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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONTSEILU 
ERREKTOREAREN 2022ko MARTXOAREN 21eko BILKURAREN AKTA. 

 
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren egoitzan (Gaztelako Atea 15, Gasteiz) 
eta 2022ko martxoaren 21eko 13:00ak direnean, Kontseilu Errektorearen bilkura hasi 
da, honako pertsona hauen parte-hartzearekin: 
 

 Presidentea: Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziako (hemendik aurrera, eLankidetza) eta haren Kontseilu 
Errektoreko presidentea. 

 Bokala: Iker Atxa Zaitegi jauna, Gizarte Berrikuntzako zuzendaria, 
Lehendakaritzaren ordezkari gisa. 

 Bokala: Fernando Iturriaga jauna, Programa eta Azterlanen aholkularia, 
Ekonomia eta Ogasun Sailaren ordezkari gisa. Telematikoki bertaratu da. 

 Bokala: Jone Miren Fernández Landa andrea, Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria, Ekonomiaren Garapen, 
Jasangarritasun eta Azpiegitura Sailaren ordezkari gisa. Telematikoki bertaratu 
da. 

 Bokala: Leixuri Arrizabalaga Arruza andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza 
Eskubide, Berdintasun eta Justizia Batzordeko presidentea, Eusko 
Legebiltzarraren ordezkari gisa. Telematikoki bertaratu da. 

 Bokala: Oihana Etxebarrieta andrea, Eusko Legebiltzarreko Giza Eskubide, 
Berdintasun eta Justizia Batzordeko kidea, Eusko Legebiltzarraren ordezkari 
gisa. Telematikoki bertaratu da. 

 Bokala: Josu Urrutia Beristain jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluaren ordezkari gisa. 

 Bokala: Olga García andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
ordezkari gisa. 

 Idazkaria: Paul Ortega Etcheverry jauna, eLankidetzako zuzendaria. 
 
Ezin etorria adierazi dute: 

 Bokala: Imanol Zuluaga Zamalloa jauna, Kabineteko zuzendaria, Osasun 
Sailaren ordezkari gisa.  

 Bokala: Elsa Fuente andrea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluaren 
ordezkari gisa. 
 

 
Era berean, guk gonbidatuta eta gai-zerrendan bildutako gaiak aurkezteko laguntza 
teknikoa emateko xedez, Izaskun Astondoa andrea, Alazne Camiña andrea eta Ana 
Rojo andrea –eLankidetzako Administrazio eta Zerbitzuetako arduraduna, Koordinazio 
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Teknikoko arduraduna eta eLankidetzako Aholkularitza Juridikoko arduraduna, hurrenez 
hurren– bertaratu dira. 
 
 
Sarrera 
 
eLankidetzako eta haren Kontseilu Errektoreko presidenteak hartu du hitza 
bertaratutakoei ongietorria egiteko, eta bilkurari hasiera eman dio, gai-zerrenda honekin: 

 
1. 2022ko urtarrilaren 25ean egindako aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala 

badagokio, onartzea. 
2. 2022ko Jardueren Urteko Plana onartzea 
3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2022ko Dirulaguntzen Plan 

Estrategikoa onartzea 
4. 2022ko laguntza eta dirulaguntzen deialdien egutegiaren aurreikuspenari 

buruzko informazioa 
5. CCRE Europako Udalerrien eta Erregioen Kontseiluarekin gauzatu beharreko 

dirulaguntza-hitzarmeneko proposamena onartzea 
6. 2022ko soldata-igoerari buruzko informazioa. 
7. Galde-eskeak 

 
Presidenteak eman dio hasiera bilkurari, eta adierazi du gaur aztertu beharreko gai-
zerrendari buruzko dokumentazio guztia aldez aurretik helarazi dela, eta Kontseilu 
Errektorearen bilkura hau urtarrileko Kontseilu Errektorearen beraren bilkuran jada 
onartutako dokumentu batzuk egokitzeko premiari erantzuten diola, Gobernuak gure 
barne esku-hartzearen inguruan egindako komentario eta gomendio batzuen ondoren. 
 
 

1. 2022ko urtarrilaren 25ean egindako aurreko bilkuraren akta irakurri eta, 
hala badagokio, onartzea. 

 
Bertaratutakoek ohar bat bera ere egin ez dutenez, 2022ko urtarrilaren 25eko bilkuraren 
akta onartu da, bertaratu diren guztien aldeko botoekin. 
 

2. 2022ko Jardueren Urteko Plana onartzea 
 
eLankidetza burutzen ari den PRO proiektuentzako laguntzen eta PRE ekintza 
humanitarioko deialdien izapidetze-prozesuan Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoak IV. Gida Planaren indarraldiari buruzko zenbait ohar biltzen dituzten bi txosten 
egin ditu. 
Ildo horretan, IV. Gida Plana indarrean ez dagoenez eta Gobernu Kontseiluak planaren 
luzapena oraindik onartu ez duenez, Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren errekerimenduari 
erantzuteko beharrezkoa da Urteko Planak eta Dirulaguntzen Plan Estrategikoak 
xehetasun handiagoz garatu eta justifikatu ditzatela 2022ko ekitaldi honetarako egin 
beharreko jarduketak. Dokumentu estrategiko horiek xehetasun handiagoz biltzen 



 

                  
 
 

 
Gaztelako Atea, 15 – 01007 GASTEIZ Tel.: 945 01 80 87 – e-mail: agencia@elankidetza.eus 

www.elankidetza.euskadi.eus 

dituzte 2022an ekin beharreko jarduketa eta aurreikuspen subentzionagarriak, 
eLankidetzak ekitaldi honetarako duen aurrekontuari erantzunez. 
 
Paul Ortega Etcheverryk hartu du hitza eta 2022ko ekitaldirako jarduketa 
esanguratsuenak aurkeztu ditu. 
 
Josu Urrutiak galdetu du ea gaur onartutako aldaketa hauekin ziurtzat jo daitekeen 
2022ko deialdiei benetan aurre egin ahalko diegula. Paulek erantzun du horrela izatea 
espero duela. 
 
Dagozkion azalpenak eman ondoren, aho batez onartu da 2022ko Urteko Plana. 
 
 

3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2022ko Dirulaguntzen 
Plan Estrategikoa onartzea 
 

Presidenteak azaldu du 2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa ere egokitu behar izan 
dela izapidetutako deialdien ondorioz Lankidetza Ekonomikorako Erakundeak egindako 
errekerimenduetara. 
 
Proposatutako aldaketak azaldu dituzte Alaznek eta Izaskunek.  
 
Josu Urrutiak galdetu du ea aldaketa horiek aurtengoari zor zaizkion eta zer ondorio 
duten etorkizunari begira egokitzapen horiek. 
 
Ana Rojok azaldu du Lehendakaritzan lan egiteko genuen Dirulaguntzen Plan 
Estrategikoa heredatu genuela, eta arau-eskakizunei egokitu behar izan dela eta, orain, 
xehetasun gehiago biltzen dituela. 
 
Izaskunek azaldu du garapen-funtsen aldaketa interpretazio-akats bati zor zaiola, 
altxortegia konpromisoekin nahastearen ondorioz. 2022ko ordainketak 2021era 
aurreratzeak ez du esan nahi konpromisoak "liberatzen" ditugunik, baizik eta 
altxortegiarekin ordaindu ditugula 2021ean egin ez diren konpromisoak. 
 
2022ko Dirulaguntzen Plan Estrategikoa bozkatu da Josu Urrutiaren eta Olga Garcíaren 
aurkako botoekin % 0,7aren bidera iristen ez den plan delako. Kontseilu Errektoreko 
gainerako kideek aldeko botoa eman dutenez, onartutzat eman da plana. 
 
 

 
4. 2022ko laguntza eta dirulaguntzen deialdien egutegiaren aurreikuspenari 

buruzko informazioa 
 

Presidenteak jakinarazi duenez, azaldutako guztiaren ondorioz, atzeratu egin da hasiera 
batean aurreikusitako deialdien egutegia. Adierazi du eskatutako aldaketa guztiak egiten 
saiatuko garela eta deialdiak albait lasterren egokitzen ondoren argitaratzeko. 
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Alazne Camiñak hartu du hitza aurtengorako aurreikusitako deialdien behin-behieneko 
egutegi berria aurkezteko, buletinean noiz argitaratuko den zain. 
 
Olga Garcíak galdetu du proiektu-deialdiaren zuzenketa uda baino lehen egitea 
aurreikusten ote den, erakundeetako langileen kontziliazioa dela eta. Paul Ortegak 
erantzun du asmoa lehenbailehen izatea dela, baina ezin ditugula datak ziurtatu. 
 
Josu Urrutiak galdetu du informazio hori barrukoa ote den edo erakundeei helarazi ahal 
zaien. Ana Rojok azaldu du barruko eta behin-behineko egutegia dela. PRE egutegia 
EHAAk baliozkotu behar du lehenik eta PRO egutegia fase horretan ere ez dago 
oraindik. Presidenteak adierazi duenez, datekin ziurtasun handiagoa dugun bezain 
laster ohiko kanaletatik jakinaraziko dugu. 
 
 

5. CCRE Europako Udalerrien eta Erregioen Kontseiluarekin gauzatu 
beharreko dirulaguntza-hitzarmeneko proposamena onartzea 
 

Onartua izan dadin eta Gobernu Kontseilura helarazi eta hark behin betiko onartu dezan 
aurkeztu da eLankidetzaren eta Euskal Fondoaren arteko lankidetza-hitzarmena, biak 
ere Basque Country izendapenarekin Platforma proiektuan parte hartzen dutelarik, 
zeinak Europako lankidetzaren esparruko udalerri eta erregioen arloko sare eta 
erakunde nagusiak biltzen dituen eta bi urtean behin berritzen den. 
 
Paul Ortegak hartu du hitza proposamena xehetasunez azaltzeko. 
 
Aurkezpena egindakoan, bozkatu egin da, eta proposamena aho batez onartu da 
bertaratutako guztien aldeko botoarekin. 
 
 

6. 2022ko soldata-igoerari buruzko informazioa. 
 
Presidenteak azaldu du Gobernu Kontseiluak otsailean erabaki zuela Euskal Autonomia 
Erkidegoko administrazioko sektore publikoaren zerbitzupeko langileen ordainsariak 
2022. urterako % 2 igotzea. Horrenbestez, 2022ko urtarrilaren 1erako atzeraeraginez 
gauzatuko da agentziako langileentzat. 
 
 

7. Galde-eskeak 
 

Lankidetzaren eta elkartasunaren euskal lege berria zer egoeratan dagoen galdetu du 
Josu Urrutiak.  
 
Paulek adierazi du saileko zerbitzu juridikoa gaia aztertzen ari dela eta datozen asteetan 
emango duela sailburuak aldez aurreko onarpen-agindua. 
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Presidenteak azpimarratu du 2022ko amaierarako jasotako datak betetzen saiatuko 
garela Gobernu Kontseilura eta Legebiltzarrera bidaltzeko. 
 
Iker Atxak aprobetxatu du gizarte-berrikuntzako zuzendariaren kargua utzi egingo duela 
jakinarazteko, eta, hori horrela, eskerrak eman eta agur esan die bertaratutakoei. 
 
Paul Ortegak eskertu egin die kontseiluko kide guztiei bilkuran jorratu diren gaien 
inguruan izan duten jarrera ulerkorra.  
 
Bilkura amaitutzat eman da 14:00etan.  
 
Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 18.2 
artikuluaren lehen paragrafoan aurreikusitakoa betez, akta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziaren Kontseilu Errektorearen hurrengo bilkuran onartuko dela 
jakinarazten da. 
 
 
 
 
 

OE Beatriz Artolazabal Albeniz andrea, 
eLankidetzako eta haren Kontseilu 

Errektoreko presidentea.  

Paul Ortega Etcheverry 
Kontseilu Errektoreko idazkaria 

eLankidetzako zuzendaria 

 


