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GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA 
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PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

 

 

AGINDUA, 2019ko azaroaren 26koa, Gobernantza Publiko eta 

Autogobernuko sailburuarena, xedatzen duena aurretiazko kontsulta 

publikoa egitea Euskal Autonomia Erkidegoko langileen kontziliaziorako 

baimenak parekatzea onartzen duen Dekretuari buruz. 

 

 

 

Estatuko legegileak garrantzitsutzat jo du herritarrek lege mailako arauak egiteko 

prozeduran parte hartzea. Horren ondorioz, hain zuzen, Administrazio Publikoen 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan 

xedatzen da kontsulta publiko bat bideratuko dela dekretuak egin baino lehen, 

jakiteko zer iritzi duten etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektuek eta 

antolakunderik ordezkagarrienek puntu hauei buruz: 

 

a) Ekimenaren bitartez konpondu nahi diren arazoak. 

b) Arau hori onestea beharrezko eta egoki den. 

c) Arauaren helburuak. 

d) Izan litezkeen bestelako aukera erregulatzaile eta ez-erregulatzaileak. 

 

 

Administrazioaren borondatea da behar diren neurriak hartzea seme-alaben 

zaintzan gurasoen arteko erantzunkidetasuna bermatzeko, bai jaiotzen direnean, bai 

adopzioan, harreran edo adopzio-helburuko zaintzan, bai eta adingabeek beren 

gurasoaren edo gurasoen arreta jasotzeko duten eskubidea bermatzeko ere. Hori 

horrela, alde bakarrez erabaki zen proposamen hori gauzatzea Gobernu 

Kontseiluaren erabakiaren bidez. Hala, Gobernu Kontseiluak 2019ko irailaren 17an 

egindako bileran, Funtzio Publikoaren Sailburuordetzak kontziliazio-baimenak 

parekatzeko egindako proposamena behin-behinean onartu zen, eta gerora dekretu 

bidez arautuko zela xedatu zen. 

 

 

Beraz, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta 

funtzionala ezartzeko apirilaren 11ko 71/2017 Dekretuaren 4 c) eta 16. artikuluetan 

xedatuarekin bat, honako hau 

 

EBAZTEN DUT: 

 

 

Lehena.- Aurretiazko kontsulta publikoa egitea, hogei egun baliodunez, langileen 

kontziliaziorako baimenak parekatzea onartzen duen Dekretuari buruz; kontsultaren 

helburua da jakitea zer iritzi duten subjektuek eta antolakunderik ordezkagarrienek, 

eta, hartara, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 

1eko 39/2015 Legearen 133. artikulua betetzea. 

Bigarrena.- Aurreko apartatuan jasota dauden ondorioetarako, 2019ko irailaren 

17ko bilkuran hartutako Gobernuaren Erabakia gehitzen da, zeina kontziliazio-

baimenak parekatzea onartzen duena. 

Hirugarrena.- Dokumentazio hori pertsona fisiko eta juridikoek, publiko zein 

pribatuek, kontsulta dezakete Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren 



 
 

 

Egoitza Elektronikoko iragarki-taulan, Legegunean eta Gobernu Irekiaren interneteko 

parte-hartze atarian (www.irekia.euskadi.eus). 

 

Vitoria-Gasteiz, 2019ko azaroaren 26a. 
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