.  Barne Ministerioak Foru Aldundiarentzako eskuragarri jarriko du kontrol 
periferikoko puntu bat hark zehazten dituen lokaletan, Europako Parlamentuko eta tokiko hauteskundeen 
jarraipenerako ezarritako funtzionalitate eta baldintza berdinetan.  

3.3. Informazioaren tratamendurako azpiegiturak eta komunikazio sistemak erabiltzea. 

Estatuko eta tokiko adjudikazioduna bera baldin bada, eta hark hala eskatzen baldin badu, Barne 
Ministerioak informazioaren tratamendurako beharrezko azpiegiturak eta komunikazio sistemak erabiltzea 
baimenduko du. 

 
LAUGARRENA. LANKIDETZARAKO BESTE ALDERDI BATZUK. 
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1. Emaitzen datuak partekatzea. 

 
Hauteskunde prozesuen arduradun diren administrazioek eskumena dute parte-hartzeari buruzko berriak, 
datuak eta behin-behineko emaitzak jakinarazteko. 
 
Administrazio biek parte-hartzeari buruzko datuak eta behin-behineko emaitzak emango dituzte denbora 
errealean, formatu elektronikoan eta bakoitzak datuak jaso nahi dituen lekuan banatuko dira. 
 

2. Hautesleentzako garraioa. 
 
Hautesleentzako doako garraioa Foru Aldundiaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernuaren 
Ordezkaritzaren kargura izango da % 50ean. 
 

3. Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Ordezkaritzaren zereginak. 
 
Zehaztapen hauetan aurreikusitakoa garatzeko eta egikaritzako modu koordinatuan jardungo dute Foru 
Aldundiak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Ordezkaritzak. 
 
BOSGARRENA.  ALDERDIEN EKARPENAK. 
 
 
Hitzarmen honen xedea betez gauzatuko diren jarduketen ondorioz sortu daitezkeen gastuak alderdien ohiko 
aurrekontuen kargura finantzatuko dira aurrekontu eskuragarritasunaren arabera eta aurreikusitako neurriak 
kontuan hartuz, helburua modu efikaz eta eraginkorrean hauteskunde prozesuak garatzeko eta kudeatzeko 
beharrezko baliabideak batera erabiltzea baita, eta beraz, ez da gastu gehikuntzarik sortuko alderdientzat 
akordioa sinatuko ez balitz sortuko liratekeen gastuak oinarri hartuz. 
 
Estatuko Administrazio Orokorrak Barne Ministerioaren bitartez eta 16.01.924M.227.05 aurrekontu 
aplikazioko kredituaren (hauteskunde prozesuak eta herri kontsultak) kargura bere gain hartuko ditu 
hauteskunde prozesuetan sortutako kostuak hitzarmen honetan jasotako terminoekin bat eginez. 

 
Arabako Foru Aldundiak 02.1.00 03.00  2.2.705.01 (BATZAR NAGUSIETARAKO HAUTESK GASTUAK / 
GASTOS ELECCIONES JUNTAS GENERALES) partidaren kargura bere gain hartuko ditu hitzarmen 
honetako konpromisoetatik sortutako kostuak.  
 
Arabako Foru Aldundiak egindako ekarpen ekonomikoa hitzarmen honetan aurreikusitakoarekin bat eginez 
Altxor Publikoan egindako diru sarreraren bitartez gauzatuko da. Diru sarrera horien ondorioz kreditua sortu 
ahal izango da Barne Ministerioaren aurrekontuaren 16.01.924M.227.05 aurrekontu aplikazioan. 
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SEIGARRENA. JARRAIPEN BATZORDEA. 
 
Jarraipen Batzorde bat sortuko da, eta gutxienez bertan egongo dira Arabako Foru Aldundiko bi ordezkari 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Gobernu Ordezkaritzaren bi ordezkari. 
 
Jarraipen Batzordea alderdi bakoitzak eskatutako guztietan bilduko da. Batzorde horrek hitzarmen 
honetan aurreikusitako jarduketen jarraipena eta berrikuspena egingo du eta hitzarmena aplikatzean eta 
interpretatzean sortu daitezkeen zalantzak eta desadostasunak ebatziko ditu. 
 
ZAZPIGARRENA. HITZARMENA APLIKATZEARI BURUZKO EBALUAZIO TXOSTENA. 
 
Alderdi biek txosten bana egingo dute, eta bertan jasoko dute hitzarmen hau aplikatzeari buruzko 
balorazio ekonomikoa; txostena 2019ko abenduaren aurretik egin beharko dute. 
 
 
ZORTZIGARRENA. IZAERA JURIDIKOA ETA DESADOSTASUNAK EBAZTEA. 
 
Hitzarmen hau Sektore publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen aurreko 
tituluaren VI. kapituluan aurreikusitako hitzarmenen araubide juridikoaren menpe dago. 
 
Alderdiek hitzarmenaren ondorioei, interpretazioari edo ezeztapenari buruz izan ditzaketen zalantzak edo 
desadostasunak ezin baldin badira Jarraipen Batzordearen bitartez ebatzi, administrazioarekiko auzien 
ordenan eskumenak dituzten auzitegietan ebatziko dira. 

 

BEDERATZIGARRENA. INDARRALDIA. 
 

 
Sektore publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 48.8. artikuluan 
xedatutakoarekin bat eginez, hitzarmen hau eraginkorra izango da Estatuko Sektore Publikoaren 
lankidetzarako organo eta tresnen Estatuko Erregistro Elektronikoan inskribatzen denetik eta Estatuko 
Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik aurrera zenbatzen hasita. 
 
HAMARGARRENA. AZKENTZEKO ARRAZOIAK. 
 
Hitzarmen hau suntsiarazteko arrazoiak izango dira urriaren 1eko 40/2015 Legearen 51. artikuluan 
ezarritakoak. 
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Hitzarmen honen indarraldia 2019ko abenduaren 31n bukatuko da. 
 
 
 
HAMAIKAGARRENA. BETEBEHARRAK EZ BETETZEA. 
 
Hitzarmen honetan hartutako betebeharrak eta konpromisoak ez betetzeak ez du alderdien arteko kalte-
ordainik sortuko, betebehar ekonomikorik sortzen ez duen akordioa baita. 
 
 
Eta ados daudela adierazteko, agiri honen hiruna ale sinatu dituzte alderdi bakoitzeko ordezkariek, 
aurretik adierazitako lekuan eta egunean. 
 

Barne Ministerioko idazkariordea 
 

 
 

Arabako diputatu nagusia 
 

 

Sin. Isabel Goicoechea Aranguren andrea Sin. Ramiro González Vicente jauna 
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