JUAN MARI ZUBELDIA ARRIETA
1954 DONOSTIA

DATU AKADEMIKOAK
•

Enpresa Zientzietan diplomaduna 1977an Donostiako Enpresa Ikasketen
Unibertsitate Eskolan (EHU).

DATU PROFESIONALAK
•

1978tik 1980ra: Gipuzkoako hainbat enpresari ekonomia-, finantza- eta
zerga-arloko aholkularitza emateko lanetan lagundu du bulego
profesional baten bidez.

•

1981ean: Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan sartu zen, eta
zerbitzuak eskaini zituen Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailean,
ekonomia eta kudeaketako arloetan. Usurbildik Gasteiza aldatu zuen
bizilekua.

•

1985etik aurrera: Programen Ebaluazio, Jarraipen eta Kontrol
Zerbitzuaren arduraduna (gaur egun izen hau du: Aurrekontuetarako
eta Kudeaketa Planerako Kabinetearen arduraduna); Sailaren
aurrekontua egiteko lanetan zituen ardurak, baita haren kontrolean eta
gauzapenean ere. 1992ko otsaila arte egin zituen lan horiek.

•

1992ko otsailetik 1995eko martxora arte Eusko Jaurlaritzako Ekonomia
eta Ogasun Saileko Zerbitzuetako zuzendariaren kargua bete zuen;
Eusko Jaurlaritzaren Batzorde Ekonomikoaren idazkaritzaren berezko
eginkizunak betetzen ditu organo horrek, langileen, aurrekontukudeaketaren, kontratazioaren... eta abarren arloetako sailen arteko
organo eskuduna izateaz gain; hala, batzorde horren saioak egiteko
beharrezko izapideak eta prestaketa-jarduerak egiten zituen, haren
aztergai-zerrenda, dagokion dokumentazioarekin batera, prestatzen eta
banatzen zuen, eta saioen aktak egiten zituen, guztia zuzenean
Ekonomia eta Ogasuneko sailburuaren mende egonik.
-

•

Aldi horretan Jaurlaritzaren ordezkaria ere izan da sailen arteko
hainbat organotan, baita sozietate publiko hauen administraziokontseiluetan ere:

IHOBE, S.A.: Sozietate Publikoa, Industria Hondakinen tratamenduan
aritzen dena.

•
•
•

EJIE, SA: Sozietate Publikoa, Administrazioari zerbitzu informatikoak
eskaintzen dizkiona.
ZTB: Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek partaidetutako sozietatea;
aholkularitza- eta sustapen-lanak egiten ditu zuraren industriako
sektorean.
IKT: Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek partaidetutako sozietatea; zerbitzuak
eskaintzen ditu nekazaritzako enpresen sektorean.

•

Jaurlaritzaren ordezkaria Ogasun Sailaren bitartez hainbat batzorde eta
organo erabakitzailetan; hala nola:

•

Administrazioaren eta Sindikatuen arteko langile-gaietarako bitariko
batzordea; hitzarmen kolektiboen negoziazioa arduratzen da, eta, oro
har, administrazioko langileen lan-baldintzekin lotutako guztiaz.

•

Eskubide Pasiboen Batzordea.

•

IKT: Jaurlaritzak eta Foru Aldundiek partaidetutako sozietatea; zerbitzuak
eskaintzen ditu nekazaritzako enpresen sektorean.

•

Jaurlaritzaren ordezkaria izan da Ogasun Sailaren bitartez hainbat
batzorde eta organo erabakitzailetan; hala nola:

•

Administrazioaren eta Sindikatuen arteko langile-gaietarako bitariko
batzordea; hitzarmen kolektiboen negoziazioa arduratzen da, eta, oro
har, administrazioko langileen lan-baldintzekin lotutako guztiaz.

•

Eskubide Pasiboen Batzordea.

•

1998ko uztailaren 24tik 2001eko uztailaren 28ra arte Garraio eta Herri
Lan Saileko Zerbitzuetako zuzendaria.

•

Aldi horretan Jaurlaritzaren ordezkaria ere izan da sailen arteko hainbat
organotan, baita sozietate publiko hauen administrazio-kontseiluetan
ere:

•
•

- EuskoTreneko presidenteordea.
- IMEBISAko Administrazio Kontseiluko kidea.
- Bizkaiko Garraio Partzuergoko kidea.
- Getxoko Kirol Portuko kontseilaria.
- Zumaiko Kirol Portuko kontseilaria.
- Metro Bilbaoko kontseilaria.
Euskadiko Kirol Portuak sozietateko kontseilaria.
2001eko uztailean Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko
Aurrekontuetarako eta Kudeaketa Planerako Kabinetearen arduraduneko
lanpostura itzuli zen; Sailaren aurrekontua egiteko lanez arduratu da,

baita haren kontrol eta gauzapenaz ere. Zeregin horiek 2012ko abendura
arte egin ditu.
•

2012ko abenduaren 18an Herri Administrazio eta Justizia Sailaren
zerbitzuetako zuzendariko kargua bete du berriro.

