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ERABAKIA, AUKERAK - GIZARTERATZEKO EUSKAL AGENTZIARI EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA LANBIDE - EUSKAL ENPLEGU 

ZERBITZUAREN BITARTEKO PROPIO PERTSONIFIKATUAREN IZAERA BERARIAZ AITORTZEKO 

DENA. (ESP. 2021/01311) (A/20210469). 

 

Irailaren 30eko 3/2021 Legeak, AUKERAK- Gizarteratzeko Euskal Agentzia sortzeko 

onartutakoak, zuzenbide pribatuko erakunde publiko gisa sortu du Agentzia, Euskadiko 

espetxeetan barneratuen gizarteratze- eta laneratze- prozesua errazteko helburuarekin. 

Espetxe-arloko Estatuko legeria betearazteko baliabide eta zerbitzuen eskualdaketak eragin du  

erakunde publiko hori sortzea, Estatu eta Euskal Autonomia Erkidegoaren arteko 

Transferentzien Batzorde Mistoak erabakitakoaren arabera, hain zuzen ere, ekainaren 29ko 

474/2021 Errege Dekretuaren eta uztailaren 6ko 169/2021 Dekretuaren bidez argitaratua. 

AUKERAK abian jartzeak, bere jarduera hasteko agindua onartzeaz gain, Eusko Jaurlaritzaren 

zenbait kudeaketa-arloren esku hartzea behar duten aldez aurreko ekintzak ere badakartza 

berekin, eta ahalik eta azkarren egin behar direnak, erakunde berriak abenduaren 31 baino 

lehen egin beharreko jarduerak aurreratu ahal izan ditzan, egun horretan amaitzen baita 

Estatuko erakundearen kudeaketa. 

Horrek esan nahi du ordura arteko epea igaro baino lehen jaso beharko dituela Euskal 

Espetxeetako Administrazioak egingo dizkion enkarguak ekoizpen-tailerrak antolatzeko euskal 

espetxeetako garapen-esparruko jardueretan (elikadura, ekonomatoa eta kafetegia, elikadura-

errazionatuen banaketa, osasun-loteen hornidura, mantentze-lanak eta jarduera osagarriak). 

Baita kanpoko enpresekin lankidetzan garatzen diren beste lantegi produktiboak ere. 

Gaur egun, presazko bidetik izapidetzen ari dira AUKERAKen estatutuak; hala ere, epeak 

luzaezinak direnez, beharrezkoa da erakunde berri horren jardueren hasiera aurreratzea, 

2022ko urtarrilaren 1a baino lehen azaldutako guztia egin ahal izateko behar besteko 

aurrerapenaz bere eginkizunak bere gain hartzeko moduan egoteko. 
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Beraz, beharrezkoa da, legegileak dioen bezala, erakundearen estatutuak onartu aurretik 

jardueraren hasiera eta hura prestatzeko jarduerak aurreratzea. Ildo horretatik, legeak 

ahalmena ematen dio Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuari Agentziaren 

funtzionamendu osorako beharrezkoak diren jarduketa guztiak egin ditzan. 

AUKERAK sortzeko legeak berariaz gaitzen du erakunde berria euskal administrazio publikoen 

eta haien mendeko edo haiei lotutako sektore publikoaren bitarteko propiotzat hartzea, nahiz 

eta aitorpen hori agentziaren estatutuetan eta sektore publikoko kontratuen legerian 

ezarritakoari bildu behar zaion arren; izan ere, beste administrazio batzuen bitarteko propio 

izateko, beharrezkoa izango litzateke estatutuetan haiei aitortzea AUKERAK Agentzian parte 

hartzea, eta hori ez da jasotzen, ez behintzat egun. Horrela, izapidetzen ari den estatutu-

proiektuan, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren bitarteko propio izaera aitortzen zaio. 

Espetxeetako Administrazioaren eta AUKERAK agentziaren arteko harremana (bai eta Lanbidek 

eta AUKERAK agentziak enplegurako prestakuntzaren arloan izan behar dutena ere) bitarteko 

propioari egindako kudeaketa-gomendioaren edo enkarguaren formulen bidez soilik gauzatu 

daiteke. 

Kasu horietan, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 32. artikuluak eta uztailaren 27ko 

116/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoaren kontratazio-

araubideari buruzkoak, ezartzen dituzten baldintza guztiak betetzen dira, negozio-proiekzioen 

arabera enkarguen hartzaile den entearen jardueren ehunekoari dagokiona barne, eta, 

objektiboki, AUKERAK elkarteak baliabide pertsonal eta material egokiak izango ditu enkarguak 

bere helburu sozialaren arabera egiteko. 

Horregatik guztiagatik, akordio honen bidez, AUKERAK sortzeko arauak ezartzen duen berezko 

bitarteko izatearen aitorpen orokorra kontuan hartuta, berariazko adostasuna eta baimena 

ematen zaio Administrazio Orokorrari enkarguak egiteko, kontuan hartuta Lanbide- Euskal 

Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluak 2021eko azaroaren 11n erabaki zuen Aukera, 

Gizarteratzeko Euskal Agentzia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitarteko propio izaera 

aitortzea. 

Ondorioz, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuaren proposamenez, Gobernu 

Kontseiluak hartu du honako akordio hau: 
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AKORDIOA 

Adostasuna ematen da eta berariaz baimentzen da Aukerak, Gizarteratzeko 

Euskal Agentziari, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 

eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren bitarteko propio izaera aitortzeko. 

Kontratazio Publikoa Euskadin- Contratación Pública en Euskadi  

plataforman inguruabar hori argitaratuko da, eta bertan jasoko da, 

gainera, enkarguen izango duten jarduera-esparrua. 

 

 

 


