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EAJ-PNV Udal Taldeak aurkezten duen mozioa, Euskara 

Biziberritzeko Plan Nagusiari buruzkoa 

 
 
 
 
Justifikazioa 
 

 
2013-2017 urteen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren (EBPN) 

eratzeko prozesua amaitu ondoren, oraindik pausu garrantzitsu bat falta da, 
plana onartzea. 

 
Nahiz eta planen onarpena Tokiko Gobernu Batzarraren eskumena izan, 

tradizioz, EBPNren inguruan dagoen adostasuna eta bere garrantzia agerian 
jartzeko, osoko bilkuran onartzearen tramitea egin da. 

 
Aurten, 2013-2017 EBPN osoko bilkurara eraman baino lehen EAJ-PNV, 

PSE-EE eta Bildu Gasteiz udal taldeek EBPNren "Udalaren konpromisoak" 
izena duen 2.3.1. atalan garrantzizko lau puntu hauek sartzea proposatu 
genuen: 

 
1. Aurrekontu eremuan Euskara Zerbitzuak aurkeztutako koadroa 

sartzea, bere ekintzak gauzatzeko egutegiarekin eta ekintza 
bakoitzari esleitzen zaion diru kopuruarekin. 2013 ekitaldian 
aurreikusitako kopurua lurzoru bezala finkatuz. EBPN onartuta 
izateko Udalaren Osoko bilkurak 2014-2017 ekitaldietarako 
konpromiso kreditua adostu beharko du, biak barne. 

 
2. Aurreikusitako ekintzen egutegia. 

 
3. Edozein momentuan Planaren ekintzetan aurrezkiak gauzatzen 

badira, hauek planaren ondorengo ekintzei zuzendu behar dira, 
bere lehentasun ordena edo bere egutegia kontutan harturik. 

 
4. EBPNren inguruan eman daitezkeen aldaketak Udal Taldeen eta 

Euskara Kontseiluaren parte izaten diren erakundeen artean 
adostuak izan beharko dira.  

 
Aurkeztutako lau puntu hauetako azken hiruak EBPNn sartzeko arazorik 

ez zuela esan zuen Gobernu Taldeak, baina lehenengo puntua Bozeramaileen 
Batzordean aztertu behar zela. Pausu hau ez da eman eta oraindik EBPN 
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onartu gabe dago, gainera Gobernu Taldeak, onarpen hau aurrekontuetan 
akordioaren aukerarekin lotzen du. 

 
Hori guztia kontuan hartuta, EAJ-PNV Udal Taldeak, PSE-EE eta Bildu 

Gasteiz Udal Taldeen adostasunarekin, Udal honetako Osoko Bilkurari honako 
ERABAKI hau hartzea proposatzen dio: 

 
1. Osoko Bilkurak Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiaren "Udalaren 

konpromisoak" izena duen 2.3.1. atalan honako puntu hauek sartzea 
erabakitzen du: 
 

1.- Aurrekontu eremuan Euskara Zerbitzuak aurkeztutako koadroa 
sartzea, bere ekintzak gauzatzeko egutegiarekin eta ekintza 
bakoitzari esleitzen zaion diru kopuruarekin. 2013 ekitaldian 
aurreikusitako kopurua lurzoru bezala finkatuz. EBPN onartuta 
izateko Udalaren Osoko bilkurak 2014-2017 ekitaldietarako 
konpromiso kreditua adostu beharko du, biak barne. 

 
2.- Aurreikusitako ekintzen egutegia. 
 
3.- Edozein momentuan Planaren ekintzetan aurrezkiak gauzatzen 

badira, hauek planaren ondorengo ekintzei zuzendu behar dira, 
bere lehentasun ordena edo bere egutegia kontutan harturik. 

 
4.- EBPNren inguruan eman daitezkeen aldaketak Udal Taldeen eta 

Euskara Kontseiluaren parte izaten diren erakundeen artean 
adostuak izan beharko dira.  

 
 

2. Osoko Bilkurak Udal Aurrekontuetan honako Konpromiso Kreditua 
sartzea erabakitzen du: 
 
  

 2014 2015 2016 2017 
EBPN 1.195.475 1.256.659 1.316.022 1.387.333 

 
Gasteizen, 2013ko azaroaren 21ean  
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