(HITZARMENAREN EREDUA, 2005EKO AZAROAREN 22KO JAURLARITZAREN
KONTSEILUAN ONARTUA)
Hitzarmena, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Herri-erakundeen artekoa, hizkuntza-prestakuntza eta normalizazioaren
arloan izenpetzekoa
Hitzarmena, Usurbilgo udalaren eta Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen
artekoa.
PARTE HARTZEN DUTE:
Alde batetik, Maite Iruretagoiena Ibarguren andreak, Herri Arduralaritzaren Euskal
Erakundeko zuzendari eta ordezkari gisa, eta
Bestetik, Agurtzane Solaberrieta Mesa andreak, Usurbilgo udaleko alkate eta
ordezkari gisa.
ADIERAZI DUTE:
I.– 10/1982 Legeak (Euskararen Erabilpena Arauzkotzeko Oinarrizko Legeak)
aitortzen du herritar orok eskubidea duela euskara nahiz gaztelania erabiltzeko herriadministrazioarekiko harremanetan, eta, ondorioz, administrazioari agintzen dio
eskubide hori gauza dezan.
II.– 6/1989 Legeak (Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legeak), hizkuntzanormalizazioari buruzko tituluan, 10/1982 Legean ezarritako printzipio eta tresnak
biltzen ditu. Legeak, halaber, hizkuntza-eskakizunaren figura sortzen du; horrela,
aurrerantzean, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetako lanpostuak
betetzeko prozesuetan eta, oro har, hautaketa-prozesuetan, irizpide objektiboak izango
dira euskara-maila baloratzeko.
III.– Urriaren 14ko 241/2003 Dekretuak (Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen
egitura eta eginkizunak arautzen dituenak) 15.1 artikuluan ezartzen duenez, erakunde
horri dagokio, Euskalduntze Zerbitzuaren bitartez, "Euskadiko administrazio publikoen
zerbitzura dauden langileen hizkuntza-gaitasuna sustatu, antolatu eta ebaluatzea,
Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean eta horren
garapeneko arauetan ezarritako moduan, hartara euskal administrazio publikoetan,
beroriekin lankidetzan arituz, euskararen erabilera normalizatzeko, Hizkuntza
Politikarako Sailburuordetzak hizkuntzaren normalizaziorako ezarritako planekin bat
etorriz."
IV.– Apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuak (Euskal Autonomia Erkidegoko herriadministrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen duenak)
testu bakar batean biltzen ditu euskararen administrazio-erabilerari buruzko hainbat
xedapen, hain zuzen ere, Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioetan
euskararen erabilera normalizatzeko plangintza-prozesuaren antolamenduari buruz
Eusko Jaurlaritzak zenbait dekretutan emandako xedapenak.
V.– Usurbilgo udalak onartuta dauka hizkuntza-normalizaziorako plana, beti ere
apirilaren 15eko 86/1997 Dekretuaren arabera (Euskal Autonomia Erkidegoko herriadministrazioetan euskararen erabilera normalizatzeko prozesua arautzen du).

VI.– Hori guztia ikusita, Usurbilgo udalak Herri Arduralaritzaren Euskal erakundearen
lankidetza eskatzen du indarrean dauden xedapenen arabera bete behar dituen
hizkuntza-helburuak lortzeko.
Horregatik guztiagatik, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Usurbilgo
udalak erabaki dute lankidetzan aritzea azken erakunde horren hizkuntzanormalizazioko lanetan. Horretarako, hitzarmen hau adostu dute, ondoko printzipioak
eta jarduteko ildoak abiapuntu dituela.
HITZARMENAREN HELBURUA
Lehenengoa.– Hitzarmen honen bidez finkatu nahi da zein nolako harreman
juridikoa izango duten Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak eta Usurbilgo udalak
beren artean, Ogasun eta Herri administrazio sailburuaren 2005eko azaroaren 30eko
Aginduan ezarritakoetatik aplikagarriak direnei dagokionez. Agindu horren bidez,
batetik, arautzen da Herri arduralaritzaren Euskal Erakundeak Euskal Autonomia
Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua, eta
bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen udal-langileak ordezkatzeko
dirulaguntzen arauak.
Bigarrena.– Aurreko klausula horrek aipatzen duen harreman juridikoak honako
jardute-esparruak izango ditu:
– Euskara-ikastaroak antolatzea: euskalduntze/alfabetatzeko eta 4. hizkuntzaeskakizunari dagokion hizkuntza-prestakuntzako ikastaroak.
– Dirulaguntzak: euskara-ikastaroetara doazen langileak ordezkatzeko (udaladministrazioentzako baino ez).
– Terminologia juridiko-administratiboa.
– Euskarazko administrazio-materiala prestatu eta erabiltzea.
EUSKALDUNTZE/ALFABETATZEKO ETA 4. HIZKUNTZA-ESKAKIZUNEKO
HIZKUNTZA-PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK
Hirugarrena.– Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Usurbilgo udalaren esku
jartzen ditu Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2005eko azaroaren 30eko
Aginduaren I. kapituluan jasotako hizkuntza-prestakuntzako zerbitzuak. Agindu horren
bidez, batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Euskal
Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako
zerbitzua, eta bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen toki-langileak
ordezkatzeko dirulaguntzen arauak.
Laugarrena.– Ogasun eta Herri Administrazio Sailburuaren 1998ko ekainaren 9ko
Aginduaren bidez argitaratutako hitzarmen-eredua aplikatuz ezarritako ordu-kredituak
2006ko irailaren 30era arte izango dute balioa. Hortik aurrera, Ogasun eta Herri
Administrazio sailburuaren 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren seigarren
artikuluaren 3. paragrafoan ezarritako parametroen arabera zehaztutako ordu-kreditua
izango du langile bakoitzak. Agindu horren bidez, batetik, arautzen da Herri
Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei
eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua, eta bestetik, ezartzen dira euskaraikastaroetara doazen toki-langileak ordezkatzeko dirulaguntzen arauak.

Bosgarrena.– Alderdi biek ezagutzen dituzte 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren
III. kapituluan datu pertsonalak babesteari buruz aipatzen diren xedapenak, eta hitz
ematen dute bete egingo dituztela.
Seigarrena.– Usurbilgo udalak, hitzarmen hau izenpetzearen ondorioz, onartu egiten
ditu Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2005eko azaroaren 30eko Aginduko
hizkuntza-prestakuntzako zerbitzuak jaso ahal izateko baldintzak. Agindu horren bidez,
batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Euskal Autonomia
Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako zerbitzua, eta
bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen toki-langileak ordezkatzeko
dirulaguntzen arauak.

EUSKARA-IKASTAROETARA DOAZEN LANGILEAK ORDEZKATZEKO
DIRULAGUNTZAK (UDAL-ADMINISTRAZIOENTZAT BAINO EZ)
Zazpigarrena.– 1.– Udal-administrazioetako langileak euskara-ikastaroetara joatea
errazagoa izan dadin, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak dirulaguntzak emango
ditu ikastaroetara doazen langileak ordezkatzeko, baldin eta ordezkapen horiek
beharrezkoak badira.
2.– Dirulaguntzak horiek Ogasun eta Herri Administrazio sailburuaren 2005eko
azaroaren 30eko Aginduaren II. kapituluan ezarritakoari egokituko zaizkio; Agindu
horren bidez, batetik, arautzen da Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak Euskal
Autonomia Erkidegoko herri-erakundeei eskainiko dien hizkuntza-prestakuntzako
zerbitzua, eta bestetik, ezartzen dira euskara-ikastaroetara doazen toki-langileak
ordezkatzeko dirulaguntzen arauak.
3.– Alderdi biek ezagutzen dituzte 2005eko azaroaren 30eko Aginduaren III.
kapituluan datu pertsonalak babesteari buruz aipatzen diren xedapenak, eta hitz
ematen dute bete egingo dituztela.
TERMINOLOGIA JURIDIKO-ADMINISTRATIBOA
Zortzigarrena.- Administrazio-hizkera finkatzeko eskumena IVAPi dagokiola-eta,
erakunde horrek terminologia-bankuak, glosarioak eta bestelako terminologiako lantresnak eskainiko dizkie hitzarmen hau izenpetzen duten herri-erakundeei
Usurbilgo udalak, IVAPek hala eskatzen dionean, bere eguneroko kudeaketan
ohikoak diren administrazio-agirietan erabiltzen diren termino eta unitate lexikalak
aurkeztuko ditu.
Usurbilgo udalak, idazten dituen administrazio-agirietan, IVAPek bere terminologiabankuetan eta glosarioetan onartutako terminologia juridiko-administratiboa erabiliko
du.

EUSKARAZKO ADMINISTRAZIO-MATERIALAK PRESTATU ETA ERABILTZEA
Bederatzigarrena.– Usurbilgo udalak, HAEErekin elkarlanean, behar diren
maiztasun-azterketak egingo ditu bere agirietan, eta, horrela, herri-erakunde horrek
gehien erabiltzen dituen administrazio-agiri eta -espedienteak zein diren zehaztuko da.

Ekimen horren bidez jakingo da zein idazki diren herritarren eta Usurbilgo udalaren
arteko idatzizko harremanetan premia handiena dutenak euskara aldetik egokitzeko.
Usurbilgo udalak administrazio-agirien egokitzapenean antzematen dituen behar
orokor eta zehatzak jakinarazi ahal izango dizkio HAEEri; horrelakoetan, bada,
hizkuntza aldetik egokitzeko hautatu diren administrazio-agiri zehatzak eskuratuko
dizkio. HAEEk, berriz, administrazio-idazki horien ereduak prestatuko ditu, eta
Usurbilgo udalari bidaliko aztertu eta balora ditzan.
Administrazio-idazkien behin betiko proposamen guztiak, diren aurreko lerroaldean
aipatutako bidez egindakoak nahiz HAEEk bere kabuz egindakoak, lankidetzahitzarmen hau sinatzen duten herri-erakunde guztiei igorriko zaizkie.
KLAUSULA OROKORRAK
Hamargarrena.– Hitzarmen honek, sinatuz gero, aurreko lankidetza-hitzarmena
ordezkatuko du, dena delako herri-erakundeak hizkuntza-prestakuntzaren eta normalizazioaren arloan HAEErekin sinatuta leukakeen hitzarmena, esan nahi da.
Hamaikagarrena.– Hitzarmen honen iraupena lau urtekoa izango da, 2020ko
urriaren 2tik kontatzen hasita, aldeetako batek ez badu berariaz adierazten bertan
behera utzi nahi duela.
Hamabigarrena.– Hitzarmen hau bertan behera uzteko nahia adieraz lezake
aldeetako edozeinek, bere aldetik, eta, hala eginez gero, bermatu egin beharko da
hasitako jarduerak amaitu egingo direla. Nahi hori adierazi eta handik hiru hilabetetara
amaituko da hitzarmenaren indarraldia.
Eta adostasun frogatzat, alde biek sinatzen dute hitzarmen hau, Vitoria-Gasteizen,
2020ko irailaren 29an.
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