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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL KONTSEILUA 
2022ko UZTAILAREN 18ko OHIKO BILKURAREN AKTA 

 
 
Bertaratu direnak:  
 
Beatriz Artolazabal andrea, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua eta 
Kontseiluko presidentea. 
 
Paul Ortega jauna, eLankidetza Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako 
zuzendaria. 
 
Asier Aranbarri Urzelai jauna, Lehendakaritzaren ordezkari gisa. Bertaratu da halaber 
Mikel Hidalgo jauna, hitzarekin baina botorik gabe. 
 
Zuriñe Elordi andrea, Emakunde ordezkatuz. 
 
Josu Iñaki Garay jauna, ogasun-alorraren eskumeneko saila ordezkatuz. 
 
Ibon Arbaiza jauna, nekazaritza-alorraren eskumeneko saila ordezkatuz. 
 
Marian Olabarrieta andrea, gizarte-ongizatearen eta gizarte zerbitzuen alorraren 
eskumeneko saila ordezkatuz.  
 
Alex Boto jauna, ingurumen-alorraren eskumeneko saila ordezkatuz. 
 
Miguel Sanchez jauna, osasun-alorraren eskumeneko saila ordezkatuz. 
 
Lucia Torrealday andrea, hezkuntza-alorraren eskumeneko saila ordezkatuz. 
 
Leixuri Arrizabalaga andrea, Giza Eskubideen, Berdintasunen eta Herritarren 
Partaidetzaren Batzordeko presidentea. 
 
Ainhoa Campo andrea, Arabako Foru Aldundia ordezkatuz. 
 
Ignacio Rodríguez jauna, Bizkaiko Foru Aldundia ordezkatuz. 
 
Fernando San Martín jauna, Gipuzkoako Foru Aldundia ordezkatuz. 
 
Ernesto Sainz jauna, Eudel ordezkatuz. 
 
Juanma Balerdi jauna, Euskal Fondoa ordezkatuz.  
 
Milagros Domínguez andrea, Olga García andrea, Arantza Acha andrea, Martin Iriberri 
jauna, Eneko Gerrikabeitia jauna, Iñaki Orube jauna, Jesus Ochoa jauna, Natalia 
Rodríguez andrea eta Irene Molero andrea, Euskadiko GGKEen Koordinakundea 
ordezkatuz. 
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Elsa Fuente andrea, Igone Revilla andrea, Marta Macho andrea, Alberto Cereijo jauna 
eta Gorka Urrutia jauna, garapenerako lankidetzaren beste euskal gizarte-eragile 
batzuk ordezkatuz. 
 
Noemí de la Fuente andrea, Kontseiluko idazkaria, hitzarekin eta botorik gabe. 
 
 

 
Gainera, presidenteak gonbidaturik, honako hauek bertaratu dira: 
 
Ana Telleria andrea, eLankidetzaren koordinazio estrategikoko zerbitzuko kidea, 
Kontseiluko idazkaritzarako laguntza tekniko gisa. 
 
Ana Rojo andrea, eLankidetzaren Zerbitzu Juridikoko kidea. 
 
Maite Garmendia andrea, eLankidetzaren koordinazio estrategikoko zerbitzuko kidea, 
gai-zerrendako lehenengo punturako.  
 
Ainara Arrieta andrea, eLankidetzaren koordinazio estrategikoko zerbitzuko kidea, gai-
zerrendako bigarren punturako. 
 
 
 
 
Ezin bertaratu izana adierazi dute: 
 
Josu Urrutia jauna, Euskadiko GGKEen Koordinakundeko presidentea eta Kontseiluko 
presidenteordea. 
 
Carlos Ascunze jauna, garapenerako lankidetzaren beste euskal gizarte-eragile 
batzuk ordezkatuz. 
 
 
 
 
Lekua: eLankidetzako egoitza, formatu misto presentzial eta birtualean. 
Eguna eta ordua: 2022ko uztailaren 18a, 12:30 h 
 
  



3 
 

 
Urteko hirugarren ohiko bilerari eman dio hasiera presidenteak 12:35ean. Ongietorria 
egin die Arantza Achari eta Ibon Arbaizari, lehenengo aldiz parte hartzen baitute 
Kontseiluaren bilkura batean, eta aurkezpen-txandaren ondoren, bilkuraren gai-
zerrenda irakurri du: 
 

1. Aurreko bilkuren aktak onartzea. 
2. Lege-aurreproiektuaren zirriborroari buruzko nahitaezko txostena ematea. 
3. Barne-erregelamendurako egindako aldaketak aurkeztea eta onartzea. 
4. Nahitaezko txostenaren oharrak IV. Gida Planaren ebaluazioan eta 

luzapenean sartzeari buruzko informazioa. 
5. Galderak eta eskaerak. 

 
1. Aurreko bilkuren aktak onartzea. 

Aurreko bi bilkuren aktak bidali ziren bilkura honen deialdirekin batera: maiatzaren 3ko 
bilkuraren akta eta maiatzaren 30eko ezohiko bilkuraren akta. Inork inolako oharrik egin 
ez duenez, bertaratuek aho batez onartu dituzte aurreko bilkuren aktak. 
 

Acta_CVCD_sesión_
03_05_2022.pdf

Acta_CVCD_sesión_
extraordinaria_30_05_2022.pdf 

 
2. Lege-aurreproiektuaren zirriborroari buruzko nahitaezko txostena ematea  

Presidenteak gogorarazi duenez, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Kontseiluak 
Lankidetzari eta Elkartasunari buruzko Legearen Aurreproiektuari buruzko aldez 
aurreko eta nahitaezko txostena eman behar du, Garapenerako Lankidetzari buruzko 
otsailaren 22ko 1/2007 legearen 16.3 artikuluaren arabera. 

Gogorarazi du maiatzaren 30eko ezohiko bilkuran egin zela aurreproiektuaren 
aurkezpen bat eta, nahitaezko txostena egiteari begira, ekarpenak bidaltzeko epea ireki 
zen, eta ekainaren 24ra arte zabaldu zen epea, hain zuzen ere. Bi ekarpen jaso ziren, 
bata Euskadiko GGKEen Koordinakundearena eta bestea REAS elkarterena.  
 
Era berean, azaldu du lantalde bat sortu zela nahitaezko txostena lantzeko, 
Kontseiluaren Batzorde Iraunkorra osatzen duten pertsonek osatutakoa, proposamena 
egiten duen organoa ordezkatzen dutenak kenduta, gehi boluntario gisa aurkeztu ziren 
beste hiru pertsona (Euskadiko GGKEen Koordinakundearen, Emakunderen eta 
Lehendakaritzaren aldetik). Azaltzen jarraitu duenez, osoko bilkuran eztabaidatu eta, 
hala badagokio, onartu behar den zirriborro-dokumentu bat landu zuen talde horrek. 
 
Beatriz Artolazabalek eskerrak eman dizkie txostenean parte hartu duten erakunde 
guztiei egin duten lanarengatik eta asteburuan aho batez onartua izan zedin akordio bat 
lortzeko tinko egindako ahalegin handiarengatik. Iñaki Oruberi eman dio hitza ondoren. 
 
Iñaki Orubek, batzorde iraunkorraren eta lantaldearen izenean, txostena lantzeko 
garaian izandako zailtasuna onartu du, alderdi guztiek ere beren planteamenduak 
bigundu egin baitituzte adostasun-dokumentu batera iritsi ahal izateko. 
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Noemí de la Fuentek hilaren 15ean bidalitako dokumentuan egindako aldaketak azaldu 
ditu, Kontseiluko agente guztien adostasuna izan dezakeen proposamen batera iristeko 
lortutako akordioen ondoren.  
 
 

Informe%20precept
ivo_anteproyecto%20ley_VERSIÓN%20APROBADA.pdf 
 
Eztabaida-txanda bat zabaldu da aurkezpenaren ondoren. Lege-aurreproiektuan 
haurren eskubideen ikuspegia faltan hartzen dela adierazi du Elsa Fuentek, baina uste 
du horrelako ekarpen espezifikoak herritarrek parte hartzeko dituzten ohiko kanalen 
bidez egin behar direla, eta ez adostasun-dokumentu horren barruan. Noemí de la 
Fuentek gogorarazi du uztailaren 22ra arte dagoela zabalik ekarpenen epea.  
 
Egindako lana jarri du balioan Ignacio Rodríguezek. Adierazi du ahalegin bat egin dela 
denbora gutxian akordio batera iristeko, Kontseilua osatzen duten agenteen 
pluraltasuna eta aniztasuna kontuan hartuz. Eta iruditzen zaio ongi bildu ahal izan direla 
lege-aurreproiektuak kontuan hartu behar dituen gai nagusiak. 
 
Zuriñe Elordik onartzen du egindako ahalegina eta adostasun-produktua lortu izanaren 
garrantzia. 
 
Elkarrizketa konstruktibo bati jarraikiz egindako lanaren ahalegina onartu beharko dela 
adierazi du Beatriz Artolazabalek. Gogorarazi du ekarpen gehiago aurkeztu daitezkeela 
uztailaren 22ra arte. Izapidetze-prozesuaren hurrengo faseei buruzko informazioa eman 
du, eta gehitu du jasotako txostenak eta jasotzeke daudenak –baita Legebiltzarrean 
izango den ondorengo debatea ere– legea aberasteko baliagarriak izango direla. 
Azkenik, txosten hori agente guztien (instituzionalak zein sozialak) adostasun 
zabalarekin aurkeztearen garrantzia azpimarratu du, zailagoa izango baita horri aurka 
egitea.  
 
Bozkatu egin da eta aho batez onartu da nahitaezko txostena.  

 
3. Barne-erregelamendurako egindako aldaketak aurkeztea eta onartzea.  

Presidenteak adierazi du 2016ko urriaren 26an Kontseiluaren Osoko Bilkurak onartu 
zuela une honetan indarrean dagoen barne-erregelamendua, Kontseilu hau arautzen 
duen irailaren 16ko 158/2008 Dekretuaren 5.6 artikuluak aurreikusitakoari jarraikiz. 
Gainera, gogorarazi du 2021eko abenduaren 13an adostu zela erregelamendu hori 
aztertzea. Aldatutako proposamena bidali zen deialdiarekin batera. Idazkariari eman dio 
hitza, eta hark aurkeztu ditu aldaketa nagusiak. 
 
 

Propuesta%20revisi
ón%20reglamento%20interno_2022.pdf 
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Beatriz Artolazabalek eskerrak eman dizkio Noemí de la Fuenteri eta elkarrizketarako 
tarte bat zabaldu du sartutako berritasunak jorratzeko, zein ongi iritzitako proposamen 
berriak eztabaidatzeko. 
 
Fernando San Martínek adierazi du III. kapituluko 7. eta 8. artikuluak bi aldiz daudela 2. 
paragrafoan. 
 
Mila Domínguezek Koordinakundetik komentatu duenez, interesgarria iruditzen zaie 
beste euskal gizarte-eragileen inkorporazio berriak balioesteko batzorde teknikoan 
egotea, baina ez dutela hori Batzorde Iraunkorrean balioesteko astirik izan, legearen 
nahitaezko txostenean kontzentratuta egon baitira betiere.  
 
Alberto Cereijok galdetu du zein den batzorde iraunkorreko kide ez diren erakundeek 
Kontseiluan garatuko diren gaiak helarazteko duten mekanismoa. Noemí de la Fuentek 
adierazi du batzorde iraunkorrean ez dauden kideek ordezkari bat dutela batzorde 
horretan gaiak helarazteko, baina puntu hori aztertu egingo dela artikuluetan behar 
bezala jasota geratu dadin. 
 
Alberto Cereijok, gainera, 10. artikuluaren erreferentzia eginez, akta betiere bilkura egin 
baino 15 egun lehenago bidaltzea eskatu du. Era berean, eskatu du 15.1 artikuluan 
aurreikusitako denbora-epea barnean hartzea, talde batean parte hartzean zer 
konpromiso hartzen diren jakiteko. 
 
Olga Garcíak komentatu du koordinakundeko genero-taldetik neurri pare bat helaraziko 
direla, zainketen gaia sartzeko eta bizitza betiere guztiaren erdigunean jartzeko.  
 
Natalia Rodríguezek, nahitaezko txostenak aipatzen dituen 14. artikuluaren 
erreferentzia eginez, nolabait ere denboren zainketa islatzea eskatu du.  
 
Presidenteak, erregelamenduaren inguruan egindako balorazioak eta komentarioak 
kontuan izanda, erregelamenduari egindako aldaketak onartzeko bozketa hurrengo 
bilkurara arte atzeratzea erabaki du. 
 
Noemí de la Fuentek irailaren 9a ezarri du barne-erregelamenduari ekarpenak egiteko 
muga-eguntzat. 
 
 
4. Nahitaezko txostenaren oharrak IV. Gida Planaren ebaluazioan eta luzapenean 

sartzeari buruzko informazioa.  

Presidenteak gogorarazi du 2022ko maiatzaren 30ean egindako bilkuran onartu zirela 
2018-2021 aldiko ebaluazioaren nahitaezko txostena eta eLankidetzaren Garapenerako 
Lankidetzaren IV. Gida Planaren 2022-2024 aldirako luzapena. 
 
Ondoren, Noemí de la Fuenteri eman dio hitza, eLankidetzako koordinazio 
estrategikoaren arduradun gisa, nahitaezko txostenaren gomendioei buruz 
eLankidetzan egin zuen balorazioa aurkeztu dezan eta gomendio horiek ebaluazio- edo 
luzapen-dokumentuetan barne hartzearen zergatia azaldu dezan. 
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Respuesta%20a%20
informe%20%20preceptivo%20CVCD%20evaluación%20y%20prórroga%20IVPD.pdf 
 
 
Ekarpenik izan ez denez, hurrengo puntuari ekin dio presidenteak. 
 
5. Galderak eta eskaerak. 

Gai-zerrendako azken puntura iritsita, inork galderaren edo eskaeraren bat ote duen 
galdetu du presidenteak. 

Paul Ortegak adierazi du Eusko Jaurlaritzaren barruan ari direla lanean –Trantsizio 
Sozialerako eta 2030 Agendarako Idazkaritzaren eskutik– gaiak identifikatzen garapen 
jasangarrirako politiken koherentziari buruzko bigarren txostenean, eta lantaldea udaren 
ondoren deitu ahal izatea espero duela egon daitezkeen proposamenak 
eztabaidatzeko.  
 
Jesús Ochoak bertaratuak animatu ditu legearen espirituak 2023ko aurrekontuan eragin 
dezan eta proposamen serio bat egin ahal izateko. Adierazi du gaur egun euskal 
BPGaren % 0,15 bakarrik bideratzen dela garapenerako laguntza ofizialera, beste 
autonomia-erkidego batzuekin alderatuta Euskadi aurretik izan dela, baina Europarekin 
alderatuz gero bide asko dagoela egiteko, eta ahalegin bat egitea eskatu du 
aurrerapauso irmo bat emateko. Beatriz Artolazabalek erantzun du Eusko Jaurlaritza 
lankidetzarekin konprometitutako erakundea dela, eta horretan jarraituko dutela 
ehuneko horiek hobetzeari begira, jada ez direla egungoarekin konformatzen. 
 
Presidentziak proposatu du hurrengo bilkura arrunta irailaren 28ko 11:00etan egitea, 
eta laugarrena, aldiz, azaroaren 21eko 12:30ean. 
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez gero, presidenteak bilera amaitutzat eman du 
13:45ean, parte hartu izana eskertuz eta bertaratutakoei zorioneko atsedena izan 
dezatela opatuz.  
 
 
 
 
 
 
 

NOEMÍ DE LA FUENTE PEREDA BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ 

GARAPENERAKO 
LANKIDETZAREN EUSKAL 
KONTSEILUKO IDAZKARIA 

GARAPENERAKO 
LANKIDETZAREN EUSKAL 
KONTSEILUKO PRESIDENTEA 

 


