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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 443/2021 Erabakia, uztailaren 20koa. Onestea Burgoseko Diputazio 
Probintzialarekin lankidetza hitzarmena izenpetzea, Trebiñuko enklabeari buruzko esparru akor-
dioa garatzeko, “Genero indarkeriaren aurkako protokoloak eta koordinazioa. Berdintasunaren 
arloko politika publikoak”

Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak, 2021ko apirilaren 24an, es-
parru akordioa izenpetu zuten hauen arteko lankidetza harremanak modu sistematikoan jorrat-
zeko helburuarekin, enklabeko bizilagunei zerbitzuak emateko baldintzak hobetze aldera, bai eta 
ikusteko ere lankidetza praktika hura posible den zabaltzea beste udalerri mugakide batzuetara.

Esparru akordio horrek bermatzen du, lehenengo klausulako bigarren paragrafoan, lankidetza 
praktika gauzatzea eta, horretarako, identifikatzen ditu zein gaitan eman ahal den, alderdiei esku 
emanez administrazioko lankidetza hitzarmenak egin ditzaten bakoitzerako. Halaber, garapen 
hitzarmenen gutxieneko edukia finkatzen dute eta sei hilabeteko epea aurreikusten du lanki-
detza proposamenak aurkezteko.

Gainera, hirugarren klausulan identifikatzen ditu, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko 
Diputazio Probintzialaren arteko lankidetzaren lehentasuneko helburu gisa, Trebiñuko enkla-
beko bizilagunentzako genero indarkeriaren aurkako borrokako eta berdintasun arloko politika 
publikoetako protokoloak eta koordinazioa.

Arabako Lurralde Historikoaren eta Trebiñuko enklabearen artean izan ohi diren harreman 
historiko, sozial, kultural eta ekonomiko sakon eta anaiartekoak kontuan izanda, Arabako Foru 
Aldundia lankidetzan aritzen da enklabe horretako udalekin Trebiñuko enklabeko biztanleei 
zuzendutako hizkuntza politika garatzeko, enklabe horretako emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna lortzera bideratutako programak eta jarduerak garatzen laguntzeko.

Hori dela eta, 2021ko apirilean izenpetutako esparru akordio horren aurreikuspenak garatu 
eta burutzeko, Arabako Foru Aldundiak eta Burgoseko Diputazio Probintzialak egoki ikusten 
dute erakundeen arteko beren lankidetza finkatzea genero indarkeriaren aurkako borrokako eta 
berdintasun arloko politika publikoetako protokolo eta koordinazio arloan; ondorioz, Diputatu 
nagusiaren eta lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren,Berrikuntzaren eta 
Demografia Erronkaren Saileko foru diputatuaren proposamenez, eta Foru Gobernu Kon tseiluak 
gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, hau hartu da

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onespena ematea lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio 
Probintzialarekin, Trebiñuko enklabeari buruzko Esparru Akordioa garatzeko, genero indarkeria-
ren aurkako borrokako eta berdintasun arloko politika publikoetako protokolo eta koordinazio 
arloan, erabaki honen eranskinean ezarritako baldintzetan.

Bigarrena. Baimena ematea lehenengo diputatu nagusiorde eta Ekonomia Garapenaren, 
Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko foru diputatuari hitzarmen hau eta berau 
garatzeko beharrezko diren ekintzak izenpetzeko.
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Hirugarrena. Erabaki hau eta bere eranskina Arabako Batzar Nagusietara bidaltzea.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 21a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lehenengo diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren,  
Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren diputatua
Mª PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Berdintasunaren eta Giza Eskubideen Zuzendaria
AINHOA CAMPO ARENAZA

lankidetza hitzarmena izenpetzeari Burgoseko Diputazio Probintzialarekin, Trebiñuko 
enklabeari buruzko Esparru Akordioa garatzeko, genero indarkeriaren aurkako borrokako 

eta berdintasun arloko politika publikoetako protokolo eta koordinazio arloan

Arabako Foru Aldundiaren 
eta 

Burgoseko Probintzia Diputazioaren 
artean

Burgosen, 2021eko uztailaren.... (a)

Vitoria-Gasteizen, 2021eko uztailaren.... (a)

I. Alde batetik, Ramiro González Vicente jauna, diputatu nagusi gisa, Arabako Foru Aldun-
dia ordezkatuz, eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Biltzar Nagusiek apirilaren 21eko 
11/2021 Foru Araua, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Probintzia Diputazioaren artean 
Trebiñuko enklabeari buruzko elkarlanerako esparru hitzarmena berrestekoa, baliatuz emandako 
baimenaren arabera.

Eta María Pilar García de Salazar Olano andrea, lehenengo diputatu nagusiorde eta Eko-
nomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta Demografia Erronkaren Saileko foru diputatu gisa, 
Arabako Foru Aldundia ordezkatuz, eta Foru Gobernu Kontseiluak eta Arabako Biltzar Nagusiek 
apirilaren 21eko 11/2021 Foru Araua, Arabako Foru Aldundiaren eta Burgoseko Probintzia Dipu-
tazioaren artean Trebiñuko enklabeari buruzko elkarlanerako esparru hitzarmena berrestekoa, 
baliatuz emandako baimenaren arabera.

II. Beste aldetik, César Rico Ruiz jauna, Burgoseko Diputazio Probintzialaren ordezkaritzan, 
lehendakari gisa, Burgoseko Diputazio Probintziala eratzeko bilkuran hautatu baitzuten kargu 
horretarako, 2019ko ekainaren 28an, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legeak 34.1 b) artikuluan esleitutako eskumenak egikarituz.

Eta Lorenzo Rodríguez Pérez, jauna, korporazio probintzialeko 1. lehendakariorde gisa jar-
dunez, Lehendakaritzaren 2019ko uztailaren 4ko ebazpen baten bidez izendatua, zeinaren berri 
eman baitzitzaion korporazioko osoko bilkurari 2019ko uztailaren 12an egindako bileran.

Aurrerantzean, Arabako Foru Aldundia batetik eta Burgoseko Probintzia Diputazioa bestetik 
“alderdiak” deituko dira batera eta “alderdia” bereizita.

Bi alderdiek lankidetzahitzarmen hau izenpetzeko lege gaitasun nahikoa aitortzen diote 
elkarri eta, horretarako, honako hau
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ADIERAZTEN DUTE

I. Arabako Foru Aldundiak, otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen berdinta-
sunerakoak, xedatutakoaren arabera, berdintasunari buruzko arauak bere lurraldearen barruan 
gauzatzeko eskumenak dauzka.

II. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 36. artikuluan, 
probintzia diputazioei esleitzen die, besteak beste, udal zerbitzuak beren artean koordinatzea 
zerbitzuak osorik eta egoki betetzea ziurtatzeko, baita udalerriaz gaindiko eta, hala badagokio, 
eskualdez gaindiko zerbitzu publikoak betetzea ere. Bestalde, martxoaren 3ko 1/2003 Legeak, 
Gaztela eta Leongo emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasunarenak, eta abenduaren 
9ko 13/2010 Legeak, Gaztela eta Leongo genero indarkeriaren aurkakoak, zehazten dute zein 
eskumen duten probintziek arlo horietan 20.000 biztanleko edo gutxiagoko udalerrietarako.

III Alderdiek, 2017ko apirilaren 24an, elkarlanerako esparru akordio bat sinatu zuten Trebi-
ñuko enklabeari buruz (aurrerantzean, “esparru akordioa”), beren artean lankidetza harremanak 
era sistematikoan jorratzeko xedearekin, enklabeko biztanleei zerbitzu hobea emateko asmoz 
eta lankidetza jardun hori beste udalerri mugakide batzuetarahedatzeko aukera izateko.

Ildo horretan, esparru akordioaren lehen klausularen lehen paragrafoak hau ezartzen du:

“Esparru akordio honen xedea da adostea eta era sistematikoan antolatzea Trebiñuko 
enklabeko eta erakunde bien artean dauden udalerri mugakideetako biztanleei zerbitzu hobea 
emateko behar diren lankidetza harremanak, alde bakoitzak onartuta duen bere eskumenen 
esparruan jardunez beti”.

Alderdien artean sinatutako esparru akordioak lankidetza jardunaren gauzatze materiala 
bermatzen du; horretarako, identifikatzen du zein arlotan gertatu ahalko den, eta alderdiak 
hertsatzen ditu bakoitzerako administrazio lankidetzako banakako hitzarmenak formaliza 
ditzaten. Halaber, garapen hitzarmenengutxieneko edukia finkatzen du eta sei hilabeteko epea 
aurreikusten du lankidetza proposamenak aurkezteko.

Honela ezartzen du esparru akordioaren lehen klausularen bigarren paragrafoak:

“Aldeek, bakoitzak bere administrazio organoaren bitartez, hirugarren klausulan zehaz-
tutako gaietan administrazioen arteko lankidetzarakohitzarmen proposamenak egingo di-
tuzte sei hilabeteko epean, esparru akordio hau izenpetzen denetik aurrera. Proposamenetan 
honako hauek ere jaso beharko dira: aurrekontua, nola finantzatuko den eta hitzarmenaren 
xede den zerbitzuaren eraginpean izango den lurralde eremua, zehatz mehatz mugatuta. 
Hitzarmenbakoitza era independentean izenpetuko dute aldeek, eta eragindako udalerriei 
entzunaldiko izapidea eskainiko zaie”.

Esparru akordioaren xedapen horiek garatzeko eta gauzatzeko, alderdiek bidezkotzat jo 
dute administrazioen arteko lankidetzan aritzea “Genero indarkeriaren aurkako protokoloak 
eta koordinazioa. Berdintasunaren arloko politika publikoak” arloan (haien arteko lankidetzaren 
helburu gisa identifikatu da esparru akordioaren hirugarren klausulako 2. atalean).

VI. Apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 57.2 artikuluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, hitzarmen hau sinatzen duen administrazio bakoitzean izapide tzean 
egiaztatu denez, alderdien arteko lankidetzak, arlo zehatz honetan, kudeaketa publikoaren 
eraginkortasuna hobetzen du, administrazio bikoiztasunak deuseztatzen ditu eta, nolanahi ere, 
aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko legeria betetzen du.

Hori guztia dela eta, bi alderdiek lankidetzahitzarmen hau sinatzea adosten dute, klausula 
hauen arabera:

KLAUSULAK

1. HITZARMENAREN IZAERA.

Hitzarmen honek izaera administratiboa du eta administrazio arteko lankidetzazko harre-
manetan funtsatzen da, erakunde leialtasunaren eta lankidetzaren printzipioetan oinarrituta, 
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esparru akordioan ezarritakoa garatuz eta urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren 
araubide juridikoarenak, 3. eta 47. artikuluetan eta hurrengoetan ezartzen duenarekin eta apirila-
ren 2ko 7/1985 Legeak, toki-araubidearen oinarriak arautzen dituenak, 55. artikuluan (abendua-
ren 27ko 27/2013 Legeak, toki-administrazioaren arrazionalizazio eta iraunkortasunari buruzkoak, 
aldatu ostean) xedatzen duenarekin bat etorriz.

2. XEDEA.

2.1. Hitzarmen honen xedea da alderdien arteko elkarlanean eta biek parte hartuz zerbitzuak 
ematea, “Genero indarkeriaren aurkako protokoloak eta koordinazioa. Berdintasunaren arloko 
politika publikoak” arloan, esparru akordioaren hirugarren klausulako 2. atalean haien arteko 
lankidetzaren lehentasunezko xedetzat jotzen baita, Trebiñuko enklabeko biztanleei zerbitzuak 
emateko. Horretarako, eginkizun eta erantzukizunen banaketa antolatzen du eta zehazten du zein 
jarduketa egokituko zaien bakoitzaren administrazio zerbitzuei hitzarmen honen indarraldian.

2.2. Hitzarmen honen ondorioetarako, herritarrei zerbitzu hauek ematea xede duen ad-
ministrazio jarduera jotzen da “Genero indarkeriaren aurkako protokoloak eta koordinazioa. 
Berdintasunaren arloko politika publikoak” arlotzat:

• Laia Eskola (Arabako Emakumeen Jabekuntzarako eta Berdintasunerako Eskola) handitzea.

• Genero-indarkeriaren diagnostikotik eratorritako protokolo bat egitea

• Dirulaguntza deialdia, norgehiagoka araubidean, emakumeen eta gizonen berdintasuna 
erdiesteko xedearekin Trebiñuko enklabeko udalek sustatutako programak edo jarduerak 
garatzeko.

• Dirulaguntza deialdia, norgehiagoka araubidean, irabazteko xederik gabeko elkarte eta 
erakundeentzat, Trebiñuko enklabean emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiestea helburu 
duten jarduerak garatzeko.

• Dirulaguntza deialdia, norgehiagoka araubidean, Trebiñuko enklabeko udalentzat, sentsi-
bilizazioa eta kultura arteko bizikidetza xede duten programak edo jarduerak garatzeko.

• Dirulaguntza deialdia, norgehiagoka araubidean, irabazteko xederik gabeko elkarte eta 
erakundeentzat, sentsibilizazioa eta kultura arteko bizikidetza xede dituzten programak edo 
jarduerak Trebiñuko enklabean garatzeko.

2.3. Arabako Foru Aldundiko Berdintasun, Lankidetza eta Kulturartekotasun Zerbitzu Admi-
nistratiboak hartzen du gain zuzenean arlo honetako zerbitzuak emateko zeregina.

3. KUDEAKETA ARAUAK.

3.1. Aurreko klausulako 2.3 atalean identifikatutako Arabako Foru Aldundiko administrazio 
zerbitzuek hitzarmen hau sinatzen denetik aurrera emango dituzte hitzarmen honen xede diren 
zerbitzuak, indarraldi osoan.

3.2. “Genero indarkeriaren aurkako protokoloak eta koordinazioa. Berdintasunaren ar-
loko politika publikoak” arloko zerbitzuak finantzatzeko, Arabako Foru Aldundiak horretarako 
gaitutako aurrekontua erabiliko da. Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuko partida hauek 
babesten dute gastu hori: 02501.9200.2279904, 02501.9200.2279905, 02501.9200.4629001, 
02501.9200.4810001, eta 02501.9400.4810001.

3.3. Arabako Foru Aldundiari egokituko zaizkio behin betiko administrazio egintzen ones-
pena, administrazio errekurtsoen ebazpena eta hirugarrenekiko erantzukizuna.

3.4. Hitzarmen honen xede den sustapen jardueran jarduteko zona geografikoak Trebiñuko 
enklabeko udalerriak hartzen ditu barne: Trebiñuko Konderria eta Argantzon.

3.5. Hitzarmen honen xede den sustapen jarduera Arabako Foru Aldundiaren menpeko lan-
gileek edo horretarako kontratatutako erakundeek gauzatuko dute, sektore publikoan aplikatu 
beharreko kontratazio araudiaren arabera.
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4. JARRAIPEN BATZORDE TEKNIKOA.

4.1. Hitzarmen honetarako jarraipen batzorde teknikoa sortu da. Klausuletan xedatutako eta 
sinatu ostean garatu behar diren zereginak betetzeko eginkizuna izango du, jarraipena egiteko, 
ondo gauzatzen dela kontrolatzeko eta hitzarmen honek sor ditzakeen interpretazio eta gauzatze 
arazoak ebazteko asmoz.

4.2. Jarraipen batzorde teknikoa esparru akordioaren jarraipen batzorde teknikoa osatzen 
duten kideek osatuko dute eta, gainera, alderdi bakoitzeko beste kide bat egongo da, hitzarmen 
honek xede duen arlo zehatzeanesperientzia egiaztatua daukana.

4.3. Hitzarmen hau indarrean den bitartean, alderdietako edozeinek proposatuta, batzordeak 
bilera egingo du jarduketak behar bezala gauzatzeko beharrezkoa den guztietan. Batzordearen 
bileretan kide guztiek egon beharko dute, eta guztiek aho batez onartuta hartuko dira erabakiak.

5. ESKU HARTZEN DUTEN ALDERDIEN ESKUMENAK ERRESPETATZEA.

Hitzarmen hau sinatzeak ez du ekarriko esku hartzen duten alderdien eskumenei uko egite-
rik edo eskumen horiek aldatzerik, eta hitzarmenaren ondorioz hartzen dituzten konpromisoei 
datxezkienerantzukizunak bakarrik izango dituzte.

6. IRAUPENA.

6.1. Hitzarmen hau sinatzen den egunean sartuko da indarrean. Esparru akordioaren gara-
pena denez, haren gehieneko iraupena esparru akordioari lotuta egongo da, eta ezin izango da 
lau urte baino gehiagokoa izan, salbu eta epe hori bukatu baino lehen alderdiek suntsiaraztea 
edo lau urte gehiagoz luzatzeaerabakitzen badute.

6.2. Nolanahi ere, hitzarmen hau, esparru akordioak ezartzen duen moduan, iragankorra 
da, antolamendu juridikoarekin bat datorren eta Trebiñuko enklabearen egoera behin betiko 
ebazten duen irtenbide iraunkor bat onartu arte.

7. ALDATZEKO ETA AMAITZEKO ARAUBIDEA.

7.1. Hitzarmenaaldatzeko, alderdiek akordioa egin beharko dute hitzarmena amaitu baino 
lehen, eta akordioa eranskin gisa gehitu beharko zaio hitzarmenari.

7.2. Hitzarmen hau amaituko da haren xede diren jarduketak betetzen direnean edo suntsia-
razteko arrazoi hauetakoren bat sortzen denean:

a) Hitzarmenaren indarraldia igarotzea hori luzatzea adostu gabe.

b) Alderdiek hitzarmenasuntsiaraztea adostea.

c) Alderdietako edozeinek hura salatzea, beste alderdiari modu fede emailean jakinaraziz 
hiru hilabete lehenago.

d) Hitzarmenean jasoriko klausulak ez betetzea. Kasu horretan, alderdietako edozeinek erre-
kerimendu bat jakinarazi ahalko dio bete ez dituen alderdiari, epe jakin batean bete gabetza-
tjotzen diren betebeharrak edo konpromisoak bete ditzan, eta errekerimendu horren berri eman 
beharko zaio jarraipen batzordeari. Errekerimenduan adierazitako epea igaro ondoren bete 
gabetzat jotakoak berdin jarraitzen badu, errekerimendua egin zuen alderdiak hitzarmenasunt-
siarazi egin dela ondorioztatuko du eta hala jakinaraziko dio beste alderdiari.

e) Hitzarmena deuseza dela adieraztea ebazpen judizial baten bidez.

f) Aurretik aipatutako ez beste edozein kausa dela medio, ordenamendu juridikoan aurrei-
kusten bada.

7.3. Hitzarmen hau amaitzen denean, likidatu egingo da, alderdi bakoitzaren betebeharrak eta 
konpromisoak zehazte aldera. Horretarako, urriaren 1eko 40/2015 Legeak, sektore publikoaren 
araubide juridikoarenak, 52. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio.
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8. ARAUBIDE JURIDIKOA.

8.1. Hitzarmen hau administrazio izaerakoa da, eta herri administrazioen erabakiei aplikatu 
behar zaien administrazio araubide juridikoari jarraituko zaio hori interpretatzeko eta garatzeko.

8.2. Interpretazioari, aldaketari, suntsiarazteari eta ondorioei buruz sor litezkeen eztabaidak 
jarraipen batzordeakebatziko ditu, bederatzigarren klausulan esandakoaren arabera. Hori egin 
ezin ez bada, administrazioarekiko auzien jurisdikzio ordenako organoek izango dute eskumena 
auzigaiak ezagutzeko.

9. INFORMAZIOA.

Hitzarmen hau sinatu baino lehen, entzunaldia emango zaie Trebiñuko enklabeko udalerriei 
eta aplikatu behar zaien gainerakoei, esparru akordioaren seigarren klausulan xedatutakoaren 
arabera. Sinatu dela jakinaraziko zaie Arabako Biltzar Nagusiei, Eusko Jaurlaritzari eta Gaztela 
eta Leongo Biltzarrari.

Ados daudela adierazteko, alderdiek hitzarmen hau formalizatzeko dokumentuaren orrialde 
bakoitzean izenpekoa jarri dute eta bi aleetako oinean sinatu dute, goiburuan adierazten den 
lekuan eta egunean.

Arabako Foru Aldundia Burgoseko Probintzia Diputazioa
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