
 

 

 

 

ARABAKO ARTIUM FUNDAZIOAREN PATRONATUAK 2021EKO URRIAREN 28AN EGINDAKO 55. 
OSOKO BILKURAREN AKTA 

 

 

 

PARTE HARTZAILEAK: 

 

Presidentea:  

Ramiro González Vicente jauna (AFA) 

 

Presidenteordea:  

Ana María del Val Sancho Andrea (AFA) 

 

Kideak: 

Cristina González Calvar andrea (AFA) 

Bingen Zupiria Gorostidi jauna (EJ) 

María Inmaculada Sánchez Arbe andrea (AFA) 

Andoni Iturbe Amorebieta jauna (EJ) 

Estibaliz Canto Llorente andrea (Vitoria-Gasteizko 

Udala) 

Mercedes Roldán Sánchez andrea (Kultura eta 

Kirol Ministerioa) 

Sabino San Vicente Alvarez jauna (Euskaltel, S. A.) 

Iñigo Recio Alvarez jauna (Vital Fundazioa) 

María Goti Ciprián andrea (El Correo) 

 

Idazkaria:  

Susana Guede Arana andrea 

 

 

Vitoria-Gasteizen, Fundazioaren egoitzan (Arte 

Garaikideko Euskal Zentro-Museoa, Frantzia 

kalea 24), lehendakariak 2021eko urriaren 

22an deialdia egin ondoren, egun berean posta 

elektronikoz bidalita, alboan adierazitako 

pertsonek parte hartu dute, Arabako Artium 

Fundazioaren Patronatuaren Osoko Bilkuran. 

Ramiro González Vicente jaunak bere izenean 

eta Itziar Gonzalo de Zuazoren (AFA) izenean 

esku hartu du; bigarrenak, etorri ezinik, 

2021eko urriaren 28ko idazki baten bidez 

gaurko bilkurarako botoa eskuordetu dio. 

Saio horretan, Fundazioaren zuzendari Beatriz 

Herráez Diéguez andreak eta Garapen eta 

Finantza Arloko zuzendariorde Javier Iriarte 

Salazar jaunak ere parte hartu dute.  

 

Fundazioaren Estatutuetako 24. artikuluan ezarritako deialdiari buruzko lege- eta estatutu-

aurreikuspenak eta quorumari buruzko araua beterik, Patronatuaren Osoko Bilkura balio osoz 

eratutzat jotzen da, honako gai hauek aztertzeko: 

GAI ZERRENDA 

 

Honako hauek dira deialdiko gai-zerrendan sartutako gaiak: 

1. Mercedes Roldán Sánchez andrea, Estatuko Museoen zuzendariorde nagusia, Kultura eta Kirol 

Ministerioaren ordezkari izendatzea Fundazioaren Patronatuan / Designación de Dña. Mercedes 

Roldán Sánchez, Subdirectora General de Museos Estatales, como representante del Ministerio 

de Cultura y Deporte en el Patronato de la Fundación. 

2. Artium Fundazioaren 2021-2024 Plan Estrategikoa onartzea / Aprobación del Plan estratégico 

2021-2024 de la Fundación Artium. 
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3. Artium Fundazioaren jokabide-kodea onartzea / Aprobación del Código de conducta de la 

Fundación Artium. 

4. 2022eko ekitaldirako tarifak onartzea / Aprobación de las Tarifas para el ejercicio 2022.  

5. 2022ko ekitaldirako Jarduera Plana (Aurrekontuak) onartzea / Aprobación del Plan de Actuación 

(Presupuesto) para el ejercicio 2022.  

6. 2022ko ekitaldirako Batzorde Betearazlean Babesle Pribatuen ordezkari izango den erakundearen 

izendapena / Designación de la entidad representante de los Patronos Privados en el Comité 

Ejecutivo, para el ejercicio 2022.  

7. Fundazioaren zuzendariaren txostena / Informe de la Directora de la Fundación. 

8. Galde-eskeak / Ruegos y preguntas. 

9. Saioaren akta irakurri eta onartzea / Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

 

ACUERDOS 

 

Hartutako erabakiak honako hauek dira: 

1.- Mercedes Roldán Sánchez andrea, Estatuko Museoen zuzendariorde nagusia, Kultura eta Kirol 

Ministerioaren ordezkari izendatzea Fundazioaren Patronatuan / Designación de Dña. Mercedes 

Roldán Sánchez, Subdirectora General de Museos Estatales, como representante del Ministerio de 

Cultura y Deporte en el Patronato de la Fundación. 

Patronatuari jakinarazi zaio Kultura eta Kirol ministroaren 2021eko urriaren 15eko idazkiaren bidez, 

eta maiatzaren 5eko 509/2020 Errege Dekretuaren 5.1 u) eta 5.2 artikuluetan Estatuko Museoen 

Zuzendariordetza Nagusiari esleitutako eskumenen arabera, orain arte Arabako Artium Fundazioan 

izan duen ordezkaria, Carmen Jiménez Sanz, Mercedes Roldan Sánchez andreak ordeztuko duela. 

Beraz, Osoko Bilkurak, aho batez eta Fundazioaren Estatutuetako 9.2 artikuluak dionearen arabera, 

egindako lanagatik eskerrak emanez, Carmen Jiménez Sanz andrearen kargu-uztea berretsi du eta 

Mercedes Roldan Sánchez andrea Fundazioaren Patronatuaren kide izendatu du. 

Carmen Jiménez Sanz andrearen onarpena 2021eko urriaren 25eko karguaren onarpen-dokumentutik 

ondorioztatzen da. Agiri hori Patronatuko idazkariari bidali zitzaion bilera hau egin aurretik, eta 

bileraren aktari erantsi zaio. 

2.- Artium Fundazioaren 2021-2024 Plan Estrategikoa onartzea / Aprobación del Plan estratégico 

2021-2024 de la Fundación Artium. 

Kultura eta Kirol Ministerioko ordezkari berriari ongietorria egin ondoren, Fundazioaren zuzendariak 

Patronatuari horren berri eman eta Artium Fundazioaren 2021-2024 Plan Estrategikoa onartzea eta 

ildo estrategikoak indartzea proposatu du, eta museoaren xedeari eta ikuspegiari dagokiena 

azpimarratu du, plan honetan islatzen diren helburu asko dagoeneko martxan daudela nabarmenduz. 

Haren hitzaldian nabarmentzekoa da, 2021-2024 Plan Estrategikoak Artiumen xedea honako hauetan 

kokatzen duela: Fundazioaren ondare artistikoa eskuratu, kontserbatu, aztertu eta zabaltzea; 

erakusketa-, hezkuntza- eta kultura-ekintza paritario eta inklusiboko programak ekoiztea eta 

publikoen esku jartzea; eta ikerketarekiko eta arte garaikidea eta haren eztabaidak ezagutzeko 

sarbidearekiko konpromisoa. 

 

Jarraian, ikuspegiaren ideiaren barruan funtsezko alderdiak nabarmendu ditu, hala nola artista 

emakumeak eta haien ekoizpenak erakusketa-programan eta bilduman sartzeko konpromisoa, 

euskal artisten eta beste lurralde batzuetako sortzaileen artean ezarritako elkarrizketa indartzea, 

edo museoa «eraikitzen ari den bilduma» gisa definitzea, narratiba irekia duena, inklusiboa eta 

etengabe eraldatzen ari dena. Era berean, honako hauek azpimarratu ditu: Ikerketa eta 

Dokumentazio Zentroa, ikaskuntza sustatzea eta etorkizuneko publikoak sendotzea, arteak 
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hezkuntza-erakundeetan duen lana eta esperientzia oinarri hartuta, eta museoa eskola eta lantegi 

gisa funtzionatzen duen esplorazio-gune gisa sendotzea. 

Ikuspegiaren ideia biribiltzeko, museoaren ezaugarriak nabarmendu ditu: ondare komuna, 

elkarlanean egindako lana, gardentasuna, gizon eta emakumeen arteko berdintasunarekiko 

konpromisoa eta euskararen erabilera. 

Bere mintzaldiaren barruan, eta aurrekoaz gainera, bost ildo estrategikoak laburbildu ditu: 

1. ildoa, «Museoa, Ondarea eta Memoria»: Artiumen xedea sendotu nahi du, Euskal Herriko arte 

garaikidearen museo gisa, haren bilduma eta artxiboekin egindako lanetik abiatuta, bai eta 

ikerketatik eta programa kritikoen garapenetik ere. 

2. ildoaren («Ekoizpen garaikidea») helburuek museoa gaurko egunean kokatzea dute helburu, 

jarduera-eremu guztietatik kultur ekoizpen garaikidea sustatuz. 

3. ildoaren barruan, «Elkarrizketak eta solasaldiak» izenekoan, museoa funtsezko ardatz izatea 

sustatzen da erakundeen eta kultura-eragileen kartografiaren barruan. 

4. ildoa: «Eraldaketarako museo bat». Aniztasuna sustatzen duten proiektu pedagogikoak ezagutu eta 

garatzeko eta gizarte-politika aurreratuak aplikatzeko konpromisoa hartzen duen museo bat sustatzen 

da, bereziki emakumeen eta gizonen berdintasunarekin eta euskararen erabilera sustatzearekin 

lotutakoak. 

Azkenik, 5. ildoaren helburuak: «Balioa sortuz: eremu publikotik eta jasangarritasunetik abiatuta», 

museoak gizartearekin dituen loturak berritu eta sendotu nahi ditu. 

Zuzendariaren hitzaldia amaituta, Patronatuaren Osoko Bilkurak, aho batez, Artium Fundazioaren 

2021-2024 Plan Estrategikoa onartu du. 

 

3.- Artium Fundazioaren jokabide-kodea onartzea / Aprobación del Código de conducta de 

la Fundación Artium. 

 

Garapen eta Finantzetako zuzendariordeak Fundazioaren Jokabide Kodea aurkeztu du. Kode hori 

Fundazioan lan egiten duten lan-kontratudun langileen jokabide etikoaren eta arduradunaren gida 

izango da, eta beken edo praktiken bidez beren prestakuntza-prozesua Fundazioan osatzen duten 

pertsonen artean eta azpikontratatutako enpresen artean haren ezagutza eta harekiko atxikimendua 

sustatuko dira.  

Dagokien langileek beren gain hartzen dituzten konpromisoak laburbildu ondoren, Patronatuko kideei 

jakinarazi die jarraipen-batzorde bat dagoela, Batzordeko kideek osatua eta Patronatuko idazkariak 

lagundua, bai eta helbide elektroniko bat ere, batzordearekin lotutako kontsultak egiteko. 

Azalpena amaitu ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak aho batez onartu du Fundazioaren Jokabide 

Kodea, deialdiarekin batera bidalitako testuaren arabera. 

4.- 2022eko ekitaldirako tarifak onartzea / Aprobación de las Tarifas para el ejercicio 2022.  

Garapen eta Finantzetako zuzendariordeak aurkeztu du gai-zerrendako puntu hau, deialdiarekin 

batera bidalitako dokumentuari jarraituz. Agiri horretan, lehenik eta behin, Zentro-Museoko 

sarreren prezioak jasotzen dira. Azpimarratu du 2022ko ekitaldia Museoaren 20. urteurrenaren 

urtea denez, Ekintza Plan bat jarriko dela abian, zeinean museoaren tarifak aldi baterako tresnak 

izango diren, proposamen konplexuagoen barruan, baina 2021eko ekitaldiko zenbateko generiko 

berei eutsiz.  

Bidalitako dokumentazioak, era berean, museoan burutzen diren ekitaldiekin lotutako espazioen eta 

beste zerbitzu batzuen alokairuen prezioak jasotzen ditu, baita aplikatu beharreko araudia ere, 

2021eko zenbateko berberak mantenduz. 

Azalpena amaitu ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak, aho batez, 2022ko ekitaldirako tarifen 

prezioak onartu ditu. Prezio horiek deialdiarekin batera bidalitako agirian jasota daude, eta agiri hori 

osorik erantsi zaio aktari. 
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5.- 2022ko ekitaldirako Jarduera Plana (Aurrekontuak) onartzea / Aprobación del Plan de 

Actuación (Presupuesto) para el ejercicio 2022.  

 

Gai-zerrendako puntu hau aurkeztu aurretik, Patronatuko lehendakariak hartu du hitza, eta gainerako 

kideei jakinarazi die 2022. urtean museoaren hogeigarren urteurrena ospatuko denez, Arabako Foru 

Aldundiak 50.000 euroko ekarpen osagarria egingo duela, bidalitako dokumentazioan jaso ez dena. 

Beraz, erakunde horrek 2022. urtean egingo duen ekarpenaren zenbateko osoa 2.225.465 eurokoa 

izango da, hau da, erakundeen ekarpenei dagozkien diru-sarrerak, guztira, 3.790.465 eurokoak izango 

dira. 

Datu hori jakinarazi ondoren, Garapen eta Finantzetako zuzendariordeak, deialdiarekin batera 

bidalitako dokumentuari jarraituz, 2022ko aurrekontuaren oinarrizko premisei buruzkoa azaldu du, 

eta 2022rako diru-sarreren eta gastuen aurreikuspeneko partiden eta aurtengo ekitaldiaren arteko 

konparazio-azterketa egin du. Partida horiek orekatuta aurkeztu dira, lau milioi laurehun eta 

berrogeita hamazortzi mila seiehun eta hirurogeita hamahiru euroko zenbatekoan (4.458.673,00 €), 

bai eta azalpen-memoria bat ere. 

Aurkezpena amaitu ondoren, eta Cristina González andreak jendearen arretarako gastuaren 

aurrekontuari buruz planteatutako zalantza ebatzi ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak, aho batez, 

Fundazioaren 2022rako Jarduketa Plana onartu du, deialdiarekin batera bidalitako dokumentuaren 

arabera eta Arabako Foru Aldundiaren ekarpen instituzionala 50.000 euroan gehitzeari buruzko 

aldaketarekin, lehen aipatu den bezala, zeina osorik erantsi baitzaio aktari. 

6.- 2022ko ekitaldirako Batzorde Betearazlean Babesle Pribatuen ordezkari izango den 
erakundearen izendapena / Designación de la entidad representante de los Patronos 
Privados en el Comité Ejecutivo, para el ejercicio 2022.  

Jakinarazi da, Estatutuen 20. artikuluan xedatutakoaren arabera, Fundazioaren Batzorde Betearazlean 

Babesle pribatuen ordezkaritza berritzeko ordua dela, eta 2022an zehar, txandari jarraituz, El 

Correoko Patronatuko kideari dagokiola ordezkaritza hori, Vital Fundazioko kidearen ordez. 

Ondorioz, Osoko Bilkurak, aho batez, txandaren arabera, 2022rako El Correo-ko Patronatuko kidea, 
María Goti Ciprián Andrea Fundazioko Batzorde Betearazlean Babesle pribatuen ordezkaria izendatu du, 
eta hark, aurrean egonik, onartu egin du; eta horren berri ematen da izendapena Euskal Autonomia 
Erkidegoko Fundazioen Erregistroan inskribatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzko 
ekainaren 2ko 9/2016 Legearen 16.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.  

Era berean, Patronatuak eskerrak eman dizkio Iñigo Recio Alvarez jaunari 2021ean Batzorde 

Betearazlean parte hartzeagatik. 

7.- Fundazioaren zuzendariaren txostena / Informe de la Directora de la Fundación. 

2022. urtean Fundazioaren hogeigarren urteurrena dela-eta egindako aparteko ekarpena 

Patronatuaren presidenteari eskertu ondoren, Beatriz Herráezek gai-zerrendako puntu hau aurkeztu 

du: 2021ean egindako eta jasotako mailegu, gordailu eta dohaintzen laburpena egin du, eta 

etorkizuneko erronka nagusiak azaldu ditu. 

Horrela, lehen atalean, maileguenean, June Crespo artistaren museoaren bildumako No Osso, 

Occipital (2020) artelana Parisko Jeu de Paume zentroari utzi izanaren garrantzia nabarmendu da. 

Duela urtebete baino gutxiago erosi zen, aldi baterako erakusketa baten testuinguruan Artiumen 

aretoetan ekoitzi eta erakutsi ondoren. 

Nabarmentzekoa da, orobat, museoaren funtsetan nahiz dohaintza gisa, nahiz gordailu gisa sartuko 

diren artista hilen legatuen interesa. Museoan pisu garrantzitsua izango duten artisten artean, 

Basterretxea Irurzun familiaren gordailua nabarmendu behar da; formatu handiko eskultura publiko 

multzo bat da, 2022rako lantzen ari garen eskulturen ibilbidean egongo dena, eta Artiumeko barruko 

plazan ikusi ahal izango dena. 
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Bestalde, 2021ean jasotako bi dohaintza garrantzitsu azpimarratu ditu zuzendariak: ANESVAD 

Fundazioak Juncal Ballestinen lanen legezko oinordeko gisa egindakoa eta González Placer 

familiarengandik jasotakoa. Era berean, Museoko Artxibo eta Dokumentazio Zentroaren proiektuak 

gorpuzten jarraitzen duela azpimarratu da, Rafael Lafuente artistaren lanarekin eta haren 

artxiboaren gehikuntzarekin. Erakusketa bat egingo zaio museoan. Azkenik, Lisa Tan artista 

iparramerikarrak Fundazioari bi lan berri dohaintzan eman dizkiola jakinarazi du. 

Era berean, mezenasgoaren ideia sendotuz, lankidetza publiko-pribatuko formulak lantzen ari direla 

jakinarazi da, Museoan ekoitzitako lanak museoko funtsetan sartzea ahalbidetzeko. Zuzendariak 

2021eko erakusketa-programaren laburpen bat eta 2022ko programazioaren aurrerapen bat eginez 

jarraitu du. Besteak beste, Pentsatzeko leku bat. Arte-eskola eta -praktika esperimentalak Euskal 

Herria, (1963-1973) erakusketa nabarmendu du. 2022ko urtarriletik aurrera museoko aretoetan 

egongo da ikusgai, eta Jorge Oteiza izango da irudi nagusietako bat. Erakusketa honek emango dio 

hasiera Artiumen 2022. urteurreneko programari. 

Amaitzeko, besteak beste, honako alderdi hauek laburbildu ditu: Euskadiko Filmategiarekiko 

lankidetza gauzatu izatearen garrantzia (Emanaldi aretoa egokitu eta zinema-zikloen programazioa 

hasi da); «plazaratu» proiektua; 2022ko urtarrilean abian jarri nahi den euskal emakume artisten 

ikerketa-zentroa bultzatzea; Kanpoko espazio publikoa Museoko erakusketa-aretoekin lotzen duten 

barruko plazan kokatutako okuluak irekitzeko lanak amaitzea; edo hogeigarren urteurrena dela-eta 

Artiumen logotipo espezifiko bat diseinatzea. 

Horren guztiaren jakinaren gainean geratu da Osoko Bilkura. 

6.- Galde-eskeak / Ruegos y preguntas. 

Inork ez du galderarik zein eskerik egin. 

7.- Saioaren akta irakurri eta onartzea / Lectura y aprobación del acta de la sesión. 

Irakurri ondoren, Patronatuaren Osoko Bilkurak aho batez onartu du bilkuraren akta. 

 

Eta Kultura eta Kirol Ministerioaren ordezkariak ongietorria eskertu, egindako lanagatik Artiumeko 

lantaldea zoriondu eta Museoaren lana Ministeriotik babesteko konpromisoa helarazi ondoren, 

beste aztergairik ez zegoenez, bilera 11:00etan amaitu da. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2021eko urriaren 28an. 

 

 

 

 

 

 

 

O. E.  Ramiro González Vicente 

PRESIDENTEA 

 

 

 

 

 

 

Susana Guede Arana 

IDAZKARIA 
 


