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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN KONTSEILU 

ERREKTOREAREN 2017KO URRIAREN 25EKO SAIOAREN AKTA. 

 

 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren egoitzan (Lehendakaritzako eraikina, 

Nafarroa kalea 2, Gasteiz), 2017ko urriaren 25eko 10:00etan, Kontseilu Errektorearen 

saioa hasi da, pertsona hauek bertaratuta: 

 

 Lehendakaria: Jonan Fernández Erdozia jauna, Agentziaren eta haren 

Kontseilu Errektorearen lehendakaria, Jaurlaritzako Lehendakariaren 

ordezkotzaz (11/2017 Dekretua, apirilaren 25ekoa) 

 Idazkaria: Paul Ortega Etcheverry jauna, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren zuzendaria 

 Batzordekidea: Alberto Alberdi Larizgoitia jauna, Ekonomia eta Aurrekontu 

sailburuordea, Ogasun eta Ekonomia Sailaren izenean. 

 Batzordekidea: Monika Hernando Porres andrea, Biktimen eta Giza Eskubideen 

zuzendaria, Lehendakaritzaren izenean. 

 Batzordekidea: Irma Basterra Ugarriza andrea, Landaren eta Itsasertzaren 

Garapeneko eta Europar Politiketako zuzendaria, Ekonomiaren Garapen eta 

Azpiegitura Sailaren izenean. 

 Batzordekidea: Oihana Etxebarrieta Legrand andrea, Eusko Jaurlaritzaren Giza 

Eskubide eta Berdintasun Batzordeko kidea, Eusko Jaurlaritzaren izenean. 

 Batzordekidea: Sofía Marroquín Guerrero andrea, Garapenerako Lankidetzaren 

Euskal Kontseiluaren izenean. 

 Batzordekidea: Josu Urrutia Beristain jauna, Garapenerako Lankidetzaren 

Euskal Kontseiluaren izenean. 

 Batzordekidea: Patricia Bárcena García andrea, Garapenerako Lankidetzaren 

Euskal Kontseiluaren izenean. 

 

Ezin etorria adierazi dutenak: 

 

 Fátima Ansotegi Elordi andrea, Administrazio eta Finantziazio Sanitarioko 

sailburuordea, Osasun Sailaren izenean.  

 Batzordekidea: Ana Isabel Oregi Bastarrika andrea, Eusko Jaurlaritzaren Giza 

Eskubide eta Berdintasun Batzordearen lehendakaria, Eusko Jaurlaritzaren 

izenean. 

 

Horiez gain, Lehendakaritzak gonbidatuta eta gai-zerrendan sartutako gaiak 

aurkezteko laguntza teknikoa emateko, Noemí de la Fuente Pereda, GLEAren 

Koordinazio Estrategikoko arduraduna, eta Nicolás Basarrate Hormaetxea, GLEAren 

Administrazio eta Zerbitzuetako arduraduna, ere bertaratu dira.   
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GLEAren eta haren Kontseilu Errektorearen lehendakariak hartu du hitza 

bertaratutakoei ongietorria emateko, eta saioari hasiera eman dio, gai-zerrenda 

honekin: 

 

1. Irailaren 13an egindako aurreko saioaren akta irakurtzea eta onartzea, hala 

badagokio. 

2. Urte anitzeko 2018-2021 Plangintza Estrategikoaren Orientabide Orokorren 

proposamena onartzea, hala badagokio. 

3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2018ko aurrekontuaren 

aurreproiektuaren proposamena onartzea, hala badagokio. 

4. 2017ko aurrekontuak aldatzeko proposamenak onartzea, hala badagokio. 

5. Hitzarmen-proposamenak onartzea, hala badagokio. 

6. Galde-erantzunak. 

 

1. Aurreko saioaren akta irakurtzea eta onartzea. 

 

Bertaratutako pertsonek ez dutenez ezer esan, 2017ko irailaren 13ko saioko akta 

onartu da, bertaratu diren pertsona guztien aldeko botoarekin. 

 

2. Urte anitzeko 2018-2021 Plangintza Estrategikoaren Orientabide 

Orokorren proposamena onartzea. 

 

Jonan Fernández Erdozia jaunak, GLEAren eta haren Kontseilu errektorearen 

lehendakariak (aurrerantzean, lehendakaria), hartu du hitza urte anitzeko 2018-2021 

plangintza estrategikoaren Orientabide Orokorren proposamenaren aurkezpen bat 

egiteko. Sarreran, bertaratu diren pertsonei proposamen horren atzean dauden arrazoi 

juridikoak azaldu dizkie. Eskakizuna Garapenerako Lankidetzaren Legearen 

aurreikuspenetatik eratorri da eta GLEAk egitearen oinarria Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentzia Sortzeko Legearen xedapenak dira. Behin betiko 

onartu behar dituen organoa Eusko Jaurlaritza da eta haren esanetara egin behar da 

Lau urteko 2018-2021 aldiko Garapenerako Lankidetzako IV. Gida Plana. Aurkeztutako 

proposamenaren edukiari dagokionez, gobernua osatzen duten alderdiak hasiera 

batean ados daudela jakinarazi du, eta Euskadiko GGKEen Koordinadoraren 

iradokizunen zati handi bat biltzen duela. 

 

Lehendakariak adierazi du garai zailak direla, nazioarteko testuinguru zail batetik 

eratorriak, eta Garapen Jasangarriaren Helburuak erreferentzia bihurtu direla. Egoera 

honetan orain arte garatutako politikarekin jarraitu behar dela adierazi du, baina 

hobekuntzak egin behar direla. Horretarako, indarrean dagoen Lankidetzaren Legean 

eta Agenda 2030ean azpimarra jarri behar da. Euskal lankidetzaren indarguneak 

identifikatu ditu, eta haietan aurrerapen garrantzitsuak egin direla; baina, bestalde, 

gainditu beharreko hutsuneak ere badaudela adierazi du. Ulertzen du ezin dela soilik 

horretan gelditu eta arretaz aztertu beharreko gai batzuk identifikatu ditu: garapenerako 
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lankidetzako politiken gai kuantitatibo hutsak, garapenerako politiken koherentzia 

aplikatzetik eratorritako problematika, espezializazio murriztailea auzitan jartzeko 

beharra, hertsatzailea den aldetik, lankidetzarako politiketan GGKEek duten 

esklusibitate praktikoa, masa kritikorik eza... Ikuspegi kualitatibotik, GGKEak iristen ez 

diren eta derrigor iritsi beharra dagoen lekuetan lankidetzako politikak gauzatzeko 

moduan planteatzen du. 

 

Ondoren, dokumentu osoaren erreferentzia orokorra egin du, eta, bereziki Orientabide 

Orokortzat hartu behar direnena, bai eta bertan jasotzen den aurrekontuen 

aurreikuspenei buruzko informazioaren erreferentzia orokorra ere. 

 

Alberto Alberdi Larizgoitia jaunak, Ekonomia eta Finantza sailburuordeak hartu du hitza 

(aurrerantzean Alberdi jauna), aurkezten den dokumentuaren atzean dauden 

aurrekontu-aurreikuspenak azaltzeko. Hasteko, adierazi du 2018ko aurrekontuen 

proiektua egitean eta Gobernu Kontseiluak onartzean Garapen Jasangarriaren 

Helburuak kontuan hartu direla. Oso positiboki balioetsi du gaur egun arte egindakoa, 

errefuxiatuei buruzko politika barne. Garrantzitsutzat jo du Gobernuak 2018rako onartu 

duen aurrekontu-proiektuak finkatutako 2017rako aurrekontuan zenbatekoa hasierako 

proiektuarekiko 2.000.000 euro handitzea eragin zuten zuzenketak finkatu izana. 

Alberdi jaunak azaldu du 2018 eta 2019 ekitaldi zailak izango direla, baterakuntza 

fiskalarekin eta defizita murriztearekin lotutako gaiengatik, batik bat. 2018rako 

onartutako aurrekontuen guztizko zenbatekoa handitu egin bada ere, 290.000.000 

eurora irits daitekeen zorra amortizatzeko partida ere handitu egin da. Politika batzuek 

lehentasunezko arreta izan behar dute; Hezkuntzak eta Osasunak, esate baterako. 

2020-2021etik aurrera agertokia desberdina izango dela uste du. Dena dela, 

garapenerako lankidetzari dagokionez, Legebiltzarrean proiektua tramitatzean 

planteatzen diren zuzenketen negoziazioak abiapuntu hartuta aurrekontua handitzeko 

aukera planteatzen du. 

Une horretan, Sofía Marroquín Guerrero andreak hartu du hitza, Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentziaren ordezkaria eta Euskadiko GGKEen 

Koordinadoraren lehendakaria denak; aurrerantzean, Marroquín andrea. Jaso zuen 

lehen zirriborroari egin zizkion ekarpen ia guztiak proposatutako dokumentuan sartu 

izanak asebetetzen duela adierazi du. Ez da gauza bera gertatu aurrekontuen izaerako 

alderdiei dagokienez. Egoera horretan, adierazi du, aurrekontu berarekin ezin direla 

ekintza gehiago abian jarri. Gobernuak %0,7arekiko konpromiso politikorik ez duela 

azaldu du. Dokumentua gustuko dute, baina ez aurrekontu-aurreikuspenak. Ildo 

ekonomiko-finantzarioan behar adinako grinarik ba ote dagoen zalantzan jartzen du. 

 

Ondoren, Josu Urrutia Beristain jaunak hartu du hitza, Garapenerako Lankidetzaren 

Euskal Agentziaren ordezkariak (aurrerantzean, Urrutia jauna), Euskadiko GGKEen 

Koordinadorari dagokion aldetik. Onartu ziren Orientabide Orokorrez hitz egin du; 

haien ondorioz, 2014-2017ko Lau urteko III. Gida Plana eratu zuten, eta planaren 

aurreikuspen ekonomikoak aztergai den dokumentuan islatutakoak baino askoz ere 



 

                  
 

 

 
Nafarroa  kalea, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 

 Tef.: 945 01 80 87 – Fax: 945 01 78 08 – e-mail: agencia@elankidetza.eus 
www.elankidetza.euskadi.eus 

 

asmo handiagokoak zirela adierazi du, nahiz eta, zoritxarrez, ez zuten irudikapen 

orokor bat izan Agentziaren aurrekontuetan. Orientabide Orokorretan eta 2014-2017 

Lau urteko Gida Planean irudikatu zen konpromiso politikoa ez zela gauzatu balioetsi 

du, alderdi ekonomikoari dagokionez. Dena den, bertaratu diren pertsonei jakinarazi 

nahi izan die bere aldetik eraikitzeko prest dagoela. 

 

Lehendakariak erantzun dio, eremu horietan, eragile bakoitzak dagokion papera duela 

eta aurretik kargu horretan izan diren pertsonek esandakoak bat datozela bere 

jarrerarekin. Aurreko planaren aurreikuspen finantzarioekiko alde horri dagokionez, 

ulertzen du haietan ez zela aurreikusi egoera ekonomikoaren muturreko larritasuna, 

eta, hala eta guztiz ere, Gobernuak, Estatuko gainerako administrazioekin gertatzen ez 

den moduan, konpromiso sendo eta erabakigarria izan duela lankidetzako politika 

publikoekin. Dena dela, eta garapenerako politiken koherentziaren printzipioak 

aplikatuz, adierazi behar litzateke garapenerako lankidetzako gobernu-politikak ez 

direla soilik GLEAren funtsen kontura izaten. Gobernuaren Sail batzuen eta 

administrazio instituzionalaren erakunde batzuen ekarpenak kontuan hartu behar 

lirateke, garapenerako lankidetzarekiko eta esleitutako funtsekiko gobernuaren 

konpromisoaren parte diren aldetik. 

 

Marroquín andreak hartu du hitza, Gobernuaren ordezkaritzari Garapenerako 

Lankidetzaren Legearen aurreikuspenak betetzeko eman beharreko pausoei buruz 

galdetzeko, %07ari dagokionez, eta konpromiso politikoa noraino heltzen den 

galdetzeko. Legearen aurreikuspenak errespetatu egin behar direla uste du, edo, 

gutxienez, aurrera egiteko eta hori bete dadila lortzeko ekintzak burutu behar direla. 

 

Alberdi jaunaren ustez, garapenerako lankidetzari aurrekontuaren zer ehuneko 

esleitzen zaion zehazteko, kontuan hartu beharko litzateke, lehenik, zer kopururi 

aplikatu behar zaion ponderazioa, aurrekontuaren guztizkoei edo zorraren 

amortizaziotik eratorritako gastuak (euskal Yarenak, esate baterako) kendu ondoren 

geratzen denari. Eta, gainera, ehunekoa lortzeko, GLEAri esleitzen zaizkion funtsak 

soilik ez direla kontuan hartu behar, baizik EAEko administrazio orokorraren edo 

politika horiekin lotutako ekintzak egiten dituzten administrazio instituzionalen beste 

organo batzuk ere hartu behar direla kontuan.  EAEko administrazio publikoaren 

eremuan eta garapenerako lankidetzako politiken funtsen ekarpeneko beste 

mekanismo batzuei dagokienez, merezi du kontuan hartzea beren soldataren %0,7 

izaera horretako proiektuei esleitzen dieten boluntarioen ekarpenak kontuan hartzea. 

Dena dela, beste mota batzuetako iturrietatik finantzaketa lortzeko moduak aztertzea 

oso interesgarria izango litzatekeela adierazi du. 

 

Urrutia jaunak adierazi du kezkaz ikusten duela EAEko Administrazio Publikoaren 

orgenoak eta erakundeak buru dituzten garapenerako lankidetzako ekintzak GLEAren 

aurrekontuetatik ateratako funtsekin finantzatzea. 
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Horren haritik, Alberdi jaunak esan du, bere ustez, Gobernuko sailek beren 

aurrekontuak baliatu behar dituztela lankidetzako ekintzak egiteko. 

 

Paul Ortega Etcheverry jaunak, GLEAren zuzendari eta Kontseilu Errektorearen 

idazkariak (aurrerantzean, GLEAren zuzendaria), adierazi du EAEko beste iturri 

publiko batzuetatik jasotako garapenerako lankidetzako ekintzetarako ekarpena 

500.000 eurora irits zitekeela 2016an eta hala dagoela islatuta ekitaldi horri dagokion 

urteko memorian. 

 

Lehendakariak adierazi du eremu horretan EAEko Administrazio Publikoaren entitateak 

buru dituzten ekintzek beren funtsak erabiltzen dituztela, ez GLEArenak.  

 

Alberdi jaunak ulertzen du, hori hala izanik, aurrekontu handienak dituzten Gobernuko 

sailek aukera eta baliagarritasun gehiago dituztela, beren eskumenen eremuan, 

horrelako ekintzei ekiteko. 

 

 GLEAren zuzendariak dio Agentzian Garapen Jasangarriaren Helburuak sartzeak, 

Gobernuak bultzatuta, konpromiso finantzarioa eragin behar duela garapenerako 

lankidetzako politikekiko. Gainera, Gobernuak GJH horiek bere gain hartzea ez da 

ulertu behar soilik etxeko politiketan integratzeko edo lurreratzeko modu bat bezala, 

baizik erronka globalei ematen dien laguntza islatu beharko lukeela eta aurrekontuetan 

azaldu beharko lukeela. 

 

Lehendakariak adierazi du arazo ekonomikoa onartzen dela, baina, konpromiso 

politikoa bere gain hartu eta horri eusten diotela. 

 

Urrutia jaunari egokia irudituko litzaioke hausnarketa horiek sartzea azterketaren eta 

iruzkinen xede diren Orientabide Orokorrak biltzen dituen dokumentuan. 

 

Eusko Jaurlaritzaren ordezkari Oihana Etxebarrieta Legrand andreak (aurrerantzean, 

Etxebarrieta andrea) Kontseiluari adierazi dio aztertzen ari diren testuak benetakoak ez 

diren errealitateak eta kontsiderazioak islatzen dituela. Dena den, testu honek, bigarren 

bertsioak, hasierako testuaren aurreikuspenak nabarmen hobetu dituela adierazi du. 

Bestalde, Orientabide Orokorrei zer prozedura aplikatu behar zaien galdetu du.  

 

GLEAren zuzendariak dagokion azalpena eman dio. Kontseilu Errektoretik pasatu 

ondoren, Aurrekontu Zuzendaritzaren eta Kontrol Ekonomikorako Bulegoaren 

txostenak behar dituen prozedura bat abiarazi behar da. Ondoren, Gobernuari 

helarazten zaio, dagokion izapidea egin, eta Legebiltzarrera igortzeko; hark 

komunikazio gisa izapidetuko du, eta edukiari buruzko behin betiko erabakia hartuko 

du. GLEAren zuzendariak adierazi du hau dela Plangintzako tresna bat Gobernuak 

onartzeko, aurrez Legebiltzarrak parte hartu beharra eskatzen duen kasu bakarra. 

Legegileak dokumentuari dagokionez onartzen duen akordioaren edukia edozein dela 
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ere, Agentziaren zuzendariak dio akordio eta erabaki partekatuak lortzeko prozesurik 

egokiena Garapenerako Lankidetzaren Lau urteko IV. Gida Plana izapidetzea izango 

litzatekeela. 

 

Etxebarrieta andreak dio aztertzen ari diren dokumentuan irudikatzen diren Orientabide 

Orokorrek zenbait berezitasun dituztela. Lehenik eta behin, 2014-2017 aldiko Lau 

urteko Gida Planaren ebaluazioa eskura izan gabe egin direla, eta, bestalde, 

desiragarria izango litzatekeela Gobernuaren organo eskudunak GJHen eta gobernu 

programaren edo/eta plangintza estrategikoaren arteko lotura garatzeko dokumentu 

bat egitea. Gainera, ulertzen du GJHak adostasun-agenda bat direla, eta, beraz, 

minimoen akordio bat dela, eta ez dela apustua maximizatu behar, aurrez hartutako 

nazioarteko konpromisoak eta tokian tokiko konpromisoak murriztea ekar dezakeelako 

kasu askotan.  

 

Marroquín andreak dio garrantzitsua dela jadanik lortuta dauden alderdietan atzera ez 

egitea. 

 

GLEAren zuzendariak adierazi du Garapen Jasangarriaren Helburuak inspirazio-

iturriak direla Gobernuaren politiketarako, eta, hobetzeko modukoak badira ere, ez dela 

oso zuhurra orokorki zalantzan jartzea, nazioarteko politikaren eremuetan hartu duen 

esanahiagatik. Onartzen du, dena den, ahulgune bat duela Giza Eskubideen ikuspegia 

ez delako aipatzen. 

 

Horren haritik, Mónica Hernando Porres andreak, Biktimen eta Giza Eskubideen 

zuzendari eta Lehendakaritzaren ordezkariak (aurrerantzean, Hernando andrea), esan 

du Garapen Jasangarriaren Helburuen adierazleak gure errealitatera moldatu behar 

direla. 

 

Plangintza Estrategikoaren Orientabide Orokorrek Gobernuaren apustu gisa duten 

esanahiari buruz eta Legebiltzarraren aurrean beren politikak islatzeko modu gisa 

lehendakariak hausnarketa bat egin ondoren, testua bozkatu egin da. Aldeko bost 

botorekin –lehendakaria, GLEAren zuzendaria, Alberdi jauna, Hernando andrea eta 

Basterra andrea– eta lau abstentziorekin –Etxebarrieta andrea, Marroquín andrea, 

Urrutia jauna eta Bárcena andrea– akordio hau onartu da: 

 

“Agentziaren zuzendariak aurkeztutako Garapenerako Lankidetzako Urte anitzeko 

2018-2021 Plangintza Estrategikoaren Orientabide Orokorrak kontuan hartzea, eta 

haiek Gobernu Kontseilura igor daitezela proposatzea. Hori guztia, Garapenerako 

Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 10.ñ) 

artikuluan aurreikusitakoa betetzeko”. 

 

2018-2021 Urte anitzeko Plangintza Estrategikoaren Orientabide Orokorren 

proposamena jasotzen duen dokumentua saioaren aktaren eranskin gisa bildu da. 
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Bárcena andreak azaldu du abstentzioa bozkatu duela, dokumentuaren edukia 

Euskadiko GGKEen Koordinadoran ordezkaritzarik ez duten gainerako eragileekin 

kontrastatzea ezinezkoa izan delako. 

 

3. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2018ko aurrekontuaren 

aurreproiektuaren proposamena onartzea, hala badagokio. 

 

Lehendakariak hartu du hitza gai-zerrendako hurrengo gaiaren sarrera egiteko. Gaiari 

ekin aurretik, Kontseilu Errektoreko kideei barkamena eskatu die Gobernuak 2018rako 

EAEko Aurrekontu Orokorren proiektua onartutako data baino geroago lantzeagatik 

gaia; bezperan onartu zuen, zehazki. Agendetatik eta deialdien egutegietatik 

eratorritako zailtasunak eta saio honen data jartzeko hobetzeko moduko jarduera dela-

eta sortu da egoera hori. Dena dela, eta Agentziaren Kontseilu Errektoreak haren 

aurrekontuari buruz dituen eskumenekin lotuta, lehendakariak hau jakinarazi nahi du: 

 

Gai-zerrendan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren 2018ko 

aurrekontuaren aurreproiektuaren proposamena, hala badagokio, onartzea gai gisa 

sartu den arren, benetan, ikuspegi juridikotik Kontseilu Errektoreak ez du eskumenik 

aurreproiektu hori onartzeko. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzeko 

eta arautzeko ekainaren 19ko 5/2008 Legearen aurreikuspenetatik eskema hau 

eratortzen da: 

 

 Agentziaren Zuzendaritzari dagokio Agentziaren urteko aurrekontuen 

aurreproiektua Kontseilu Errektoreari “proposatzea” (11.2. i) artikulua). Logikoa 

denez, aurreproiektu hori biltzen duen dokumentua idaztea zuzendaritzaren 

mendeko Agentziaren zerbitzuei dagokie. 

 Agentziaren Kontseilu Errektoreari dagokio "Agentziaren urteko aurrekontuaren 

aurreproiektua egitea". (10. c) art.). 

 

Egiazta daitekeen moduan, arauak ez du esaten Agentziaren zein organok “onartzen” 

duen urteko aurrekontuaren aurreproiektua. Dena dela, “proposatzeko” eta “egiteko" 

eskumenak esleitzearen interpretazioaren logika hutsak adierazten du Agentziaren 

zerbitzuek idatzi behar dutela, eta ez beste inork, urteko aurrekontuaren 

aurreproiektua, Aurrekontu Zuzendaritzaren jarraibideak kontuan hartuta, Agentziaren 

Zuzendaritzak Kontseilu Errektoreari aurkezteko, Gobernu Kontseilura igortzea edo ez 

erabaki dezan. Ez da ulertzen Kontseilu Errektorearena den “egiteko" eskumenaren 

beste interpretazio logikorik.  

 

Ondoren, lehendakariak Nicolás Basarrate Hormaetxea jaunari, GLEAren 

Administrazio eta Zerbitzuetako arduradunari (aurrerantzean, Basarrate jauna), eman 

dio hitza, eta hark aurrekontuaren zenbakiei buruzko datu orokorrak eman ditu. Horren 

guztizko zenbatekoa 2017ko aurrekontuaren antzekoa dela adierazi du: 45.044.551 €, 
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eta horietatik 44.984.551 € ustiapeneko aurrekontuari dagozkio eta 60.000 € 

kapitalaren aurrekontuari. 2017ko ekitaldian, kapitalaren aurrekontua 150.000 eurokoa 

zen. Aurrekontu hori GLEAren kudeaketa osoaren aplikazio berri bat lortzera bideratuta 

zegoen. 2017ko kapitalaren aurrekontuko eta 2018koaren arteko 90.000 €-ko aldea 

lankidetza-ekintzei bideratutako kapitalaren aurrekontuaren zatiari esleitu zitzaion. 

Langileen eta funtzionamenduaren gastuei dagokienez, zenbatekoa 2017ko bera da: 

1.817.721 €, berezitasun batekin: langileen gasturako bideratutako funtsak uztailaren 

13an onartutako aurrekontu-aldaketaren ondoren finkatutako aldi baterako 

kontratuetarako aurreikuspenak errespetatzen dituela. Horren haritik, Ogasun eta 

Ekonomia Sailaren organo eskudunek, eta, bereziki, Alberdi jaunak, adarreko 

lehendakariorde eta Kontseilu Errektoreko kideak, erakutsitako sentsibilitatea 

eskertzen du. Horrek funtzionamendu-gastuetara bideratutako funtsak murriztea eragin 

du. GLEAn Agentziaren ardurekin lotutako lan guztiak, ahal den neurrian, bertako 

langileek edo aldi baterako kontratatutako langileek egitea lehenesten da, eta horrekin 

du zerikusia proposamen horrek.  

 

Urrutia jaunak hala eskatuta, Basarrate jaunak 2017ko aurrekontuko zenbakien eta 

2018ko aurrekontuaren proiektuaren zenbakien arteko analisi alderatua azaldu du. 

Urrutia jaunak dio GLEAren urteko aurrekontuaren proiektuaren zenbakiak orokorraren 

%0,45 direla, finantza-gastuak kenduta. 

 

Etxebarrieta andreak hartu du hitza eta adierazi du, bere irizpidearen arabera, GLEAko 

zerbitzuek bere eskumenak gauzatzearekin lotutako lanak, ahal den neurrian, bertako 

langileek egitea ongi iruditzen zaiola, horren alde dagoela, eta horrek langileen 

gastuetara bideratutako funtsak gehiago handitzea ekarri behar lukeela. Ikuspegi 

orokorrago batetik, Legebiltzarreko ordezkariak sentitzen du urteko aurrekontuaren 

zenbakiak ez iristea Lankidetza Legean aurreikusitako %0,7ra, eta legez ezarritako 

konpromisoa betetzeko prozesu mailakatu bat ezartzeko nahia adierazi du.  

 

Beste esku-hartzerik gabe, proposamena bozkatu egin da. Aldeko bost botorekin –

lehendakaria, GLEAren zuzendaria, Alberdi jauna, Hernando andrea eta Basterra 

andrea–, aurkako hiru botorekin –Etxebarrieta andrea, Marroquín andrea, Urrutia 

jauna– eta abstentzio batekin –Bárcena andrea– akordio hau onartu da: 

 

 “Ontzat ematea zuzendariak egindako Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentziaren urteko aurrekontuaren aurreproiektuaren 2018rako proposamenari, eta 

egintzat jotzea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzeko eta arautzeko 

ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 10. c) artikuluan aurreikusitakoa betez”. 

 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren urteko aurrekontuaren 2018ko 

aurreproiektua biltzen duen dokumentua (hartutako erabakia hari buruzkoa da) 

eranskin gisa sartu da akta honetan. 
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4. 2017ko aurrekontuak aldatzeko proposamenak onartzea, hala badagokio. 

 

Ondoren, lehendakari jaunak aurrekontua aldatzeko proposamen bat aurkeztu du, eta 

Kontseilu Errektoreko kideek ezagutzen dute aurrez haren edukia. 

 

Lehendakari jaunaren baimenarekin, Basarrate jaunak hartu du hitza akordio-

proposamen horren jatorriaren arrazoi juridikoak eta aurrekontu-arrazoiak azaltzeko. 

Proposamenaren azalpeneko zatian biltzen diren kontsiderazioek adostasuna eskatzen 

duten arren, aipatutako funtzionarioak jakinarazi du erakunde batek, publikoa edo 

pribatua izanik –kasu honetan, Uraren Euskal Agentziak–, beste erakunde bati –kasu 

honetan, Agentziari– funts batzuk helarazten dizkionean lankidetza-ekintza jakin 

batzuk egiteko, beharrezkoa dela diru-iturrien zenbakiak aldatzea, bai eta, zenbateko 

beragatik, ekarpen ekonomikoa gertatzen den ekitaldiaren aurrekontuei dagozkien 

gastuak ere. 

 

Ondoren, eta lehendakari jaunak hala eskatuta, Noemí de la Fuente Pereda andreak, 

GLEAren Koordinazio Estrategikoaren arduradunak (aurrerantzean, de la Fuente 

andrea), azaldu du Agentziaren diru-sarreren eta gastuen kontua handituko duten 

ekintzen eduki-hasiera Uraren Euskal Agentziatik jasotako funtsen ondorioa dela; hain 

zuzen ere, erakunde horrek biltzen duen uraren kanonaren ondorioa. Laburbilduz, 

aurrekontua aldatzea da Gobernu Kontseiluaren akordioaren arrazoia, 

proposamenaren azalpenezko partean adierazia, Uraren Euskal Agentziaren eta 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren arteko hitzarmenarena, eta, baita 

ere, aipatutako hitzarmen hori gauzatzeko osatutako Jarraipenerako Bitariko 

Batzordearena. 

 

Etxebarrieta andreak positiboki baloratu du eskura izango dituzten funtsek, aurrez 

Kontseiluak proposamena onartuta, GLEAren eta Euskal Fondoaren arteko 

hitzarmenari baliabideak emango dizkiotela. Oso garrantzitsua iruditu zaio genero-

ikuspegiarekin lotutako aurreikuspenak sartu izana. 

 

Bárcena andreak planteatu du zein den jarraipenerako eta ebaluaziorako formula, 

lankidetza-ekintza hori hitzarmen baten bitartez gauzatzean, kontuan hartuta zati bat 

Uraren Euskal Agentziaren funtsetatik datorrela eta GLEAren aurrekontuan aztergaia 

den akordioaren bidez sartu nahi dela.   

 

De la Fuente andreak esan dio sinatutako hitzarmenean konprometitutako ekintzen 

jarraipena deialdi publiko bidez esleitutako proiektu baten kasuan bezala egiten dela. 

Orokorrean aplikatu beharreko kontrol funtsezkoak eta ekonomikoak alde batera utzi 

gabe, jarraipeneko bitariko batzorde bat eratu da, ildo horretan berariazko funtzio 

batzuk izango dituena. 

 



 

                  
 

 

 
Nafarroa  kalea, 2 –  01007 VITORIA-GASTEIZ 

 Tef.: 945 01 80 87 – Fax: 945 01 78 08 – e-mail: agencia@elankidetza.eus 
www.elankidetza.euskadi.eus 

 

Aurrekontua aldatzeko akordioaren proposamena bozkatu egin da, akta honetan 

eranskin gisa sartu da, eta bertaratutako bederatzi pertsonen aldeko botoekin onartu 

da. 

 

5. Hitzarmen-proposamenak onartzea, hala badagokio. 

 

Gai-zerrendako puntu horri hasiera eman dio lehendakariak, hitza De la Fuente 

andreari emanez, Kontseiluak onartzeko proposatu diren hitzarmenen edukiei buruzko 

txostenaren berri eman dezan. Hartu beharreko erabakiak izaera bikoitzekoak izango 

dira. Kontseilu Errektoreak maiatzaren 16an eta uztailaren 13an egindako saioetan 

onartu zituen bi hitzarmenen aldaketa proposatuko da, eta hiru hitzarmen berri 

onartzea. Aldatu beharreko hitzarmenak hauek dira: 

 

 Wassu UAB Fundazioarekin izenpetzeko proposatu zena: Emakumeen 

Genitalen Mutilazioa, erritua eta nortasuna Casamancen (Senegal) eta 

 

 Euskal Fondoarekin izenpetzeko proposatu zena: Demokrazia eta genero-

zuzentasuna uraren giza eskubidearen aldeko udal- eta komunitate-

kudeaketan, Cuscatlán departamenduan (El Salvador). 

 

De la Fuente andreak aldaketa onartzeko eskaeraren oinarri diren fitxen edukiari 

buruzko informazioa eman du, eta akta honetan jaso da. Wassu UAB Fundazioarekin 

izenpetu behar zen hitzarmenaren aldaketa izenpetuko den bera da, eta zenbateko 

horrez gain, Wassu Gambia Kaforekin ere izenpetuko da, argudiatutako arrazoiengatik. 

Euskal Fondoarekin izenpetu beharreko hitzarmenaren aldaketak finantzaketa 

handitzea dakar, aurreikusi gabeko ekintzak egin ahal izateko, eta iraunaldiaren 

hasiera-data aldatzea ere badakar. 

 

Hiru hitzarmen aurkeztu dira onartzeko: 

 

 Association pour la Promotion de la Femme Senegalaise (APROFES) 

(Senegal) elkartearekin: Keur Socéko landa-komunitateetan oinarrizko 

eskubideak bermatzeko, tokiko gaitasunak indartzea. 

 

 Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) 

batzordearekin: COFADEH instituzioetan indartzea, Hondurasen giza 

eskubideen defentsa, babesa eta sustapena bultzatzeko. 

 

 Euskal Fondoarekin: Giza garapen orokor eta jasangarriaren eremuan Lehen 

eta Bigarren Hezkuntzako ikasleengan jarrera kritikoa eta konpromiso aktiboa 

sustatzeko, bereziki azpimarratuz gaur egungo elikadura-sistemaren 

interdependentzia globala, elikagaiak modu jasangarrian ekoizteko eredu 
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berriak eta familiako nekazaritza. Hori guztia, hezkuntza-curriculumaren 

testuinguruan. 

 

De la Fuente andreak proposamen bakoitza indibidualki aurkeztu du. Proposamen 

bakoitzak informazio-fitxa bat du eta bertaratu diren pertsonek eskuragarri izan dute.  

 

Urrutia jaunak adierazi du, bere ustez, Euskal Fondoarekin izenpetzeko proposatu zen 

hitzarmenak agian Hezkuntza Saila izan behar zuela aurkako alderditzat, eta ez GLEA; 

edo, bestela, hark berak lagundu behar lukeela finantzatzen, helburua zein den 

kontuan hartuta. 

 

De la Fuente andreak adierazi du Hezkuntza Saila formalki agertzen ez den arren, 

ekintzetan inplikatuta dagoela. Oro har, garapenerako hezkuntzako ekintzen 

hitzarmenak Hezkuntza Sailarekin elkarrizketan oinarrituta eta batera ekiten bideratzen 

dira eremu horietan. Esate baterako, Airea-Educarekin izenpetutako hitzarmeneko 

ekintzak “Prest-gara” programarekin lotuta daude. 

 

Urrutia jaunak hitzarmenak formalizatzeko proposamenak erabakitzeko moduari 

buruzko informazioa eskatu du, eta bereizketa-irizpideak zein diren galdetu du.  

 

De la Fuente andreak adierazi du Lankidetzaren Legean aurreikusitako bide horri 

ekiten zaiola, kontuan hartzeko moduko zenbait ekintzatan berezitasun jakin batzuk 

agertzen direnean: 

 

 Ekintza egin beharreko lekuan euskal lankidetzaren presentzia aurreikusitakoa 

edo nahi dena baino txikiagoa izatea. 

 

 Deialdien bide normaletatik bideratu ezin diren arren hitzarmenetarako 

plangintza estrategikoan aurreikusitako helburuak eta eskakizunak betetzen 

dituzten proposamenak jasotzea. 

 

 Jarraipen-bidaiak egiten direnean, Agentziaren baliabideek artatu ditzaketen eta 

artatu beharrekoak diren errealitateen berri izaten dutenean, haien irismena 

ezin bada ohiko prozedurak erabiliz bete. 

 

Dena dela, De la Fuente andreak jarraitu du esaten hitzarmenen helburuak lotuta 

daudela giza eskubideen defentsaren aldeko ekintzekin, gizarte-mugimenduei 

laguntzearekin eta Nazio Batuen sistemako erakundeekin baterako proiektuak 

egitearekin, eta, oro har, plangintza estrategikoak zehazten dituen jarraibideekin. 

Kontuan hartu behar da, gainera, lankidetzako ekintzak egituratzeko mekanismo 

horrek funtsei muga portzentual bat ezartzen diela antolamendu juridikoan eta 

plangintza estrategikoan. 
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De la Fuente andreak emandako azalpenari lehendakari jaunak erantsi dio 

hitzarmenen bidea mekanismo egokia bihurtu dela Gobernuaren irizpide politikoen 

ikuspegitik interes eztabaidaezina duten esku-hartzeetarako. Praktikan garapenerako 

lankidetzako politika publikoen lerro kontzeptual jakin batzuk aplikatzeko aukera 

ematen duen formula bakarra da. 

 

Etxebarrieta andreak Kontseilu Errektoreari jakinarazi dio oso interesgarria izango 

litzatekeela aldez aurretik jarduteko lerro batzuk zehaztea. Lerro horiei esker, jarraibide 

jakin batzuei jarraikiz, bide konbentzionalaren bidez zer lankidetza-ekintza hartu 

daitezkeen jakingo litzateke. 

 

Etxebarrieta andreak planteatutakoari dagokionez, Kontseilu Errektorearen 

lehendakariak gogora ekarri du “V. programan” ekintza-lehentasunak ezartzeko urtean 

bi urteko txostena aurreikusten dela. 

 

Botoa elkarrekin adostu ondoren, aldaketako bi proposamenak eta hitzarmen berrien 

proposamenak aho batez onartu dira, bertaratutako bederatzi pertsonen botoekin. 

 

6. Galde-erantzunak. 

 

Kontseiluaren hurrengo saioaren datari dagokionez, 2017ko azaroaren 15ean 

11:00etan egitea adostu da. 

 

Etxebarrieta andreak inplikazio handiagoa eskatu die Agentziari eta Kontseiluari, 

komunikaziorako euskara erabiltzeari eta erabiltzen diren dokumentuak euskaraz 

idazteari dagokionez.  

 

Ez denez beste gairik planteatu, saioa amaitutzat jo da. 

 

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 saioan onartuko 

dela jakinarazten da. 

 

 

 

 

 

 

O. E. Jonan Fernández Erdozia 

Kontseilu Errektorearen lehendakaria 

Giza Eskubide, Bizikidetza eta 

Lankidetzako idazkari orokorra 

Paul Ortega Etcheverry 

Kontseilu Errektorearen idazkaria 

GLEAren zuzendaria 
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