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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 43/2019 Foru Dekretua, irailaren 24koa. Onestea Arabako Foru 
Aldundiko sailetako zuzendariak ordezkatzeko araubidea

Arabako Foru Aldundian Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 325/2019 Foru Dekretuak 
arautzen du foru diputatuak ordezkatzeko araubidea, Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 31ko 
82/1997 Foru Dekretuak, berriz, administrazio unitateetako arduradunak ordezkatzekoa, eta 
bukatzeko, Gobernu Kontseiluaren irailaren 22ko 54/2015 Foru Dekretuak sailetako zuzendaritza 
organoetako titularrak ordezkatzekoa, 2011-2015 agintaldiko sailen antolamenduarekin bat etorriz.

Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren bidez sailen oraingo antola-
mendua ezarri ostean, araubide berri bat onetsi behar da Arabako Foru Aldundiko zuzendariak 
ordezkatzeko, kargua hutsik dagoenerako, haiek ez daudenerako edo gaixorik daudenerako, 
haiek ordezkatzeak ez duelarik eragingo eskumena aldaraztea, Sektore Publikoaren Araubide 
Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legeak 13. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Dekretu hau izapidetzeko, bete egin dira maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren I. erans-
kinaren 3. artikuluan jasotako araupetze onaren printzipioak. Foru dekretu horrek hauek onesten 
ditu: izaera orokorreko xedapenak egiteko prozedura, araupetze eta genero eraginaren txoste-
nak egiteko gidak eta araugintza teknikarako jarraibideak. Horiek horrela, aurrekarietan nahikoa 
justifikatu da arautzeko beharra eta, gainera, neurrizko arauketa jarduketa da; izan ere, lortu 
nahi den helburua erdiesteko gutxieneko ezinbestekoak baino ez dira arautzen; alegia, Arabako 
Foru Aldundiko sailetako zuzendariak ordezkatzeko araubidea ezartzea.

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, posible da jendaurrean jartzeko 
izapidea ez gauzatzea. Edonola ere, onetsi bezain laster ALHAOn argitaratzeko aginduko da.

Efizientzia printzipioari dagokionez, proposatutako arautzeak, duen izaera dela-eta, ez dakar-
kie herritarrei ez administrazio karga osagarririk, ez premiazkoa ez denik.

Horregatik, diputatu nagusiak proposatuta eta Foru Gobernu Kontseiluak gaur bertan egin-
dako bilkuran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Honela ordezkatuko dira Arabako Foru Aldundiko sailetako zuzendariak, kargua 
hutsik dagoenean, haiek ez daudenean edo gaixorik daudenean; baita haien abstentzio edo 
errekusatze kasuetan ere:

1. Baldin eta sail batean bi zuzendaritza badaude, zuzendariek elkar ordezkatuko dute.

2. Diputatu Nagusiaren Sailean, Kabinete eta Komunikazio zuzendariak eta Arlo Estrate-
gikoen zuzendariak elkar ordezkatuko dute. Bestalde, Berdintasunaren eta Giza Eskubideen 
zuzendariak eta Euskararen eta Gobernu Irekiaren zuzendariak elkar ordeztuko dute.

3. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailean, 
Funtzio Publikoko zuzendariak eta Zerbitzu Orokorren zuzendariak elkar ordezkatuko dute. 
Funtzio Publikoko zuzendariak Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria 
ordezkatuko du, eta lehenengo hori ez badago, Zerbitzu Orokorren zuzendariak.
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4. Baldin eta sail batean zuzendaritza bakarra badago, ordezkatze hurrenkera honi jarraituko 
zaio:

— Nekazaritza zuzendariak ordezkatuko du Lurralde Orekaren zuzendaria.

— Lurralde Orekaren zuzendariak ordezkatuko du Nekazaritza zuzendaria.

— Gizarte Zerbitzuen zuzendariak ordezkatuko du Ingurumen eta Hirigintza zuzendaria.

— Ingurumen eta Hirigintza zuzendariak ordezkatuko du Gizarte Zerbitzuen zuzendaria.

Bigarrena. Ebazpen hau Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Finantza eta Aurrekontu 
Zuzendaritzari jakinaraztea, ordezkatutako zuzendarien sinadura kasuan kasuko kontabilitate 
erregistroetan jasota gera dadin.

Hirugarrena. Foru dekretu hau indarrean sartzen denean indargabetuta geldituko da Go-
bernu Kontseiluaren irailaren 22ko 54/2015 Foru Dekretua, Arabako Foru Aldundiko foru saile-
tako zuzendarien ordezkapenen araubideari buruzkoa.

Laugarrena. Foru dekretu hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko irailaren 24a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Kabinete eta Komunikazio zuzendaria
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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