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Díputatu nagus¡a

Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Diputado Generaf

209nA75, de 1 de octubre
FORU DBKRETUA
ldazkaritza Olokorra
Espedientea: 1112015

Arabako Foru Aldundiko diputatuen eta goi karguen bateragarritasunari buruzko
adierazpena

Estatuko zein autonomiako ordenamendu juLidikoak

eta foru

ordenamenduak

inpartzialtasunez etâ objektibotasunez jokatzeko eskatzen die kudeatzaile publikoei kargua
diharduten administlazioan beren gobernu etazuzendarilzafuntzioak betetzerakoan, helburua
baita beste interes edo jarduera batzuek ez dezatela funtzio horiek betetzea oztopatu ezta
baldintzatu ere, eta ondorioz, kudeatzaileen objektibotasuna, independentzia eta
inpartzialtasuna arriskatu. Halaber, eskatzen die jarduteko gardentasunez, legezkotåsunez etâ
interes publiko eta pribatuen arteko gatazkarik softu gabe. Kalgu publikoaren eginkizunen
inpartzialtasuna, independentzia eta betel<izun horiek zorcotz betetzen direla babestea nahikoa
arrazoi dira bateragarritasuna ukatzel<o, baldin eta holiek guztiak kaltetzeko arriskurik
txikiena badago.

Arabako Lurralde HístorikoaLen eral<unde aritolaketari bul'uzko l983ko Foru Arauak eta
abenduat'en lSko 5211992 Foru Alauak, Arabako Foru Aldundiaren antolaketa,
funtzionamendu qta araubide juridikoaLenak, jasotzen dute hein batean lrateraezintasunei
buruzl<o foru araudia.

Aipatutako foru arau horien arabera -bat datozenak estatulco eta autonomiako legediekin-,
foru diputatuen eta goi karguen dedikazioa esklusiboa da oro har, eta bakarrik hautsiko da
zenbait jarduera publiko edo pribaturekin bateragan'itasuna onartzen duten kasu jakin
batzuetan, Batetaezinak dira beste edozein jarduerarekin (lanekoak, profesionalak,
merl<ataritzakoak edo industrialak), baldin eta jarduela hori ez bada irakaskuntza edo
unibertsitate ikerl<eta, Halaber, bateraezinak izango dira instituzio publiko edo pribatuetan
izendapeneko beste kargu batzuk betetzearelcin, diputatu edo gol kargu izatearen
ondoriozkoak direnak salbu. Diputatu karguak eta goi karguak betetzea eta herri ordezkotzako
lreste kargu publiko batzul< betetzea batelagarria den hauteskunde legeek xedatzen dute; izan
ere, horien arabera hautaezintasun kasuak direnak bateraezintasun kasuak ere badira.
Maftxoat'en 3Oeko 3/2015 Legeak (BOE martxoak 3), Estatuko Adrninistrazio Orokolreko goi
kat'guen jarduna arautu eta apirilaren 1Oel<o 512006 Legea indargabetzen duenak, jasotzen du
estatulco bateraezintasun erregimenari buruzko araubidea, zeina aplikagarri baita, otsailaren
lSko 7/2008 Foru Amuak (6/2010 Foru Araual< alclatu zuen hura), Arabako Foru Aldundialen.
jardueren eta ondasun eta inteLesen erregistroak arautzen dituenak, 2, xedapen gehigarrian
ezarrital<oaren indarrez -autonomiako arauek bateraezintasunen erregimenari buruz (Kargu
publil<odunen jokabide kodea eta haien interes gatazkak arautzen dituen ekainaren 261<o
ll20l4 Legeak (EHAA, 2014-08-01) indargabetu duen abenduaren Z}ko 3211983 Legeal<
arautu zuena) ezarritakoa aldatzerik onartzen ez den bitaÍean-, ez foru arauak ez autonomialco
legediak aurreikusten ez dituzten l<asuetarako.

?

Arau horiek hauxe jasotzen dute: karguaren dedikazio esklusiboa;

il'akaskuntzarekin
bateragarlitasuna, baldin eta ez badira uftean 70 ordu baino gehiago ematen; bateragarritasuna
herri ordezkotzako kargu publikoekin, baldin eta kargua ezbada dedikazio esklusibokoa edo
dedikazio partzial finkokoa; inhibizio eta abstentzio beharkizuna, zuzentza edo gobernu
organoetan parte hartu duten enplesa, sozietate edo eral<undeek izapidetzen pat'te haftu duten
gaietan edo horiei dagozkien gaietan, harremana hasi aurreko bi ufteetan, bai euralt bai eulen
ezkontide edo izatezko bikotea, edo odol edo ezkontza ahaidetasuneko bigarren maila arteko
familia, edo hiruganen pertsonal<, horiekin interes partekatuak badituzte; ondare mugak

sozietateen partaidetzetan, kontratuak eta itunak izan, azpikontratatuak izan edo kasuan
kasuko sektore publilcotik etorritako dirulaguntzak jaso; debekuak kargua uzten denetik bi
urteko epean. . .
Hori dela eha, adierazpenean borondatez jasotzen dira foru arduradunek egindako jarduerak
izendatu aurreko bi urteetan, ez baita aulreikusten ez 712008 Foru Arauan ez bere garaian
onartu zen jarduera adierazpenaren ereduan,

Hofiaz, foru diputatuen eta goí karguen bateragalritasunari buruzko ebazpena emateko,
kargudunak izendatu eta hilabeteko epean haiek nahitaez aurkeztu beharreko jardun
adierazpena kontuan izaleaz gain, ondasun eta interesen adierazpena ere hartzen da kontuan,
bateraezirrtasun alrazoiak eta bateraezintasunezkoak izan daitezkeen kautelazko arcazoiak
ondorioztatu daitezke-eta handik, edo abstentzio eta inhibizio anazoiak, foru arauan jasota ez
dauden arren ordez aplikatu behaLleko araudian jasotzen direnak, harik eta onarlzen den afte
diputatuen bateraezintasunak eta intel'es gatazkak arautzen dituen foru araua, osatuko duena

modu integratuan eta osoan bateraezintasunak, mugak eta betebeharrak, eta

zehapen

araubidea"

Hauexek dira foru agintari eta goi kargu guztiek aurkeztutako adierazpenetan jasotzen diren
datual<:

rniro G onzâlez Vicente
20l5eko ekaina: ialduneko abokatu izatetik baia

Diputatu nagusia

Ra

Diputatu nagusiordea eta
Ekonomia Garapenaren eta
Lurralde Orekaren Saileko
foru diputatua
Enplegu, Merkataritza eta

Turismo Sustapenaren eta
Foru Adm in istrazioaren
Saileko foru diputatua
Ogasun, Finantza eta

Aurrekontu Saileko foru
di

Gizarte Zerbilzuen
foru diputatua

Sai

Maria Pilar García de Salazar Olano
2015e[<o uztaila'. Segurtasun Sailean Ertzaintzaren 201óko plan

estrategikoan aholkulari izateari utzi
20 I 5eko ekaina: Arabako Biltzar Nagusietako biltzarkidea

Maria Cristina Gonzáúez Calvar
20I5eko ekaina: Arabako Bif tzal Nagusietako biltzarkidea
UHUNeko irakasle-tutorca: 70 ordu urtean
José Luis Cimiano Ruiz
20lSeko uztailar Arabako Foru Aldundiko funtzionarioa zerbitzu
berezietan

leko Beatriz Ãrtolazabal AI bén iz

20l5eko uztaila: Osakidetzal<o Ekonomia eta Finantza zuzendari
izateari utzi

Nel<azaritza Saileko foru

Eduardo Aguinaco López de Suso

diputatua

20 I 5eko uzta i lean : Eu sko J aurl ali tzako Nekazarit za zuzendari

izateari utzi
Bide

I

uren eta

Jesús Maria

Ubierna
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Mugi kortasunaren Sai leko

foru diputatua
Euskara, Kultura eta Kirol

Saileko foru diputatua
Ingurumen eta Hirigintza
Saileko foru diputatua

20 I 5eko uftarlila: EAEko Administrazio Orokorreko
funtzionario a zerbitzu berezietan
20 I 5eko ekaina: Arabako Biltzar Nagusietako biltzaLkidea

Igone Martinez de Luna Unanue
20l5eko ekaina: Dulantziko Udaleko zinegotzia, dedikazio eta
oldainsat'irik gabe
Jose Antonio Galera Carrillo
201 5eko uztaila: Eusko Jaurlaritzako Ingulumen sailburuorde
izateari utzi

Diputatu,Nagusiaren

n zuzendari a
Komunikazio zuzendaria
Ka

bi

neteare

Lurralde Orekaren
zuzendatia

El<onomia Garapenaren

zuzendaria

Nekane Zeberio Ganzarain
20l5eko iraila: EITBko idazlari postuan nahitaezko eszedentzia
Elena Ferreira Sebastián
20lSeko uztaila: EAJ-PNV biltzarkide taldel<o prentsa aholkulari
izateari utzi

Iñaki Guillerna Sáenz
20l5eko ekairta: Kuartangoko Udaleko alkatea, dedikazio eta
ordainsaririk gabe
20 I 5eko uztailar Estatuaren ZergaAgentziako funtzionarioa
zerbitzu berezietan
Javier Hernando García
20 I 5 eko ira i Ia : Eusko J au ll aritzako funtzi onarioa zerbitzu
berezietan

Araba Garapen
Agentziako zuzendarikudeatzailea

Funtzio Publikoko
zuzendaria
Zerbitzu Orokorren
zuzendaria

Enplegu, Merkataritza eta
Turísmo Sustapenaren '
zuzendatia
Ogasun zuzendatia

Julio Guinea Martín
20 I 5eko iraila: aholkularitzan autonomo jarduerari utzi

Maria Jesús Carmen San José López
201 5eko abuztua: Eusko Jaurlaritzako bitarteko funtzionario

izateari utzi
Juan Ignacio Urresola Arechayala
20l4ko uztaila: Gizarte Ongizateko Foru Erakundeko bitarteko
fu ntzi onario izateari utzi
Juan Felipe García Miravalles
20l5eko uzlaila: UCTko prestakuntza eta enplegu arloko teknikari
arduradun

n nahitaezko eszedentzia

Teresa Viguri Martínez
20lSeko uztaila: Arabako Foru Aldundiko funtzionarioa zerbitzu
berezietan

Finantza eta Aurrekontu
zuzendaria

Iñaki Äldekogarai Labakn

Gizarte Zerbitzuen
zuzendaria

Jose Luis Alonso Quilchano
2015eko uztaila: Main
SLko Arabako ordezkari izateari utzi

20 I 5eko iraila: Eusko Jaurlaritzako

funtzionalioa zelbitzu

berezietan

GOFEko zuzendari

María Milagros Lopez de Aberasturi Ortiz

kudeatzailea

20 I 5eko iraila: Osakidetzako Arabako Unibertsitate Ospitalean
zerbitzu berezietan

Nekazari tza zuzendaria

Alfredo Saez de Castillo Beltrán de Otálora
3/s

(:\
I

¡t I
ll¡!
/tttaii¡
j/taa
a3

-)E

20 I 5eko irai Ia: Arabako Foru Aldund

iko funtzionario a zerbitzu

berezietan

Bide Azpiegituren eta
Mugikortasunaren
zuzendaria
Euskara, Kultura eta Kirol

zuzendaria
Ingurumen eta Hirigintza
zuzendaria

Maria Ángeles Gutiérrez Ondarza
20l5eko uztaila: Gasteizko Udaleko zinegotzi izateati utzi
Joseba Koldo Pêrez de Heredia,{rbigano
20l5eko uztaila: IVAPeko koordinazio eta kudealcetako
i dazl<aritza orokorrean egoteari utzi

Amaia Baruedo Martín
20l5eko uztaila: Eusko Jaurlaritzal<o Natura Ingurunearen eta
Ingurumen P lan gintzaren zuzendari izateari utzi
20l5eko abuztua: Euskaber, SLko idazkari-aholkulali izateari
ukoa

Foru agintari batek ere ez du adierazi ordainsari edo pertzepziorik jasotzen duenik ez
adrninistrazio publikoen edo haien menpeko erakundeen aurrel<ontuen kontura, ez zuzenean
edo zeharka jarduera pribatu batetik, Kasu honetan ez dira sartzen Biltzar Nagusietako
organoetako bilkuretara joatearren jasotako ordainsariak"

Adierazpena egin duten agintari edo goi karguetatik, bat ere ez dago ondal'e mugen
eraginpean sozietateen partaidetzetan, edonolako kontlatuak edo itunak izan foru sektore
publikoarekin, edo enpl'esa horien azpikonfratatual< izan, edo foru sektore publikotik
etorrital<o

d

i

rulaguntzak jaso.

hauteskundeenean, eta Arabako Biltzar
Nagusietarako hauteskundeei buluzko 1/1987 Legean xedatutakoaren arabera, foru diputatu
etaledo goi kargu izatea baleragarria da Biltzar Nagusietako biltzarkide, alkate edo udaleko
zinegatzi izatearekin; bateraezintasun bakarra da diputatu nagusiaten kargua, erakunde
antolaketari buluzko arauan jasotzen denez.

Ekainaren

lgko 5i1985 Lege Organikoan,

Horregatik, egíndako adierazpenak eta ldazkatitza Orokolreko Zerbitzuaren buruak egindako
aldel<o txostena aztettu ondoren, dagozkidan eskumenez baliatuz, ondoko hau

XEDATZEN DUT
Lehenengoa.- Adieraztea hauek ondoko karguan jarduteko bateragarritasuna dutela:
Ram

iro

Gonzëilez Vicente

Mar'ía Pilar Carcía de Salazar Olano

Cristina Gonzalez Calvar
José Luis Cimiano Ruiz

Beatriz Altolazabal Albeniz
Eduardo Aguinaco Lopez de Suso
Jesús María López Ubielna

Diputatu nagusia
Diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapena¡'en eta
Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
Enplegu, Merkataritza eta Tul'ismo Sustapenaren eta
Foru Administrazioaren Saileko foru diputatua
Ogasun, Finantza eta Aun'ekontu Saileko foru diputatua
Gizarte Zerbitzuen Saileko foru diputatua
Nel<azaritza Saileko foru diputatua
Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren Saileko foru
diputatua
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Igone Martínez de Luna Unanue
José Antonio Galera Carrillo

Nekane Zeborio Ganzarain
Elena Ferreira Sebastián

fñaki Guillerna Saenz
Javíel Hernando García
Julio Guinea Marlín
Mo Jesús Carmen San José López
Juan lgnacio Unesola Arechabala
Juan Felipe García Miravalles
Teresa

Viguri Martinez

lñaki Aldekogarai Labaka
José Luis Alonso Quilchano

Maria Milagros Lôpez de Aberasturi
Ottiz
Alfredo Saez de Castillo Beltrán de
Otálora
María Angeles Gutiér'rez Ondarza
Joseba Koldo Pérez de Heredia Arbigano
Amaia Barredo Martín

Euskara, Kultura eta Kirol Saileko folu diputatua
Ingurumen eta Hirigintza Saileko foru diputatua
Diputatu Nagusi aren Kabinetearen zuzendaria
Kom un i l<az io zuzendaria
Lurral de O rekaren zuzendaria
Ekonomia Carapenare n zuzendaria

Araba Carapen Agentzial<o zuzendari-kudeatzai lea
Funtzio Publ ikpko zuzendaria
Ze r-bitzu Oro korren zuzendaria
Enplegu, Merkataritza eta Turismo Sustapenaren
zuzendatia
Ogasun zuzendaria
Finant'¿a eta Aurrekontu zuzendaria
Gizafte Zerbitzuen zuzendaria
Gizafte On g izaterako Fo ru Eraku ndearen zuzen dari kudeatzailea
Nek azari tza zuzen daria

Bide Azpiegituren eta Mugikortasunaren zuzendaria
Euskara, Kultura eta Kirol zuzendarta
Ingurumen eta H irigintz a zuzendaria

Bigarrena.- Foru dekretu hau Cardentasun Atarian argitaratuko da'
Vitoria-Casteiz

Ramiro González Vicente
Diputatu nagusia
Diputado General
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