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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN 
ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 23/2021 Foru Dekretua, ekainaren 1ekoa. Onestea Enplegu, Mer-
kataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren egitura organikoa eta 
funtzionala

Foru administrazioan administrazio antolaketa ezartzeko eskumena Arabako Foru Aldundiko 
Gobernu Kontseiluak du bere gain, halaxe xedatzen baitute Euskal Autonomia Erkidegoko 
Estatutuak, Autonomia Erkidego Osoko Erakundeen eta bertako Lurralde Historikoetako Foru 
Erakundeen arteko Harremanei buruzko Legeak, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 
Legeak eta Batzar Nagusiek onetsitako erakunde araudiak.

Ahalmen hori erabiliz, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege 
Araubidearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru Araua onetsi zen. Haren babesean, diputatu na-
gusiak Arabako Foru Aldundiaren egituraren barneko sailak eta haietako bakoitzari dagozkion 
gaiak zein diren ezarri zuen 2019-2023 agintaldirako, uztailaren 5eko 324/2019 Foru Dekretuaren 
bidez.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren egitura 
organikoa eta funtzionala araututa dago Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 9ko 10/2016 Foru 
Dekretuan, ondoko hauen bidez aldatuta: Diputatuen Kontseiluaren urriaren 18ko 67/2016 Foru 
Dekretua eta Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 3ko 42/2017 Foru Dekretua eta urriaren 
9ko 53/2018 Foru Dekretua.

Hona hemen Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Sailaren eginkizunak eta eskumen eremuak: prestakuntza eta enplegu planak eta programak; 
autonomoei laguntzea; txikizkako merkataritza garatzea eta laguntzea; turismoa eta artisautza; 
funtzio publikoa; langileen euskalduntzea; laneko arriskuen prebentzioa; zerbitzu orokorrak; 
informatika; arkitektura eta ordenamendu juridikoan adierazitako gainerakoak.

Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Araubidearen Foru Arauaren 38., 
40., 70. eta 73. artikuluetan eta horiekin zerikusia dutenetan ezarri dira oro har sailei ematen 
zaizkien ahalmen eta eskuduntzak, eta aipatu alorretan ere marko horren barruan jardungo du 
administrazioak.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailaren ar-
durapeko eta eskumeneko eremu materiala zehaztu ondoren, eta horren gainean egin diren 
txostenak kontuan hartuta, foru dekretu honen bidez sailaren egitura ezartzen da, beharrezkotzat 
jotzen baita administrazio jarduera eta kudeaketa behar bezala gauzatzeko. Orobat, zehazten 
dira zerbitzuak eta horiei dagozkien eginkizunak, Diputatu Nagusiaren uztailaren 5eko 324/2019 
Foru Dekretuan xedatutakoa betez.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzak honako hauek bultzatzeko 
ekintzak eta ekimenak babestu eta lagundu nahi ditu: enplegua sortzea, autonomoei laguntzea, 
prestakuntza, eta turismoa eta merkataritza sustatzea. Eta horiei guztiei artisautza erantsi behar 
zaie Arabako Lurralde Historikoan.

Gizartea eta gure lurraldea abiadura bizian ari dira aldatzen, eta zerbitzuen erabiltzaileenganako 
arreta gero eta garrantzitsuago ari da bihurtzen, bai sektore publikoan bai pribatuan, bere 
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eskubideez hobeto jabetzen den eta haiek hobeto ezagutzen dituen eta, ondorioz, exijenteagoa 
eta parte hartzaileagoa den gizartearen eskakizunez bultzatuta. Guk gizarte horrentzat egin behar 
dugu lan. Eta horixe da sailaren ardatz estrategikoetako bat: herritarren parte-hartzea, haiengandik 
gertu egotea eta haien konfiantza izatea.

Horren harira, sailak lehentasun estrategikoetara egokitu nahi du bere egitura, eta zerbitzu 
publikoko balio partekatuen bidez bateratu. Hori hainbat modutan barneratzen da sailaren 
antolaketa egituran.

Alde batetik, Funtzio Publikoko Zuzendaritzan, jardun orok eragina du erakunde honetan lan 
egiten duten pertsonengan, eta kudeaketa egokia egitea, zeinak aukera emango baitie langileei 
arlo pertsonalean zein lanbidean errealizatzeko, gakoa da herritarrei zerbitzu ona eskaintzeko.

Beste alde batetik, Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzan, funtsezkoa da zerbitzuak gero eta 
kalitate handiagoz eman daitezen sustatzea eta, horretarako, konpromiso maila eta berrikuntza 
areagotu behar da, batez ere informazioaren eta komunikazioaren teknologien ekarpena balia-
tuz eta administrazio elektronikoa garatuz, legediaren arabera. Horixe izan da, halaber, Arabako 
Kalkulugunea SA atxikitzeko oinarri ere.

Gainera, legegintzaldiaren une honetan, eta erantzukizunen deskribapen hori egungo gara-
penarekin eta legegintzaldi honetarako aurreikusitakoarekin egokitzeko, komenigarritzat jotzen 
da unitate jakin batzuen eginkizun batzuk aldatzea eta beste batzuk txertatzea.

Ondorioz, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Saileko foru diputatuari esleitutako eginkizun orokorren bat zehazten da, besteak beste.

Era berean, legegintzaldi honen hasierara arte garatu diren Giza Baliabideen Zerbitzuaren 
eta Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuaren eginkizunei orain izaera berezia eta bereizia 
eman nahi zaie, kontuan hartuta zer garapen eta ebaluazio izan duen telelanak eta nola kudeatu 
den mugikortasun seguruaren plana, eta hori guztia, ez bakarrik konfinamenduan izan duten 
garrantzia nabarmentzeko, bai eta etorkizun hurbilean eta laneko arriskuen prebentzioari begira 
izan dezaketen garrantzia nabarmentzeko ere.

Gainera, zehatzago eta argiago azaltzen dira Euskara Zerbitzuak legegintzaldi honen ha-
sierara arte bete dituen eginkizunak, non haren eginkizunen irismena zabaldu eta xehetasun 
handiagoz zehazten baita; Moldiztegi Zerbitzuarentzat eginkizun bereizia da inprimakiak eta 
materiala egitea Aldundiaren webguneetarako eta egoitza elektronikorako; gainera, Antolaketa 
Zerbitzuaren, Informatika Zerbitzuaren, Laborategi Orokorreko Zerbitzuaren eta Ibilgailuen 
Zerbitzuaren zenbait eginkizun egokitu eta aldatzen dira.

Azkenik, 1. xedapen gehigarria eta xedapen indargabetzailea egokitzen dira, jaso daitezen 
zuzendarien ordezkapenei eta sailaren egiturarekin lotutako araudia indargabetzeari buruzko 
egungo erreferentziak.

Dekretu hau izapidetzeko, bete egin dira maiatzaren 23ko 29/2017 Foru Dekretuaren I. 
eranskinaren 3. artikuluan jasotako araupetze onaren printzipioak. Foru dekretu horrek hauek 
onartzen ditu: izaera orokorreko xedapenak egiteko prozedura, araupetze eraginaren txostenak 
egiteko gidak eta araugintza teknikarako jarraibideak.

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, edukia antolamenduari baino ez 
dagokionez, posible da jendaurrean jartzeko izapidea ez gauzatzea. Edonola ere, onartu 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.
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Horregatik, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Saileko foru diputatuak hala proposatuta eta Diputatuen Kontseiluak gaur bertan egindako 
bilkuran aztertu ondoren, honako hau

XEDATZEN DUT

I. KAPITULUA

XEDAPEN ERKIDEAK

1. artikulua. Esleitutako jardun arloak

Hona hemen Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Sailaren eginkizunak eta eskumen eremuak: prestakuntza eta enplegu planak eta programak; 
autonomoei laguntzea; txikizkako merkataritza garatzea eta laguntzea; turismoa eta artisautza; 
lanbide prestakuntzarako eta enplegua lortzeko trebakuntza ekintzak, eta LHko zentroen 
hobekuntza; lankidetza sustatzea, enplegu eta prestakuntzako planak garatzeko; funtzio publi-
koa; langileen euskalduntzea; laneko arriskuen prebentzioa; zerbitzu orokorrak; informatika; 
arkitektura eta ordenamendu juridikoan adierazitako gainerakoak.

2. artikulua. Sailaren egitura

Aurreko artikuluan adierazitako jardun arloei dagozkien eginkizunak eta eskumenak gau-
zatzeko, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailean 
unitate organiko hauek egongo dira, erantsitako organigramarekin bat etorriz, eta denak saileko 
foru diputatuaren zuzendaritzaren pean egongo dira:

Diputatuaren menpean:

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza.

Funtzio Publikoko Zuzendaritza.

Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza.

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzaren menpean:

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzua

Funtzio Publikoko Zuzendaritzaren menpean:

Funtzio Publikoko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.

Giza Baliabideen Zerbitzua.

Aukeraketa eta Lege Araubidearen Atala

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua.

Euskara Zerbitzua.

Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren menpean:

Antolaketa Zerbitzua.

Informatika Zerbitzua.

Laborategi Orokorreko Zerbitzua.

Ibilgailuen Zerbitzua.

Mantentze Zerbitzua.

Moldiztegi Zerbitzua.

Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua.

Langile Laguntzaileen Zerbitzua.

Arkitektura Zerbitzua.
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3. artikulua. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren 
Sailari atxikitako entitate, erakunde eta organoak

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailari atxikita 
daude ondoko batzorde eta sozietate hauek:

ERAKUNDE ZK. IZENA

90 Ondasun Higiezinak Erabili eta Baliatzeko Batzordea

248 Turismoaren Foru Batzordea

269 Arabako Foru Administrazioaren Agiriak Ebaluatzeko eta Aukeratzeko Batzordea

58 Segurtasun eta Osasun Batzordea

97 Arabako Kalkulugunea SA

4. artikulua. Diputatuaren eginkizun orokorrak

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru 
diputatuari dagokio Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Araubi-
dearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak 40. artikuluan foru diputatuei esleitzen dizkien 
eskumen orokorrak erabiltzea, bai eta sail horri dagozkion eginkizunen eta jardun arloen espa-
rruan araudiak esleitzen dizkion gainerako guztiak ere.

Foru diputatuari dagozkio, halaber, diputatu nagusiaren eta Diputatuen Kontseiluaren es-
kumenak eskuordetu eta deskontzentratzearen ondorioz, Foru Organoek Funtzio Publikoaren 
arloan dituzten Eskumenei buruzko Araudia ezartzen duen Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 
30eko 154/1993 Foru Dekretuak 1. eta 3. artikuluetan esleitutakoak, foru dekretu honetan egiten 
diren aldaketak gorabehera; eta, bereziki, honako hauek:”

1. Funtzio publikoaren alorrean arau orokorren proiektuak gertatzea, Diputatuen Kontseiluak 
aintzat har ditzan.

2. Zerbitzuko errendimendua eta langileen sustapena hobetzeko neurriak eta ekimenak 
bultzatzea, koordinatzea eta, behar denean, gauzatzea.

3. Arabako Foru Aldundian funtzio publikoaren alorreko politika garatzea, bultzatzea, 
koordinatzea eta kontrolatzea, Diputatuen Kontseiluak ezarritako zuzentarauei jarraituz.

4. Enplegu publikoaren eskaintza prestatzea eta Diputatuen Kontseiluari proposatzea, onar 
dezan; eta barne sustapeneko eta lanbide karrerako politika bultzatzea.

5. Langileak, funtzionarioak nahiz lan kontratukoak, funtzio publikora sartzeko deialdiak 
eta oinarriak onartzea, bai eta lanpostuak hornitzeko lehiaketak arautu behar dituztenak ere, 
aplikatzeko den legeriaren, lanpostu zerrendaren eta Biltzar Nagusiek onartutako aurrekontu 
plantillaren arabera.

6. Karrerako funtzionarioa edo lan kontratuko langile finkoa izateko hautaproben oina-
rriak, programak eta edukiak finkatzea, haietarako deia egitea, eta haiek gainditzen dituztenak 
izendatzea eta lanpostuen jabetza ematea.

7. Funtzionarioentzat gordetako lanpostuak hornitzeko hautaprozesuetarako deia egitea eta 
horiek ebaztea.

8. Urtero Diputatuen Kontseiluari proposatzea Arabako Foru Aldundiko funtzionarioen or-
dainsari araubidearen eta gainerako langileen soldada baldintzen aplikazioa.

9. Ordainsari osagarrien eta zerbitzuaren ziozko kalteordainen zenbatekoak eta araubidea 
finkatzea.

10. Arabako Foru Aldundiko eskubide pasiboen berezko prestazioak aitortzea.
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11. Lanpostu zerrrendak gertatzea eta Diputatuen Kontseiluari haien onarpena proposatzea.

12. Lanpostuak balioztatzeko sistema garatzea, hori aplikatzeko.

13. Funtzionarioen eta lan kontratupeko langileen ordezkariekiko negoziazioan Arabako Foru 
Aldundia ordezkatuko dutenak zehaztea, eta haren ordezkari izatea gainerako administrazioetan 
funtzio publikoko gaietan eskumena duten organoen aurrean.

14. Foru Aldundiko langileen bateragarritasuna baimentzea edo ukatzea, bai arlo publikoan 
bigarren lanpostu, kargu edo jarduera bat gauzatzeko, bai administrazio publikotik kanpoko 
edozein kargu, lanbide edo jarduera pribatutan aritzeko.

15. Funtzionarioen administrazio egoerak deklaratzea eta jarduneko zerbitzurako haien 
itzulera baiestea, dagokion sailak aldez aurretik emandako txostena ikusirik; bai eta 
funtzionarioek jarduneko zerbitzuan irauteko baimena ematea ere.

16. Karrerako funtzionario harremana iraungitzat jotzea, diziplina espedientearen kasuetan 
izan ezik.

17. Lan kontratuko langile finkoen kontratuen amaiera ebaztea, diziplinazko espedientearen 
ondorio ez denean, eta haiek suspenditzea, bidezko den kasuetan.

18. Ordainsarien arloko errekerimenduak eta atxikipen judizialak gauzatzea.

19. Funtzio publikoaren gaietan araudiak esleitzen dizkion eginkizun guztiak eta beste batzuei 
espresuki esleiturik ez daudenak betetzea.

5. artikulua. Zuzendarien eginkizun orokorrak

Zuzendariei dagokie Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege 
Araubidearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak 75. artikuluan eta horrekin bat datozenetan 
zuzendariei esleitzen dizkien eskumen orokorrak erabiltzea, bai eta sail horri dagozkion eginkizu-
nen eta jardun arloen esparruan arautegiak ezartzen dizkion beste guztiak ere. Hain zuzen ere:

1. Bere gain dituen unitate organiko guztien eta bestelako erakundeen jardunak planifikatu, 
zuzendu, koordinatu eta gainbegiratzea; eta, horretarako, haien barne funtzionamenduaren 
araubidea ezartzea.

2. Xedapenen proiektuak egitea eta proposatzea, ezarri den jarduteko politikaren arabera.

3. Saileko foru diputatuari laguntza teknikoa ematea hark eskatzen dizkion gai guztietan.

4. Zuzendaritzaren aurrekontua prestatu, proposatu eta kontrolatzea, bidezko diren aurre-
kontu aldaketak izapidetzea eta gastu programak ebaluatzea.

5. Zuzendaritzako bulegoen barne araubidearen ardura izatea eta zaintzea; eta haren onda-
sun higigarriak eta higiezinak administratzea eta zaintzea.

6. Saileko diputatuak eskuordetzen dizkien eginkizunak betetzea.

7. Arautegi organikoetan eta Foru Aldundiaren erabakietan agintzen zaizkien gainerako egin-
kizunak.

6. artikulua. Administrazio unitateen buruen eginkizun orokorrak

Dekretu honetan arloaren arabera zehazten diren eginkizunez gainera administrazio unita-
teen buruek eginkizun orokor hauek dituzte:

1. Beren ardurapeko administrazio unitateei dagozkien gaiak zuzentzea eta kudeatzea eta 
beren eskumeneko arloetan ebazpen proposamenak prestatzea.

2. Beren nagusia den zuzendariari laguntza teknikoa ematea, eta hala dagokionean, saileko 
foru diputatu titularrari, kasuan kasuko unitatearekin loturiko gaietan.
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3. Unitatearen urteko aurrekontuaren proposamena eta jardueren memoria prestatzea.

4. Giza baliabideen hornidurari buruzko proposamenak egitea eta beren langileen zuzeneko 
buruzagitzan aritzea. Besteak beste, eginkizun hauek dituzte:

— Ordutegia betetzen dela kontrolatzea.

— Baimenak eta lizentziak kontrolatzea.

— Egitekoak eta lanak banatu eta gainbegiratzea, eta haien erantzukizuna izatea.

5. Unitateko bulegoen barne araubideari arreta eskaintzea eta zaintzea, eta haietako ondasun 
higigarriak eta higiezinak administratzea eta zaintzea.

6. Finkatutako helburuak lortzearen erantzule izatea.

7. Ahalik eta laguntzarik handiena ematea otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauari, Arabako Lu-
rralde Historikoko sektore publikoaren gardentasun, herritarren parte-hartze eta gobernu ona-
renari, loturiko eginkizunak bere gain hartuko dituen saileko administrazio unitateari.

8. Arautegi organikoetan eta Foru Aldundiaren erabakietan agintzen zaizkien gainerako 
eginkizunak.

7. artikulua. Kontratazio mahaia

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Sailean hiru 
kontratazio mahai iraunkor eratzen dira, sail honek bere eskumenen esparruan prozedura ire-
kiaren edo murriztuaren bidez egiten dituen kontratu guztietarako:

1. Funtzio Publikoko kontratazio mahaia. Honako kide hauek ariko dira bertan:

Batzordeburua: Funtzio Publikoko zuzendaria, edo berak eskuordetzen duen pertsona.

Idazkaria: Funtzio Publikoko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua, edo berak 
eskuordetzen duen pertsona.

Batzordekideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzuko bi funtzionario.

Bi mahaikide, kontratazio organoaren lege aholkularitza eta kontuhartzailetza dagozkien 
administrazio atalek izendatuak.

2. Zerbitzu Orokorretako kontratazio mahaia. Honako kide hauek ariko dira bertan:

Batzordeburua: Zerbitzu Orokorren zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Idazkaria: Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuaren burua, edo hark 
eskuordetzen duen pertsona.

Batzordekideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzuko bi funtzionario.

Bi mahaikide, kontratazio organoaren lege aholkularitza eta kontuhartzailetza dagozkien 
administrazio atalek izendatuak.

3. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapeneko kontratazio mahaia. Honako kide hauek 
ariko dira bertan:

Batzordeburua: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendaria, edo hark 
eskuordetzen duen pertsona.

Idazkaria: Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzuaren burua, edo hark 
eskuordetzen duen pertsona.

Batzordekideak: kontratazioa proposatzen duen zerbitzuko bi funtzionario.

Bi mahaikide, kontratazio organoaren lege aholkularitza eta kontuhartzailetza dagozkien 
administrazio atalek izendatuak.
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II. KAPITULUA

ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN 
ZUZENDARITZAREN EGINKIZUNAK

8. artikulua. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritza

Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zuzendaritzari dagokio Arabako Foru Al-
dundiaren Antolaketa, Funtzionamendu eta Lege Araubidearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru 
Arauak 75. artikuluan eta horrekin bat datozenetan esleitutako eskumen orokorrak erabiltzea, 
bai eta zuzendaritzari dagozkion eginkizunen eta jardun arloen esparruan arautegiak esleitzen 
dizkion beste guztiak ere, hain zuzen, dekretu honen 5. artikuluan jasotakoak.

Gainera, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren zuzendariari dagozkio berariazko 
eskumen hauek ere:

1. Honako hauek bultzatzeko ekintzak eta ekimenak proposatzea eta gainbegiratzea:

— Prestakuntza eta enplegu programak eta planak, jarduera ekonomikoko edozein sek-
toretakoak, trebakuntza ekintzak sustatzearen bitartez lanbide prestakuntza eta enplegurako 
sarbidea hobetzeko, eta LHko zentroak eta Arabako beste erakunde batzuk hobetzeko.

— Autonomoei laguntzea.

— Txikizkako merkataritza garatzea eta laguntzea.

— Turismoa sustatzea.

— Artisautza jarduera.

2. Araban ekonomia eta gizarte aldetik oso finkatuta dauden erakundeekin lankidetza 
hitzarmenak egin daitezen proposatu eta bultzatzea, enplegua eta prestakuntza, merkataritza, 
turismoa eta artisautza sustatzeko programa eta planen ondorioak indartzeko asmoz.

3. Bere eskumeneko gaietan jarraibideak ematea.

9. artikulua. Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren Zerbitzua

Zerbitzu honek eginkizun hauek izango ditu:

1. Araban enplegua eta autoenplegua sustatzea, indartzea, finkatzea eta dibertsifikatzea, 
beste erakunde batzuekin koordinatuta.

2. Jarduera ekonomikoa sustatzea, merkataritza, turismo eta artisautza sektoreen bitartez.

3. Honako arlo hauetako zein zuzendaritzaren gainerako jardun arloetako planak eta pro-
gramak egin, gauzatu, kontrolatu, ebaluatu eta jarraipena egitea: enplegua eta autoenplegua, 
pertsonen trebakuntza eta lanbide prestakuntza, merkataritza, turismoa eta artisautza.

4. Turismo azoketarako eta sektoreko bestelako ekitaldietarako bisitak koordinatzea eta 
antolatzea, Araba turismo leku gisa sustatzeko helburuarekin.

5. Zuzendaritzarako memoriak eta txostenak egitea enplegu sustapenaren arloan eta 
zuzendaritzaren gainerako jardun arloetan; eta saileko aurrekonturdun arloetan; eta saileko 
aurrekontuen aurreproiektuak egiteko lanean parte hartzea.

6. Erakunde publiko eta pribatuekin lankidetza hitzarmenak egin daitezen proposatzea eta 
izapidetzea, enplegua, prestakuntza, merkataritza, turismoa eta artisautza sustatzeko ekintzak 
egiteko.

7. Zerbitzuaren jardunerako beharrezkoak diren datu baseak eta informazio iturriak 
diseinatzea, ezartzea, kudeatzea eta eguneratzea.

8. Teknikariek bideratutako espedienteen administrazio zati komuna izapidetzea.
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9. Administrazio, aurrekontu eta kontabilitate alorretan zuzendaritzari euskarria emateko 
eginkizun guztiak, batez ere honako arlo hauetan: aurrekontuak, memoriak, agirien erregistroa, 
arau xedapenak, espedienteak eta foru dekretu eta aginduak; eta Herri Kontuen Euskal Epaite-
giarekin eta gainerako organo fiskalizatzaileekin harremanetan izatea eta modu koordinatuan 
jardutea.

10. Politika publikoen ebaluazioa, gardentasuna eta herritarren parte-hartzea kudeatzea 
bere zuzendaritzaren ardurako gaietan, otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauak, Arabako Lurralde 
Historikoko sektore publikoaren gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta gobernu onarenak, 
aurreikusitakoaren arabera.

III. KAPITULUA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZAREN EGINKIZUNAK

10. artikulua. Funtzio Publikoko Zuzendaritza

Funtzio Publikoko zuzendariari dagokio Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, Funtzionamendu 
eta Lege Araubidearen abenduaren 18ko 52/1992 Foru Arauak 75. artikuluan eta harekin bat da-
tozenetan zuzendariei esleitzen dizkien eskumen orokorrak erabiltzea, bai eta sail horri dagozkion 
eginkizunen eta jardun arloen esparruan arautegiak ezartzen dizkion beste guztiak ere, dekretu 
honetako 5. artikuluan adierazten den bezala.

Gainera, berariazko eskumen hauek dagozkio Funtzio Publikoko zuzendariari:

1. Lanpostuak aldi batez betetzeko zerbitzu eginkizunen deialdiak egitea eta ebaztea.

2. Bitarteko funtzionario edo programetako bitarteko langile izendatzea eta kargutik kentzea.

3. Herri administrazioen zerbitzuan lan egindako aldiak onartzea hirurtekoak zenbatze aldera.

4. Produktibitate osagarrien banakako zenbatekoak eta aparteko zerbitzuen sariak esleitzea, 
Diputatuen Kontseiluak ezarritako irizpideei jarraituz.

5. Langileentzako urteko prestakuntza planak onartzea eta Foru Administrazioaren zerbitzura 
ari diren langileak prestatzeko beste edozein ekintza baimentzea.

6. Negoziazio kolektiboan eta harremanetan aritzea erakunde sindikalekin eta langile 
batzordearekin.

7. Bere eskumeneko gaietan lizentziak eta baimenak aitortzea eta ematea, behar izanez gero 
eraginpeko sailaren txostena jaso ondoren.

8. Aldundiko langileen lan baldintzak arautzen dituzten erabakietan aitortutako gizarte onurak 
onartzea eta aplikatzea.

9. Giza baliabideetako politikak ezartzea eta garatzea, Arabako Foru Aldundiaren eremuan.

10. Norberaren gradua onartzea eta aplikatzea.

11. AFAren Administrazio Orokorraren antolaketa eta lanpostu egitura hobetzeko azterketa 
prozesuak bultzatzea.

12. Bere eskumeneko gaietan jarraibideak ematea.
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11. artikulua. Funtzio Publikoko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Funtzio Publikoko Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Langile aktibo eta pasiboen nomina sistema kudeatzea, bai eta gizarte erakundeetan 
duten inplikazioa ere.

2. Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko langileen ordainsari eta diru pres-
tazioak kudeatzea (hobariak eta kalte-ordainak), eta eskubide ekonomikoak sortzen dituzten 
ebazpen judizial eta administratiboak betetzea.

3. Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko langileen gizarte laguntzak 
kudeatzea, horien enplegu baldintzetan zehaztuta badaude.

4. I. kapituluaren aurrekontuaren aurreproiektua egitea erakunde osorako, bai eta zerbitzuko 
beste arlo batzuetakoa ere, sailaren aurrekontuko beste kapitulu batzuei dagokienez.

5. Aurrekontuaren jarraipena, gauzatzearen aurreikuspenak eta transferentzien izapideak 
egitea.

6. Langileen altak eta bajak eman baino lehenagoko aurrekontu txostenak egitea, bai eta 
lanpostuei eta haien aldaketei buruzkoak ere.

7. Funtzio Publikoko Zuzendaritzari atxikitako zerbitzuen administrazio kontratazioko espe-
dienteak izapidetzea eta kudeatzea, bai eta ekonomikoak eta/edo aurrekontukoak ere.

8. Urteko prestakuntza egitasmoak gertatzea eta kudeatzea eta, oro har, sail desberdinen 
esparruan garatzen diren prestakuntza ekintza guztiak.

9. Bidaien eta ostatuen erreserbak kudeatzea Arabako Foru Aldundiaren Administrazio 
Orokorreko langileei, lan arrazoiengatik eta/edo ikastaroetara joateko egin behar dituzten le-
kualdaketetarako.

10. Politika publikoen ebaluazioa, gardentasuna eta herritarren parte-hartzea kudeatzea 
zuzendaritzaren eskumeneko gaietan, bat etorriz Arabako Lurralde Historikoko Sektore Pu-
blikoaren Gardentasunaren, Herritarren Parte-hartzearen eta Gobernu Onaren otsailaren 8ko 
1/2017 Foru Arauak ezarritakoarekin.

12. artikulua. Giza Baliabideen Zerbitzua

a) Giza Baliabideen Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Nahitaezko, borondatezko edo baliaezintasunaren ondoriozko erretiroagatiko kargu uzteak 
izapidetzea.

2. Lanpostuen zerrenda egin, mantendu eta kudeatzea, eta lanpostuen ezaugarrien azalpena 
prestatzea.

3. Lanpostuen balioespena egitea, eta Balioespen Batzorde Teknikoa kudeatu eta 
koordinatzea.

4. Baliabideak arrazionalizatzeko eta berresleitzeko sistemak proposatu, egin eta ezartzea.

5. Enplegu eskaintzen prozesuetan eta lanpostuak betetzeko prozesuetan proposamenak 
egitea, ikuskatzea eta laguntzea.

6. Erakundeko Langileak eta Kudeaketa arloko modulu informatikoetako datuak mantentzea 
eta eguneratzea; Langileen Agiritegia eguneratu, zaindu eta, oro har, kudeatzea; eta langileen 
lan arloko gorabeherei eta aitortutako eskubide eta egoerei buruzko ziurtagiriak egitea.

7. Lana ebaluatzeko, produktibitateak zehazteko eta lan kargak neurtzeko sistemak ezartzea, 
Antolaketa Zerbitzuaren lankidetzarekin.
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8. Presentzia kontrolatzeko sistemak kudeatzea; lan egutegiak egitea eta lizentzia eta bai-
menekin, lanaldi murrizketekin eta ordutegi malgutasunarekin zerikusia duten eskabideak 
izapidetzea; eta AFAko langileentzako ziurtagiri digitaldun txartelak berritzea.

9. Zehapen espedienteak funtzio publikoaren arautegiaren arabera izapidetzea, baita ere 
administrazio egoeren deklarazioari eta norberaren graduaren finkatzeari loturikoak.

10. Bateragarritasunen Erregistroa eguneratzea eta horri buruz eskatutako baimenak 
tramitatzea.

11. Honako hauetatik sortuko diren administrazio izapideak kudeatzea: lan segurtasun eta 
osasunaren alorreko jardunak, Arabako Foru Aldundiaren kargurako eskubide pasiboen pres-
tazioak, langileriaren arloan emango diren epaiak betearaztea eta ordainsariari dagozkion 
eskubide ekonomikoak ekarriko dituzten jardunak.

12. Telelanaren arloko araudia ezartzea AFAren Administrazio Orokorrean. Haren ezarpena 
garatzea, garapena kontrolatzea eta emaitzak ebaluatzea.

13. Hauteskunde sindikalen prozesuak tramitatzea.

14. Funtzio Publikoko Zuzendaritzari laguntza ematea langileen ordezkariekiko harremane-
tan.

15. Negoziazio kolektiboaren edukiak prestatzea, AFAko Administrazio Orokorreko 
langileentzako enplegu baldintzen arloan.

16. Giza Baliabideen Zerbitzuaren berezko eskumenen arloan araudia garatzeko proposa-
menak egitea.

17. Foru Aldundiko sailen egitura organikoa aldatzeko proposamenen gaineko aginduzko 
txostenak egitea, lanpostu zerrendan izan ditzaketen eraginei dagokienez.

18. Aholkularitza juridikoa ematea, eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzak eskatzen dituen 
txostenak egitea.

19. Zuzendaritzako gainerako zerbitzuekin lankidetzan aritzea, bere eskumenen esparruko 
erlazionatutako gaietan.

b) Giza Baliabideen Zerbitzuaren menpeko dago Aukeraketa eta Lege Araubidearen Atala, 
eta eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. AFAko lanpostuetan hautaketa sistemak, barne sustapenekoak eta lanpostuak betetzekoak 
diseinatzea, hautaketa, barne sustapeneko eta lanpostuak betetzeko prozesuak antolatu, 
zuzendu eta bultzatuta.

2. Deialdi hauen oinarriak egitea, dagoen langile premia eta lanpostu hutsen azterketa ba-
tean oinarrituta: hautaketa prozesuak, barne promozioak, zerbitzu eginkizunak, lehiaketa orokor 
zein espezifikoak, aldi baterako lan poltsak.

3. Epaimahaien eta balioespen batzordeen jarduna koordinatu, antolatu eta bultzatzea, 
idazkari eginkizunetan arituz.

4. Aurkeztutako erreklamazioen eta errekurtsoen ebazpen proposamenak egitea, horien 
azterketak eta txostenak eginda.

5. Hautaprobak egiteko behar diren lokalak, giza baliabideak eta, oro har, azpiegitura mate-
riala planifikatu eta koordinatzea.

6. Aholkularitza juridikoa ematea, eta Funtzio Publikoko Zuzendaritzak eskatzen dituen txos-
tenak egitea.
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13. artikulua. Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzua

Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Laneko arriskuen eta osasunaren arloan jardun, prebentzio eta prestakuntza planak eta 
programak diseinatu, ezarri eta koordinatzea Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Oroko-
rreko lanpostuetan eta zentroetan.

2. Lanpostuen arriskuak ebaluatzea; prebentzio neurriak hartzeko eta neurriok garatzeko or-
duan lehentasunak ezartzea; eta lan zentroetako segurtasun arauak eta larrialdi planak ezartzea, 
Mantentze Zerbitzuarekin eta Arkitektura Zerbitzuarekin lankidetzan.

3. Osasun eta arriskuen prebentzio irizpideak garatzea ibilgailuak eta laneko arropa esku-
ratu eta erabiltzeko, Ibilgailu Zerbitzuarekin eta Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko 
Zerbitzuarekin lankidetzan.

4. Langileen osasuna kontrolatzea eta laguntza medikoa ematea lanean.

5. Aldi baterako ezintasuna kudeatu eta kontrolatzea eta haren tramitazioa ikuskatzea.

6. Indarrean den araudian Prebentzio Zerbitzuaren berezko betebehartzat ezarri direnak 
gauzatzearen ondorioz sortu beharreko agiriak egitea eta gordetzea, bai eta zerbitzu horren ur-
teko programazioa eta memoria ere, agintari eskudunak eta Segurtasun eta Osasun Batzordeak 
eskura izan ditzaten.

7. Aldundiko zuzendaritzetako idazkaritza teknikoen bitartez, kontraten eta zerbitzuen harrera 
kontrolatzea, laneko arriskuen ikuspegitik.

8. Lan eta prozedura guztiak kontrolatu eta aztertzea; orobat, segurtasun, higiene, ergono-
mia eta osasun neurri berariazkoak ezar ditzakeenez, halakoak benetan betetzen diren ala ez 
ikuskatuko du, kontratak, azpikontratak eta zerbitzuak ere barnean hartuta.

9. Laneko Mugikortasun Segururako Plana kudeatzea eta garatzea.

14. artikulua. Euskara Zerbitzua

Euskara Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. AFAko Administrazio Orokorrean euskararen erabilera sustatzeko planak diseinatu eta 
egitea, indarrean den araudiarekin bat etorriz; eta plan horietan jasotako jardun orokorrak 
eta sektorialak ezar daitezen bultzatzea eta lan horretan lankidetzan aritzea, Aldundiko sail eta 
organismoekin eta gainerako erakundeekin koordinatuta.

2. Behar diren irizpideak, aholkuak eta laguntza ematea; eta AFAko Administrazio Oroko-
rraren jarduneko ahozko adierazpenetan eta era guztietako euskarrietan euskararen presentzia 
eta erabilera sustatzea.

3. Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko lanpostu guztien hizkuntza eska-
kizunak zehaztea eta haiei dagozkien derrigortasun datak esleitzea, plangintzaldi bakoitzean 
nahitaez bete beharreko indizeen arabera.

4. Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko langileen euskalduntze programak 
egitea, eta horien jarraipena egitea, bai eta langile horiek treba daitezen eta euskara egune-
rokotasunean erabil dezaten sustatzea ere.

5. Arabako Foru Aldundiaren Administrazio Orokorreko langileen hizkuntza eskakizunei, 
derrigortasun datei eta hizkuntza ezagutzari buruzko datu basea eguneratuta edukitzea.

6. AFAren Administrazio Orokorreko dokumentuak (ereduak, inprimakiak etab.) normalizatzea 
eta estandarizatzea.

7. IVAPek eta Osakidetzak deitutako hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko probetako epaima-
haietan parte hartzea.
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8. HAKOBA - Hizkuntza Politikaren gaian Herri Aginteak Koordinatzeko Batzordean parte 
hartzea.

9. Sailek eskatzen dituzten dokumentuen euskarazko edo euskaratikako itzulpena egitea 
eta koordinatzea.

10. ALHAOn argitaratzeko eskatzen zaizkion dokumentuen euskarazko edo euskaratikako 
itzulpena egitea eta koordinatzea.

11. AFAren sailek eskatzen dituzten zuzenketa lanak egitea.

12. Itzulpenerako irizpide tekniko eta soziolinguistikoak ezartzea, hizkuntza ofizialen erabi-
lerarako aldez aurretik finkatutako jarraibideekin koherenteak eta osagarriak direnak. Erabilera 
jarraibide horiek pausoz pauso aplikatzen hasiko dira, administrazio unitate elebidunak dekla-
ratuz joan ahala, eta haien aplikazioak zehaztu egingo ditu itzulpen beharrak.

13. Euskarazko terminologia juridiko-administratiboa arian-arian sortzeko, estandarizatzeko 
eta zabaltzeko sustapena egitea, arlo horretan eskumena duten beste erakunde batzuekin 
lankidetzan.

14. Euskaltzaindiarekin lankidetzan, Arabako Foru Aldundiaren eskumenen ondorioz Arabako 
Foru Aldundiak egin behar dituen dokumentu, mapa, errotulu eta abarretako toponimiaren 
azterketa egitea.

15. Hizkuntza teknologiaren eremuan dauden tresna eta baliabideen erabilera bultzatzea 
eta ezagutaraztea, hala nola itzulpenerako aplikazio lagungarriak, itzulpen automatikorako 
aplikazioak, ortografia eta gramatika zuzentzailea, online hiztegiak, etab.

IV. KAPITULUA

ZERBITZU OROKORREN ZUZENDARITZAREN EGINKIZUNAK

15. artikulua. Zerbitzu Orokorren Zuzendaritza

Zerbitzu Orokorren zuzendariari dagokio Arabako Foru Aldundiaren Antolaketa, 
Funtzionamendu eta Lege Araubidearen abenduaren 18ko 52/92 Foru Arauak 75. artikuluan 
eta horrekin bat datozenetan zuzendariei esleitzen dizkien eskumen orokorrak erabiltzea, bai 
eta sail horri dagozkion eginkizunen eta jardun arloen esparruan araudiak esleitzen dizkion 
gainerako guztiak ere, aurreko 5. artikuluan jasotzen diren moduan.

Horiez gain, Zerbitzu Orokorren zuzendariari dagozkio berariazko eginkizun hauek ere:

1. Indarrean den legedian ezarritako mugen barruan, herritarrei Foru Administrazioaren 
eskuetan dagoen informazio publikorako sarbidea ahalbidetuko eta erraztuko dieten prozesuak 
ezartzeko proiektuak eta jarduerak bultzatzea eta koordinatzea.

2. Aldundi osorako zerbitzu zentralizatuen prestazioa zuzentzea eta optimizatzea, honako 
alderdi hauetan: antolaketa, informatika eta informazioaren segurtasuna, kalitatea, zerbitzu 
elektronikoak, inbertsio publikoen kalitate kontrolak eta baliabide materialen azterketak, ibilgai-
luak, instalazioen proiektuak eta mantentze lanak, moldiztegia, gidariak, langile laguntzaileak, 
zerbitzu zentralizatuen kontratazioa eta arkitektura.

3. Proiektuak eta jardunak bultzatzea eta koordinatzea, kalitate sistemak ezartzeko eta Al-
dundia modernizatzeko; modernizatzetzat joko da Aldundia sinplifikatzea, arrazionalizatzea 
eta hobetzea, une oro bete ditzan gizartearen beharrak, modu eraginkor eta efizientean, eta 
kalitatez.

4. Plan informatikoaren proiektua eta dagozkion urteko programak proposatzea, sailek adie-
razitako beharren arabera; eta ezarritako sistema informatikoen bilakaeraren eta garapenaren 
jarraipena egitea.
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5. Informazioaren teknologiak hedatzea eta halakoak Aldundian erabil daitezen sustatzea; 
eta jarraibideak ezartzea, bertako aktibo informatikoak ahalik eta eraginkortasun eta efikazia 
handienarekin erabiltzeko Administrazioak une oro emango dituen produktu edo zerbitzuetan.

6. Aldundia eta bere sozietate publiko eta organismo autonomoak zerbitzu elektroniko be-
rrietara sartzen lagun dezaketen jarduera guztiak planifikatu, bultzatu eta koordinatzea; eta, 
bereziki, indarrean den araudiak eskatutakoaren barruan administrazio elektronikoa garatuko 
duten proiektuak, irizpideak eta metodologiak egitea eta gauzatzea.

7. Aldundian politika publikoen ebaluazioari buruzko estrategiak diseinatzeko tresnak eta 
proiektuak egin daitezen proposatzea eta halakoak kudeatzea.

8. Segurtasun, antolaketa, azpiegitura, aplikazio eta zerbitzuen alorreko neurriak proposatzea 
eta halakoen ezarpena ikuskatzea, administrazio elektronikoaren esparruan Segurtasunerako 
Eskema Nazionalari dagozkion lege eskakizunak eta bidezkotzat jotzen diren bestelakoak 
ziurtatzeko.

9. Honako arlo hauetan izan dezakeen beste edozein ahalmen, prerrogatiba edo eginkizun: 
antolaketa, kalitatea, informazioaren teknologia eta sistemak eta zerbitzu zentralizatuen kon-
tratazioa, bai eta indarrean diren xedapenek esleitzen dizkioten gainerakoak ere.

10. Arabako Foru Aldundiarenak berarenak diren administrazio erabilerako eraikinak eraiki, 
zaindu eta birgaitzea; eraikuntzaren arloan laguntza teknikoa ematea sailei; eta irizpideak eta 
prozedurak zehaztea, AFAren egoitzen eta eraikinen politika ezartzeko eta kudeatzeko, Funtzio 
Publikoko Zuzendaritzarekin eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailarekin batera.

11. Zuzendaritzaren arloko arauak proposatzea, Arabako Foru Aldundiaren eta Batzar Nagu-
sien eskumenak eragotzi gabe.

12. Zuzendaritzaren inbertsioen urteko plana proposatu, garatu eta kudeatzea.

13. Zuzendaritzaren eskumeneko gaietan, Europako Erkidegoko, estatuko eta autonomia 
erkidegoko programetan parte hartzea bultzatu eta proposatzea.

16. artikulua. Antolaketa Zerbitzua

Antolaketa Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Foru Aldundiko zuzendaritzei eta zerbitzuei aholkuak ematea, arlo hauei loturiko gaietan: 
antolaketa, egoitza elektronikoko zerbitzuak eta administrazio informazioa eta bere zerbitzuen 
kalitate programen sustapena eta jarraipena.

2. Antolaketa sistemak hobetu, administrazio jardunak sinplifikatu, zerbitzuen kalitatea are-
agotu eta, azken finean, Administrazioa modernizatuko duten proiektuak sustatu eta ezartzea.

3. Foru Aldundiaren zerbitzuetan bultzatzea kudeaketaren hobekuntzak pixkanaka ezartzea, 
kudeaketa aurreratuaren ildotik, eta politika publikoetan eragin positiboa izaten lagunduko 
duen berrikuntza sustatzea, zerbitzu publikoak kudeatzeko ereduen bidez, politika publikoen 
eraginari ekarpen positiboa eginez.

4. Aginduzko txostena ematea, egitura organiko eta funtzionalari, langile kopurua gehitzeko 
eskaerei eta lanpostu eta lan metodoen aldaketei loturiko xedapenen gainean; eta informazio 
sistema eguneratua ezartzea, aukera eman dezan lana gauzatzeari eta lan kargei buruzko az-
terlanak egiteko, Giza Baliabideen Zerbitzuarekin lankidetzan.

5. Giza Baliabideen Zerbitzuari aholkuak ematea eta lankidetzan aritzea Aldundiaren planti-
llako lanpostuak aztertzeko eta deskribatzeko, eta lanpostuon ezaugarriak zehazteko.

6. Probintzia bulegoetako ekipamendua homologatzea, eragindako sailekin eta Informatika 
Zerbitzuarekin lankidetzan.
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7. Web edukien berrikuspenaz eta argitalpenaz arduratzen den unitatearekin eta AKSArekin 
koordinatuta, Arabako Foru Aldundiko unitate eta zerbitzuen prozeduren eta zerbitzuen katalo-
go-gidaren jarraipena eta eguneratzea bultzatzea, erakundeak ematen dituen zerbitzuei buruz 
herritarrei zuzendutako informazioa optimizatzeko moduari buruzko aholkuak emanez.

8. Web zabalkundeko tresna korporatiboetan Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzari loturik dau-
den Egoitza Elektronikoko edukiak eta datuak kudeatzea eta haien informazio egitura aztertzea. 
Eduki horiek hobetzen laguntzea eta parte hartzea.

9. Informazioaren segurtasunaren kudeaketan laguntzea AFAko Informatika Zerbitzuari eta 
datuak babesteko ordezkariari.

10. Politika publikoen ebaluazioa, gardentasuna eta herritarren parte-hartzea kudeatzea 
Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzaren eskumeneko gaietan, bat etorriz Arabako Lurralde Histori-
koko Sektore Publikoaren Gardentasunaren, Herritarren Parte-hartzearen eta Gobernu Onaren 
otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauak ezarritakoarekin.

17. artikulua. Informatika Zerbitzua

Informatika Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Aldundiaren Informatika Plana egitea, honako alderdi hauei buruzko epe ertaineko ildo 
estrategikoak eta oinarrizko helburuak jasota: Foru Aldundiaren sistema informatikoak arautzen 
dituzten alderdi teknologikoak, antolakuntzakoak, funtzionalak eta kudeaketakoak; helburu 
horiek betetzeko garatu beharreko ekintzen multzoa; baliabide erabilgarriak eta haiek ezartzeko 
kalkulatutako aurrekontua; eta planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko metodoak.

2. Plan informatikotik eratorritako urteko programak egitea, haiek garatu eta gauzatzeko, 
egin beharreko proiektuen zerrenda zehaztuz eta, haietako bakoitzerako, proiektu horiek egi-
teko ardura duen unitatea, jarduteko faseak eta egutegia, erabili beharreko giza baliabideak eta 
baliabide materialak eta kostu ekonomiko xehatua zehaztuz. Ezarritako sistema informatikoen 
bilakaeraren eta garapenaren jarraipena egitea, sailek dituzten beharrizanen arabera, Antolaketa 
Zerbitzuarekin lankidetzan.

3. Foru Aldundiko informazio sistemak garatzea, dela Arabako Kalkulugunea SAren baliabi-
deen bidez, dela sail bakoitzaren baliabideen bitartez, eta haiek erabiltzeko arau eta prozedura 
orokorrak ezartzea.

4. Segurtasun arduradunaren eginkizunak bere gain hartzea; bai Arabako Foru Aldundiaren 
fitxategien gaineko ardura, EBren eta DPBEDBLOren ondorioetarako, bai informazio sistemen 
gainekoa, Segurtasun Eskema Nazionalaren ondorioetarako.

5. Proposamenak egitea eta arauak ezartzea, estandarrak jar daitezen, besteak beste, oi-
narrizko softwarean, hardwarean, sareetan, informazioaren segurtasunean eta komunikazio 
sistemetan, azkenean informatikaren arloan behar bezalako integrazioa, bateragarritasuna eta 
normalizazioa lor dadin.

6. Lankidetzan aritzea Euskal Autonomia Erkidegoko eta Estatuko administrazioekin eta 
beharrezkotzat jotzen diren beste erakunde batzuekin elkarreragineko zerbitzuak garatzeko eta 
eskura jartzeko, tresna partekatuetan eta informazio trukaketan oinarrituta, Elkarreragingarri-
tasunaren Eskema Nazionalaren (ENI) eskakizunen arabera.

7. Informazio sistemen eta informazio pertsonalaren tratamenduen auditoretzak arau eska-
kizunen arabera egin daitezen bultzatzea.

8. Foru Aldundia eta haren mendeko organismo eta erakundeak informatikaren aldetik 
koordinatzea.
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18. artikulua. Laborategi Orokorreko Zerbitzua

Laborategi Orokorreko Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Aldundiak proiektatu eta egindako obretan erabili beharreko materialen probak, 
saiakuntzak eta analisiak egitea, indarrean dagoen araudiaren arabera, bai eta edozein sailek 
eskatutako saiakuntzak ere, hala nola ingurumenarekin, zaharberritzearekin, lan geoteknikoekin 
eta zundaketekin zerikusia dutenak. Eta aurrekoez gain, beste erakunde publiko batzuentzat 
ordezko eta ordezko gisa egin ditzakeenak lankidetza hitzarmenen bidez.

2. Aldundiak gauzatutako obren barruan obra unitateen kontrola egitea.

3. Aholkuak ematea, eraikuntza materialei, halakoak obran jartzeari eta horrekin lotutako 
indarreko araudiari buruz.

4. Lanen eta materialen kalitatea ziurtatzea, bai egikaritze fasean, bai obraren bizitza balia-
garrian.

19. artikulua. Ibilgailuen Zerbitzua

Ibilgailuen Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Aldundiaren ibilgailuak eta makinak konpontzea eta haietan mantentze lanak egitea.

2. Ibilgailuen ikuskatze teknikoak izapidetzea.

3. Aldundiaren ibilgailuak eta makinak berritzeko azterlanak egitea; eta ibilgailu eta makina 
horiei buruzko peritazioak, balorazioak eta irizpen teknikoak egitea.

4. Ibilgailuak hobeto aprobetxatzeko eta behar bezala erabiltzeko gomendioak eta arauak 
proposatzea.

5. Aldundiko langileen mugikortasunerako aukera hobeak bultzatzea; eta, horretarako, ka-
suan kasuko azpiegiturak proposatzea eta kudeatzea.

6. Mantentze lanak egitea Aldundiaren irrati-telefonoen eta igorgailuen sarean.

7. Aldundiko zerbitzuek Ibilgailu Zerbitzuan dituzten biltegiak kontrolatu eta kudeatzea, eta 
oinarrizko mantentze lanak egitea Zerbitzu Parkean.

8. Ibilgailu Zerbitzuko erregai hornigailuak kudeatzea, eta ibilgailuen eta makinen kontsumoa 
kontrolatzea.

9. Aldundiko unitateek behar dituzten ekipoak eta materialak eramatea.

20. artikulua. Mantentze Zerbitzua

Mantentze Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Aldundiaren eraikinetako instalazioak eta beste herri administrazio batzuekin egindako 
hitzarmenen bidez erabilgarri izango dituen eraikinetakoak zaintzea eta mantentzea.

2. Eraikinen arloan arautegiak eta araudiak aplikatzeari buruzko aholkuak ematea, halakoak 
beteko direla bermatzeko. Txostenak eta ziurtagiriak izapidetzea erakunde ofizialen aurrean.

3. Instalazioei buruzko azterlanak eta proiektuak egitea, eta obrak zuzentzea edo lankidetzan 
aritzea kasuan kasuko zerbitzuekin.

4. Instalazioak behar bezala erabiltzeko behar diren arauak eta gomendioak ezartzea, eta 
lankidetzan aritzea Laneko Arriskuen Prebentzioko Zerbitzuarekin eta Herri Babes eta Miñoi 
Zerbitzuarekin, larrialdi egoeretarako babes neurriak zabaltzeko.

5. Instalazioei buruzko arautegiek hala eskatzen dutelako mantentze kontratuaren pean egin 
beharreko lanak kudeatzea eta kontrolatzea. Baldintza teknikoen agiriak egitea.
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6. Instalazioetako osagai eta elementu bereziak ordezteko proposamena egitea, irizpide 
tekniko, ekonomiko eta ingurumenekoen arabera. Inbertsioak baloratzea eta inbertsioen amor-
tizazioa zenbatestea.

7. Txosten teknikoak eta azterlan egokiak egitea, zerbitzuaren beraren lanei loturikoak zein 
beste sail, foru erakunde eta toki entitate batzuek eskatzen dituztenak.

8. Eraikin probintzialetako garbiketa lanak planifikatzea eta gainbegiratzea.

21. artikulua. Moldiztegi Zerbitzua

Moldiztegi Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Inprimaki, liburu, aldizkari, gutunazal, kartel eta bestelakoen aurrekontua egitea, editatzea 
eta inprimatzea.

2. Lanak egiteko behar diren ekipoen eta materialen erosketa kudeatzea.

3. Arte grafikoen arloan kanpoan eskatu behar diren lanak kontratatzea eta kontrolatzea.

4. Aldundiaren webguneetarako eta egoitza elektronikorako inprimakiak eta materiala 
diseinatzea, prestatzea eta egitea.

5. Arte grafikoetako lanei buruz aholku ematea.

22. artikulua. Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzua

Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Zuzendaritzako zerbitzuek eskatutako hornidurak eta zerbitzuak kontratatzea, bai eta modu 
zentralizatuan Aldundiko unitate guztiei eskaintzen zaizkienak ere; eta Arabako Kalkulugunea 
SAren kasuan, informazioa tratatzeko behar diren bitartekoak, ekipoak eta ordenagailu progra-
mak kontratatzea.

2. Kontratazio zentralizatuko eta erabilera orokorreko ondasunak eta zerbitzuak zuzenean 
hornitzea Aldundiko unitateei.

3. Zuzendaritzarekin lankidetzan aritzea bertako urteko aurrekontua egiterakoan, eta au-
rrekontuaren betetzearen jarraipena egitea. Hileroko finantza plana egitea, aldian behingo 
kudeaketa taulak prestatzea eta zuzendaritzak eskatutako azterlan teknikoak eta ekonomikoak 
egitea.

4. Zuzendaritzako zerbitzuei informazioa ematea ekonomia, aurrekontu eta espedienteen 
izapidetze kontuez, bai eta beraiei eragiten dieten araudi berriez ere.

5. Materialen kontsumoa eta erabilpen orokorreko zerbitzuen erabilera erregulatzeko eta 
arrazionalizatzeko beharrezko araudia egitea; araudi horren jarraipena egitea; eta behar diren 
neurri zuzentzaileak hartzea, desbideratzerik detektatzen bada.

6. Arkitektura Zerbitzuari dagokionez:

A. Arkitekturako laguntza eta kontratazio espedienteak kudeatzea.

B. Arkitektura gaietan sailak bestelako entitate publiko edo pribatuekin sinatzen dituen 
lankidetza hitzarmenak prestatzea eta izapidetzea.

C. Arkitekturako aurrekontuaren aurreproiektua idaztea. Aurrekontua kontrolatzea eta au-
rrekontuko aldaketak izapidetzea.

D. Ondare erantzukizuneko espedienteak izapidetzea.

E. Arkitektura Zerbitzuak sustatutako dekretuak, foru aginduak eta proposamenak 
izapidetzea.
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F. Arkitektura Zerbitzuari jakinaraztea zerbitzuan eragina duten alderdi ekonomikoak, aurre-
kontukoak eta juridikoak.

7. Zerbitzu Orokorretan eragina duten lanerako prozesuak arrazionalizatu, sinplifikatu eta 
normalizatzeko azterlanak eta txostenak egitea, Antolaketa Zerbitzuarekin lankidetzan, eta 
ateratzen diren hobekuntza proposamenak ezartzeko lankidetzan aritzea.

8. Informatika Zerbitzuarekin lankidetzan aritzea, Zerbitzu Orokorretan eragina duten la-
nerako prozesuak hobetzea helburu izango duten aplikazio informatikoak diseinatzeko eta 
ezartzeko.

9. Arabako Foru Kontratazioen Zentralaren jarduera kudeatzea eta haren eskumenak 
egikaritzea. Bereziki, eginkizun hauek izango ditu:

A - Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren beharren programazioa eta azterlana 
egitea, hornigaien eta zerbitzuen erosketa arrazionalizatua egiteko; eta kontratazio horien ku-
deaketaren jarraipena eta kudeaketa egitea.

B - Beharrezkotzat jotzen dituen beste neurri sustatzea, kontratuen kudeaketa uniformeagoa 
eta funtzionalagoa izatea lor dadin.

C - Proposatzea zein hornidura eta zerbitzu jo behar diren kontratazio zentralizatukotzat, 
Arabako Lurralde Historiko osorako funtsean ezaugarri homogeneoak dituztelako.

D - Informazioa koordinatzea eta trukatzea Foru Kontratazioen Zentralaren antzekoak diren 
beste herri administrazio batzuetako organoekin.

E - Foru Kontratazioen Zentralak egindako kontratazioei buruzko urteko txostena egitea.

F - Foru Kontratazioen Zentralaren osaera eta funtzionamendua arautzen duen Foru Araua 
garatzeko araudia egitea.

G - Foru Kontratazioen Zentralak sustatutako kontratuak kudeatzea.

23. artikulua. Langile Laguntzaileen Zerbitzua

Langile Laguntzaileen Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Jendeari harrera egitea eta argibideak ematea, aldundiaren eraikinetara doazenean.

2. Telefonoguneko telefono bidezko arreta zerbitzua gainbegiratzea.

3. Paketeak eta kanpoko zein barruko posta kontrolatzea eta banatzea. Banku agiriak ematea 
eta jasotzea.

4. Fotokopiak egiteko, inprimatzeko, plastifikatzeko eta koadernatzeko zerbitzu zentralizatua 
eskaintzea; eta Aldundiko fotokopiagailuetako kontagailuak kontrolatzea.

5. Mantentze Zerbitzuari eta Zerbitzu Orokorretako Idazkaritza Teknikoko Zerbitzuari jaki-
naraztea Aldundiaren eraikinetako instalazioen eta hornidura mekanikoen funtzionamenduan 
detektatzen diren anomalia guztiak, bai eta kontratatutako zerbitzuen adjudikaziodunek egin-
dako lanen kalitatea ere.

6. Aldundiaren protokolo ekitaldiak prestatzeko lankidetzan aritzea. Bileretarako, harrerak 
egiteko eta grabaketetarako gelak kontrolatzea eta erabilgarri izatea.

7. Suntsitzeko den papera, toner kartutxoak eta birzikla daitezkeen gainerako elementuak 
biltzea, eta horien biltegiratzea eta tratamendua kontrolatzea.

8. Korporazioko kideak eramatea lekualdaketa ofizialetan.

9. Oinarrizko mantentze lanak egitea ibilgailu korporatiboetan eta “poola” osatzen dutenetan.
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10. Aldundiko langileentzako gidaririk gabeko autoak (pool) eta bizikleten poola adjudikatzea 
eta autoen eta bizikleten jarraipena egitea.

11. Erosketa eta zuzeneko ordainketa txikiak kudeatzea.

24. artikulua. Arkitektura Zerbitzua

Arkitektura Zerbitzuari eginkizun hauek betetzea dagokio:

1. Arkitektura arloko espedienteak aztertzea, gainbegiratzea eta haien gaineko txostena ema-
tea, baldin Aldundian aurkezten badira ebazpena eman dadin, edo bertan jendaurrean jartzen 
badira beste administrazioren batek edo partikularrek hala eskatuta.

2. Eraikin publikoak eraikitzean eta okupatzean aintzat hartuko diren estandar tekniko eta 
ekonomikoen azterlanak egitea eta proposatzea.

3. Foru ondare higiezina katalogatzea (Ondare Zerbitzuarekin lankidetzan).

4. Aldundiko unitateetarako espazioen banaketa aztertzea eta proposatzea, eta etorkizunean 
izan daitezkeen beharrak aurreikustea.

5. Gainbegiratzea aldundiaren edo haren erakunde publikoen eraikitze proiektuak edo erai-
kinen eraberritzea, bai eta Sektore publikoko kontratuen Legearen testu bateratuak xedapen 
gehigarrietatik bigarrenean ezarritakoak ere.

6. Mantentze lanak egitea Foru Aldundiaren jabetzako eraikinetan eta haien prebentziozko 
mantentze planak gauzatzea.

7. Foru sozietate publikoek edo erakundeek proiektu eta obra berriak gauzatzeko egindako 
proposamenen gaineko txostena ematea eta baloratzea, egoki bada.

8. Aldundiaren eta haren foru erakundeen eta mendeko sozietate publikoen eraikinetan 
egiten diren eraberritze obretarako edo oin berriko obretarako proiektuak idaztea eta obra 
horiek zuzentzea eta ikuskatzea, bai eta beste herri administrazio batzuekin egindako akordio 
edo hitzarmenetatik datozen eraikinetakoak ere.

9. Segurtasun proiektuak idaztea, eta obren kalitate kontrola gainbegiratzea, Aldundiaren 
araudiaren eta halakoetarako Eusko Jaurlaritzak ezarritakoaren arabera.

10. Oin berriko eraikuntza proiektuetan edo eraberritze proiektuetan eskatutako dokumen-
tazio grafikoa egitea.

11. Foru Aldundiaren titulartasuneko eraikinak altzariz janztea.

12. Pertsonak eta ondasunak babesteko segurtasun arauak proposatzea, bere eskumenen 
esparruan.

LEHEN XEDAPEN GEHIGARRIA

Kanpoan, gaixorik, aldi baterako ezinduta edo abstenituta edo errefusatuta dauden zuzenda-
riak ordezteko araubidea Foru Aldundi honetako Sailetako Zuzendariak Ordezkatzeko araubidea 
onesten duen Gobernu Kontseiluaren irailaren 24ko 43/2019 Foru Dekretuak edo haren ordezko 
araudiak ezarritakoa izango da.

BIGARREN XEDAPEN GEHIGARRIA

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legearen 18.3 artikuluan ezarritakoa 
betetzeko, xedapen honetan ezartzen den egitura organikoak lanpostuen zerrendan eragiten 
dituen aldaketak funtzio publikoaren alorrean eskuduna den erakundeak jasoko ditu, lanpos-
tuen zerrendek unean une duten egoerari buruz aldizka eguneratzen den informazioa daukan 
agiri batean.
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XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

Foru dekretu hau indarrean jartzean, indarrik gabe geratzen dira Diputatuen Kontseiluaren 
otsailaren 9ko 10/2016 Foru Dekretua, Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren eta 
Foru Administrazioaren Sailaren egitura organikoa eta funtzionala onartzen duena 2015-2018 
legegintzaldirako, eta haren aldaketak, Diputatuen Kontseiluaren urriaren 18ko 67/2016 Foru 
Dekretuaren, Foru Gobernuaren Kontseiluaren abuztuaren 3ko 42/2017 Foru Dekretuaren eta 
Foru Gobernuaren Kontseiluaren urriaren 9ko 53/2018 Foru Dekretuaren bidez eginak, bai eta 
foru dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren gainerako xedapenak ere.

AZKEN XEDAPEN BAKARRA

ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean sartuko da indarrean dekretu hau.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 1a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Bigarren diputatu nagusiordea eta Enplegu, Merkataritza eta 
Turismo Sustapenaren eta Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
CRISTINA GONZÁLEZ CALVAR

Zerbitzu Orokorren zuzendaria
JAVIER MARDONES GÓMEZ-MARAÑON
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ENPLEGU, MERKATARITZA ETA TURISMO SUSTAPENAREN ETA FORU ADMINISTRAZIOAREN
SAILAREN ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO Y TURISMO Y DE
ADMINISTRACIÓN FORAL

BULEGOA
NEGOCIADO

SAILA
DEPARTAMENTO

ZUZENDARITZA
DIRECCIÓN

ZERBITZUA
SERVICIO

ATALA
SECCIÓN

Enplegu, Merkataritza eta
Turismo Sustapena eta

Foru Administrazioa
Fomento del Empleo,

Comercio y Turismo y de
Administración Foral

30

Funtzio Publikoa
Función Pública

30.2

Funtzio Publikoko Idazkaritza
Teknikoa / Secretaría

Técnica de Función Pública
30.2.1

Giza Baliabideak
Recursos Humanos

30.2.2

Laneko Arriskuen
Prebentzioa / Prevención

de Riesgos Laborales
30.2.3

Euskara
Euskera
30.2.4

Zerbitzu Orokorrak
Servicios Generales

30.3

Antolaketa
Organización

30.3.1

Informatika
Informática

30.3.2

Laborategi Orokorra
Laboratorio General

30.3.3

Ibilgailuak
Parque Móvil

30.3.4

Mantentzea
Mantenimiento

30.3.5

Moldiztegia
Imprenta

30.3.6

Zerbitzu Orokorretako
Idazkaritza Teknikoa

Secretaría Técnica de
Servicios Generales

30.3.8

Langile Laguntzaileak
Personal Auxiliar

30.3.9

Arkitektura
Arquitectura

30.3.10

Enplegu, Merkataritza
eta Turismo Sustapena
Fomento de Empleo,
Comercio y Turismo

30.5

Enplegu, Merkataritza eta
Turismo Sustapena

Fomento de Empleo,
Comercio y Turismo

30.5.2

Aukeraketa eta Lege
Araubidea / Selección y

Régimen Jurídico
30.2.2.1
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