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GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

AGI NDUA, GOBERNANTZA PUBLI KO ETA AUTOGOBERNUKO 

SAI LBURUARENA, GOBERNANTZA PUBLI KO ETA AUTOGOBERNU 

SAI LAREN 2 0 2 0 RAKO DI RULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGI KOA ONARTZEN 

DUEN  AGI N DUA ALDATZEKO DEN A

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2020ko otsailaren 4ko 

Aginduaren bidez, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren 2020rako 

Dirulaguntzen Plan Est rategikoa onartu zen, Dirulaguntzei buruzko Legeak 

(azaroaren 17ko 38/ 2003 Lege Orokorrak)  8.1. art ikuluan xedatzen duena betez.

Duela bi ham arkada baino gehiago erabaki zen, Euskal Autonom ia Erkidegoko 

Adm inist razioaren Negoziazio Mahai Orokorraren erem uan, batera t ratatzea Mahai 

Orokor horretan ordezkariak zituzten erakunde sindikalen jarduna finantzatzeko 

dirulaguntzak, baita dirulaguntza horiek banatzeko ir izpideak ere. Horrela, aldatu 

egin zen banaketa- ir izpide heterogeneoak erabiltzea zekarren hitzarm en sektor ialak 

onartzeko lehengo ohitura. Urtero, erem u horretan bertan, ekitaldi bakoitzari 

dagokion dirulaguntza banatzea adosten da, eta gero, Gobernu Kontseiluaren akordio 

bidez onartzen da.

Adostutako ir izpideen arabera, dirulaguntzak honako jarduera hauek finantzatzen 

ditu:

1. Atal sindikalen gastuak eta akordioen eta hitzarmenen argitaratzeak.

2. Sindikatuen jarduerak, bai Adm inist razioan, bai Mahai Orokorrean.

3. Egon litekeen jardun sindikala garatzeko lokal edo baliabide gabezia.

4. Negoziazio eta parte-hartze sindikal jarduna, kontuan izan gabe jardun horrek 

akordioetan edo hitzarmenetan oinarr ia duen edo ez.

Ondorio horietarako, abenduaren 27ko 13/ 2019 Legeak (Euskal Autonom ia 

Erkidegoaren 2020rako aurrekontu orokorrak onartzen dituenak)  honako part ida hau 

jaso zuen:

PARTI DA I ZENA KOPURUA

001 Jarduera sindikala finantzatzea 432.000 € 

Kreditu hori Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailera t ransfer itu da, azaroaren 

26ko 24/ 2016 Dekretuaren 6. art ikuluak Sail horr i em aten dizkion eskum enei 

jarraikiz, 13/ 2019 Legean esleitutako dirulaguntzak adm inist razioan izapide 

daitezen. Dirulaguntzen helburua, beraz, jarduera horiek gauzatu ahal izatea da, 

beren xedea beteta.

J0D0Z-T25XF-J0BV en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T25XF-J0BV bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 

(azaroaren 11ko 1/ 1997 Legegintza Dekretuaren bidez onartua)  49.7 art ikuluarekin 

bat  etorr iz, dirulaguntza horiek zuzenean em ango dira Gobernu Kontseiluaren 

akordio bidez, eta dirulaguntzen proposam ena Lan Harrem anen Zuzendaritzari 

dagokio, 71/ 2017 Dekretuak (Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura 

organikoa eta funtzionala ezartzen dituenak)  18. art ikuluan esleitzen dizkion 

eskum enen arabera. 

Kontuan izanda jardun sindikalarentzako dirulaguntzak ez zirela jaso Gobernantza 

Publiko eta Autogobernu Sailaren 2020rako Dirulaguntzen Plan Est rategikoan, 

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 2020ko otsailaren 4ko 

Aginduaren bidez onartutakoan, Plan hori aldatu behar da dirulaguntza horiek jaso 

ditzan.

Horiek horrela, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta 

funtzionala ezartzen dituen apir ilaren 11ko 71/ 2017 Dekretuaren 3. art ikuluak 

emandako eskum enei jarraikiz, hau

EBAZTEN DUT:

Bakarra.-  Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren 2 0 2 0 rako 
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzen duen Gobernantza Publiko eta 
Autogobernuko sailburuaren 2 0 2 0 ko otsailaren 4 ko Aginduaren aldaketa.

Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren 2020rako Dirulaguntzen Plan 

Est rategikoa onartzen duen Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren Agindua 

aldatu egiten da eta honela geratzen da:

Bat .  Aldatu egiten da «Dirulaguntzen Plan Est rategikoa (2020)  Gobernantza Publiko 

eta Autogobernu Saila» eranskinaren 2 zk.ko atala eta honela geratzen da idatzita:

«2 . ESPARRU SUBJEKTI BOA ETA DENBORAZKOA 

Eusko Jaurlar itzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak kudeatzen dituen 

dirulaguntzak jasotzen ditu DPE honek, bat  eginez Lehendakariaren azaroaren 26ko 

24/ 2016 Dekretuaren 6. art ikuluan jasotzen diren eskum enekin. Dekretu horrek, 

gogoratu, Euskal Autonom ia Erkidegoko Adm inist razioko sailak sortu, ezabatu eta 

aldatu ditu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu. DPE honek jasotzen ditu 

dirulaguntzak 24/ 2016 Dekretuak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailar i 

honako arlo hauetan em aten dizkion eskum enak erabiliz:  Toki Adm inist razioaren 

arloan, fundazioen araubidearen arloan, Euskadiko Foru Zuzenbide Zibil eta 

Bereziaren arloan eta Adm inist razioaren m odernizazioaren eta erreform aren arloan;  

baita legeek eta erregelam enduek esleitzen dizkioten beste gaietan ere, hain zuzen, 

Autonom ia Erkidegoko herr itarren artean inform azio-gizartea sustatzearen arloan eta 

negoziazio kolekt iboari laguntzeko arloan.
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Denboraren erem uari dagokionez, DLOren Erregelam enduaren 11.4. art ikuluarekin 

bat  eginez, abian den urterako aurreikuspenak jasoko ditu DPEak, hots, 2020koak, 

aurreikusten dituen dirulaguntzen izaera bereziaren arabera.»

Bi. Eranskinaren 3 zk.ko atalean, helburu est rategikoen zerrendan, honako hau 

gehitu da:

«8. Negoziazio kolekt iboaren arloan laguntzea.»

Hiru. Eranskinaren 3 zk.ko atalar i honako hau gehitu zaio organo kudeatzaileen 

zerrendari:

«5. Lan Harrem anen Zuzendaritza.»

Lau. Eranskinaren 4 zk.ko atalean, «ARDATZ ESTRATEGI KOAK ETA 

DI RULAGUNTZEN LERROAK», LAN HARREMANEN ZUZENDARI TZA unitate organikoa 

gehitzen da, honako eduki honekin:
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5 . LAN HARREMANEN ZUZENDARI TZA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

8 . helburu estrategikoa :  Euskal Autonom ia Erkidegoaren eremuan egindako jardun sindikalaren finantza- laguntza, jardun horren 

helburuak zuzen betetzeko.

Dirulaguntzaren lerroa: Euskal Autonom ia Erkidegoan 2016ko ekitaldiar i dagokion jardun sindikala finantzatzeko dirulaguntzen 

banaketa.

Organoa:  Lan Harrem anen Zuzendaritza.

Program a:  1221 

Helburua:  Euskal Autonom ia Erkidegoko Adm inist razioaren Negoziazio Mahai Orokorraren akordioa betetzea.

Ekintza:  2016. urtean Euskal Autonom ia Erkidegoan ordezkariak zituzten sindikatuei dirulaguntzak ematea, Euskal Autonom ia 

Erkidegoko Adm inist razioaren Negoziazio Mahai Orokorraren akordioan adostutako banaketaren arabera.

- 1. adierazlea:  sindikatuen ordezkagarr itasun sindikal globala estatutuaren m endeko pertsonalaren eta funtzionarioen eremuan, 

baita langile lan-kont ratudunen erem uan ere.

- 2. adierazlea:  Negoziazio Mahai Orokorrean sindikatuek dituzten ordezkarien kopurua.

- 3. adierazlea:  m ahai sektor ialetan sindikatuek dituzten ordezkarien kopurua.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

8 . helburu estrategikoa :  Euskal Autonom ia Erkidegoaren eremuan egindako jardun sindikalaren finantza- laguntza, jardun horren 

helburuak zuzen betetzeko.

Dirulaguntzaren lerroa: Euskal Autonom ia Erkidegoan 2016ko ekitaldiar i dagokion jardun sindikala finantzatzeko dirulaguntzen banaketa

Organoa:  Lan Harrem anen Zuzendaritza. 2020

Program a:  1221 € kopurua %
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4. kapitulua 432.000 € %  100

Dirulaguntza- lerroa guzt ira 432.000 € %  100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

8 . helburu estrategikoa :  Euskal Autonom ia Erkidegoaren eremuan egindako jardun sindikalaren finantza- laguntza, jardun 

horren helburuak zuzen betetzeko.

Dirulaguntzaren lerroa: Euskal Autonom ia Erkidegoan 2016ko ekitaldiar i dagokion jardun sindikala finantzatzeko dirulaguntzen 

banaketa.

Organoa:  Lan Harrem anen Zuzendaritza.

Program a:  1221

Sektore hartzaileak:  Euskal Autonom ia Erkidegoko 

Adm inist razioaren Negoziazio Mahai Orokorrean 

ordezkatutako sektoreetan ordezkariak dituzten 

sindikatuak.

Sektore zehatzak:  ELA, LAB, CCOO, UGT, SATSE, SME, STEE-

EI LAS, ERNE, ESAN, SI PE eta HI TZA.

Em ateko prozedura:  zuzeneko dirulaguntza. Em ateko prozedura eta inst rum entalizatzeko m odua:  Gobernu 

Kontseiluaren erabakia/ hitzarm ena.

Josu I ñaki Erkoreka Gervasio

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua
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