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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EUSKARA, KULTURA ETA KIROL SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 336/2019 Erabakia, maiatzaren 21ekoa. Onestea 30.000,00 eu-
roko funts bat eratzea Gazteriaren Foru Erakundeko langileen 2019ko produktibitate osagarria 
ordaintzeko

Urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, enplegatu publikoaren oinarrizko 
estatutuaren legearen testu bateratua onesten duenak, honako hau xedatzen du 27. artikuluan:

“27. artikulua. Langile lan kontratudunen ordainsariak

Langile lan kontratudunen ordainsariak finkatzeko orduan, lan arloko legeria, aplikatu be-
harreko hitzarmen kolektiboa eta lan kontratua hartuko dira oinarri, betiere, estatutu honen 21. 
artikuluan ezarritakoa errespetatuta”.

Gazteriaren Foru Erakundearen 2018-2019rako hitzarmen kolektiboaren 19. artikuluak 
jasotzen du Gazteriaren Foru Erakundeko langileek, oinarrizko ordainsariez gain, berariaz sor-
tutako ordainsari osagarriak ere jaso ditzaketela.

Hitzarmen kolektiboko Batzorde Misto Paritarioaren 2019ko otsailaren 4ko erabakiaren bidez, 
hitzarmen kolektiboko 19. artikulua aldatu zen, eta produktibitate osagarria sartu zen ordainsari 
osagarri moduan.

Hala, hitzarmenean artikulu berri bat sartzea adostu zen, 22.bis artikulua, produktibitate 
osagarria arautzeko. Osagarri hori 2 kontzeptutan banatzen da:

— Kalitateagatiko produktibitatea.

— Produktibitate osagarria.

Azken kontzeptua urtero zehazten eta arautzen da, eta langileen inplikazioa zein ardura 
handitzea du xede, Gazteriaren Foru Erakundean ematen dituzten zerbitzuen funtzionamendua 
ezin hobea izan dadin.

Halaber, hitzarmen horrek 155. artikuluan xedatutakoaren arabera, GFEko langileek eskubi-
dea izango dute lan baldintzak zehazten direnean parte hartzeko, 156. artikuluan xedatutakoare-
kin bat etorriz; hots, negoziazio mahaia eratuko da eta mahai horretako partaideak Gazteriaren 
Foru Erakundeko ordezkariak eta enpresa batzordeko kideak izango dira.

Alde horretatik, akordio bat zehaztu da enpresa batzordearekin; funtsean, honetan datza: 
banakako produktibitate osagarri bat ezartzea 2019rako, zeina aurrekontuan dirurik badago eta 
emaitzak ikusita, ehuneko 1,075era artekoa izan baitaiteke.

Abenduaren 22ko 21/2017 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren 2018rako aurrekon-
tua gauzatzeari buruzkoak, hau xedatzen du 25. artikuluan:

“25. artikulua. Langile kredituak

1. Arabako Foru Aldundiko, foru erakunde autonomikoetako eta foru sozietate publikoetako 
eta foru fundazioetako langile funtzionarioen eta lan kontratudun langileen 2017ko abendua-
ren 31ko ordainsariak foru arau honetan ezartzen denarekin bat etorriz gehituko dira 2018ko 
ekitaldirako, alderaketako bi ekitaldietako homogeneotasuna kontuan hartuz, bai langileei 
dagokienez, bai haien antzinatasunari dagokionez; gehikuntza ezin da izan estatuko oinarrizko 
legerian ezartzen diren mugez gaindikoa.
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2. Aurreko idatz zatian esandakoaz gain, ordainsarietan egokitzapen bereziak egin ahal 
izango dira salbuespen gisa, betiere ezinbestekoak direnean, lanpostuen edukiagatik, programa 
bakoitzari esleitutako langileen kopuruaren aldaketagatik edo programari ezarritako helburuen 
betetze mailagatik eta aplikazioaren emaitza indibidualagatik, egokitzapenak egiten dituzten 
erakundeetako bakoitzean horretarako organo eskudunak onartuta.

Horren ildotik, Foru Aldundiak funts bat ezarri ahal izango du produktibitate osagarria ema-
teko: errendimendurako pizgarriak zein produktibitate sariak. Kontzeptu horiengatik ordain-
saririk emanez gero, Foru Aldundiak funts horren banaketaz ezartzen eta onartzen duenaren 
arabera emango dira. Hain zuzen ere, artikulu honetako 1. idatz zatian aipatzen diren langileei 
eta 3. eta 4. idatz zatietan aipatzen direnei, Aldundiaren zerbitzuan ari direnei, emango zaizkie.

Aurreko paragrafoetan ezartzen denaren arabera 2018ko ekitaldian ordaintzen diren kopuruei 
abenduaren 28ko 13/2000 Legeak, Estatuaren 2001eko aurrekontu orokorrenak, hamaikagarren 
xedapen gehigarrian ezartzen dituen irizpideak aplikatu ahal izango zaizkie hurrengo urterako 
gehitzeko, enplegatu publikoen oraingo ekitaldiko aldizkako ordainsarien barruan finkatze aldera.

3. Arabako Foru Aldundiko diputatu nagusiari eta diputatuei eta foru erakunde autonomoe-
tako eta foru sozietate publikoetako zuzendariei dagozkien ordainsariei enplegatu publikoen 
ordainsarietarako ezartzen den gehikuntza ehuneko bera aplikatuko zaie 2018ko ekitaldirako, 
produktibitatea barne. Nolanahi ere, ordainsariek Arabako Foru Aldundiko goi kargudunen eta 
behin-behineko langileen araubidea arautzen duen otsailaren 21eko 4/2000 Foru Arauan xeda-
tutakoarekin bat egingo dute. Aurreko paragrafoko gehikuntza foru fundazioetako zuzendaritza 
langileen ordainsariei ere aplikatuko zaie.

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

Bestalde, produktibitate funtsa ezartzeari begira, aintzat hartu beharrekoa da abenduaren 
22ko 21/2017 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoaren 2018rako aurrekontua gauzatzeari 
buruzkoa, zeinak honako hau xedatzen baitu xedapen gehigarrietatik hamabigarrenean:

“Ordainsari gehikuntza ezartzen da 2018ko ekitaldirako. Gehikuntza Arabako Foru Aldundiko 
Diputatuen Kontseiluak eta baimena ematen zaien foru sektore publikoko gainerako organo 
eskudunek zehaztuko dute; nolanahi ere, gehienez ere Estatuko oinarrizko legerian muga orokor 
gisa ezartzen dena izango da, produktibitate ordainsaria izan ezik (hau foru arau honetako 25.2 
artikuluan ezartzen denaren arabera emango da)”.

2018rako aurrekontua gauzatzeari buruzko foru arauak, Foru Gobernu Kontseiluaren 71/2018 
Foru Dekretuaren bidez luzatu denak -Arabako Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontua 2019ra 
luzatzeko irizpideak ezartzen ditu dekretu horrek-, Foru Aldundiari aukera ematen zion funts 
bat ezartzeko, produktibitate osagarria eman ahal izateko, errendimendurako pizgarrien zein 
produktibitate sarien bidez.

2019ko produktibitate osagarria kalkulatzeko eta ordaintzeko modua enpresa batzordearekin 
adostu da, txosten honen eranskinean datorren erabakiaren arabera.

Banakako produktibitate osagarria ordaintzeari dagokionez, sindikatuekin egindako akor-
dioan ezarri da 2019ko abenduan ordainduko dela, edonola ere aurrekontuan dirurik badago 
eta emaitzak ikusita. Hortaz, likidazioa gauzatuko da kasuan kasuko lanaldia zenbateraino bete 
den aztertuta eta enpresa batzordearekin lortutako akordioan ezarritako irizpideetan oinarrituta.

Horiek horrela, eta Arabako Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontua 2019ra luzatzeko iri-
zpideak ezartzen dituen Foru Gobernu Kontseiluaren 71/2018 Foru Dekretuaren 7. artikuluan 
ezarritakoaren arabera, produktibitate osagarria ordaintzeak 30.000,00 euroko kostea izango 
du, gutxi gorabehera. Beraz, dagokion aurrekontuaz hornitutako funts bat eratu behar da ho-
rretarako. Izan ere, zenbateko hori ez dago sartuta 2019ra luzatutako aurrekontuan.
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Kostua balioesteko, 2019ra luzatu den 2018ko aurrekontuko datuak hartu dira kontuan.

Legegintzako 5/2015 Errege Dekretuaren 37. artikuluan xedatutakoaren arabera (5/2015 LED, 
urriaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baita Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren 
Legearen testu bateratua), betiere artikulu hori 6/1989 Legearen VI. tituluarekin lotuz (6/1989 
Legea, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Funtzio Publikoari buruzkoa), bete da 
negoziazio izapidea. Gazteriaren Foru Erakunde Autonomoaren Egitura eta Funtzionamendu 
Arautegia onartzen duen ekainare 8ko Diputatuen Kontseiluaren 26/2010 Foru Dekretuaren 11.d) 
artikuluan xedatutakoaren arabera, Euskera, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuari dagokio, 
erakunde autonomo horren Administrazio Kontseiluko lehendakaria den aldetik, funtzio publi-
koan eskumena duen Arabako Foru Aldundiko sailarekin elkarlanean, Diputatuen Kontseiluari 
proposatzea erakunde autonomoari atxikitako langileei aplikatu beharreko ordainsari araubidea 
eta soldata baldintzak.

Bestalde, Diputatuen Kontseiluari dagokio foru administrazio honetako langileen lan bal-
dintzak zehaztea eta onartzea, halaxe xedatzen baitu Arabako Foru Aldundiaren Antolaketari, 
Funtzionamenduari eta Araubide Juridikoari buruzko abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauaren 
8.17 artikuluak, Ekonomia Jardueren eta Deszentralizatutako Foru Zerbitzu Publikoen Kudeake-
tari buruzko urriaren 30eko 15/1987 Foru Arauaren 7. eta 9. Artikuluetan xedatutakoarekin ha-
rremanetan.

Horiek horrela, Ekonomia Jardueren Kudeaketari eta Deszentralizatutako Foru Zerbitzu Pu-
blikoei buruzko urriaren 30eko 15/1987 Foru Arauak 7. artikuluan xedatutakoaren harira Arabako 
Foru Aldundiaren Antolaketari, Funtzionamenduari eta Lege Araubideari buruzko abendua-
ren 18ko 52/1992 Foru Arauak 8. artikuluan xedatutakoa kontuan hartu, eta Kontuhartzailetza 
Zerbitzuaren ezinbesteko eta aldez aurretiko txostena eskatu da.

Horregatik, Gazteriaren Foru Erakundeko Administrazio Kontseiluak eta Euskara, Kultura eta 
Kirol Saileko diputatuak proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako bilkuran 
gaia aztertu ondoren, honako hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. 2019. urterako 30.000,00 euroko produktibitate osagarria funts bateratuko 
da. Funts horrek Arabako Lurralde Historikoko 2018ko aurrekontua 2019ra luzatzeko irizpideak 
ezartzen dituen Foru Gobernu Kontseiluaren 71/2018 Foru Dekretuaren 7. artikuluan ezarri-
takoaren arabera izango du.

Bigarrena. Produktibitate osagarria kalkulatzeko irizpidea Enpresa Batzordearekin izenpe-
tutako hitzarmenean agertutakoa izango da, zeina erabaki honen eranskinean jasota dagoen.

Hirugarrena. Erabaki honek Gobernu Kontseiluak onartuko hurrengo egunetik aurrera sor-
tuko ditu ondorioak, ALHAOn argitaratzearen den kontuan hartu gabe.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko maiatzaren 21a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko diputatua
IGONE MARTÍNEZ DE LUNA UNANUE

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko zuzendaria
JOSEBA KOLDO PÉREZ DE HEREDIA ARBÍGANO
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