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LEHENDAKARITZA 

Ebazpena, hiru beketarako deialdia onartu duena emakumeen eta gizonen 
berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak egiteko 2010. urtean. 

 

HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, herritarrek larrialdiei aurre egiteko euskal sisteman borondatez 
parte hartzeari buruzkoa. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, zeinaren bidez onartuko baitira Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren zerbitzuan diharduten langileen 2010eko ordainsarien 
igoera eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Negoziazio 
Mahai Nagusiak lortutako Akordioa -2010 eta 2011rako ordainsari-igoerei 
eta enplegu publikoaren inguruko neurriei buruzkoa -. 

Erabakia, "Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España" Elkargoarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko dena. Helburua: 
erregistroko doako informazioa telematika bidez eskuratzea. 
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Lehendakaritza 
 
 

GOBERNU KONTSEILUAK BERDINTASUNARI BURUZKO IKERKETA 
LANETARAKO EMAKUNDEREN LEHEN BEKA DEIALDIA ONARTU DU 

 
 
Gobernu Kontseiluak gaurko bileran Emakunde-Emakumearen Euskal 
Institutuaren hiru beketarako deialdia onartu du emakumeen eta gizonen 
berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak egiteko 2010. urtean. Diru 
zenbatekoa 70.000 eurokoa izango da 2010eko ekitaldian eta beka-mota 
bakoitzaren edukia ikerketa gai hauei buruzkoa izango da: 
 

a) 1. motako beka: emakumeen lanbide-ibilbidearen analisia eta 
bilakaera eta horiek jakintza-eremuetan identifikatzea Euskal Autonomia 
Erkidegoan.   

 
b) 2. motako beka: bereizkeria anizkoitza jasateko arriskuan dauden 

emakumeen kolektiboan, eta bereziki, baliabide sozial eta ekonomikoez 
baliatzerakoan eta segurtasunean dauden egoerak eta desberdintasunak 
aztertzea. 

 
b) 3. motako beka: une honetan Euskal Autonomia Erkidegoan sektore 

kultural eta/edo artistikoan, prestakuntza, sorkuntza, ekoizpen, banaketa eta 
berrikuntzaren eremuetan diharduten emakume edo emakume-taldeen 
presentzia aztertzea eta horiek identifikatzea. 

 
Lehen aldia da Emakundek beka deialdia egiten duena. Aurreko 

deialdietan, erakundeak zeukan diru-laguntzen ildoan, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna lortzen laguntzen zuten  ekintza pilotuak edo ikerlanak 
egitea eta argitaratzea zen xedea. 

 
Aurreko ekitaldietako kudeaketa eta emaitzak baloratu ondoren, erabaki da 
deialdi honetan ikerlanak argitaratzeko diru-laguntzen ildoari eustea soilik, eta 
beken bitartez, orain arte behar bezala ekin gabeko eremuetan ikerlanak egitea 
arautzea. Izan ere, aurreko urteetako diru-laguntzen deialdia kudeatu ondoren, 
ikusi da ikerketa behar bezala sustatzeko beharrezkoa zela ikerketa aurretik 
gutxi landutako eremuetara bideratzea. Eta ikerketa helburu horietara 
bideratzeko modurik onena beketarako deialdia egitea da. 



 
 

 4

 
Herrizaingo Saila 
 

BABES ZIBILEKO ZEREGINETAN BOLUNTARIO TALDEEN PARTE 
HARTZEA ARAUTZEN DUEN DEKRETUA ONARTU DA 

 
 

 Bere egitekoa, prestakuntza eta ekipamendua ezarri eta Larrialdiei 
Aurre Egiteko Euskal Sisteman sartzea arautu da 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur izan duen bileran Larrialdiei Aurre Egiteko 
Euskal Sisteman herritar boluntarioen parte hartzea arautzen duen dekretua 
onartu du, Herrizaingo sailburuak proposatuta. Arau berriak boluntario elkarteek 
bete behar dituzten baldintzak, egitekoak eta prestakuntza, ekipamendu eta 
abarrekin lotutako alor guztiak arautzen ditu. Babes zibileko boluntarioen euskal 
sistema adinez nagusia dela esan nahi du dekretua indarrean sartzeak. 
 
Larrialdiak Kudeatzeko 1/1996 Legean babes zibileko boluntarioen parte 
hartzea jaso zen, larrialdien aurrean gizartearen kontzientzia indartzeko eta 
herritarren parte hartzea bideratzeko. Boluntarioen taldeek profesionalen lana 
sendotzen duten giza baliabide eta baliabide tekniko ordainezinak eransten 
dituzte. 
 
Hala ere, talde horiek Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sisteman egoki barnera 
daitezen, beharrezkoa da legearen zenbait zati garatu eta zenbait alor osatzea. 
Esaterako, baldintzak ezartzea erakunde bat erakundetzat jotzeko, 
erakundearen egitekoak, prestakuntza, ekipamenduak zehaztu, eta abar. 
 
Gaur onartutako dekretuaren bitartez alor horiek arautzearen helburua da orain 
dauden boluntario erakundeak sendotzea eta beste batzuk errazago sortzeko 
aukera bultzatzea, argitu egin baitira, alde batetik, erakunde horien estatus 
juridikoa eta, bestetik, udaletako babes zibilaren egitura sendotzeko lankidetza 
hitzarmenen bidez udalekin ezartzen duten harremana. 
 
Dekretuan, bestalde, komenigarritzat jo da suhiltzaile boluntarioei ere kapitulu 
bat eskaintzea, horiek ere Larrialdiei Aurre Egiteko Euskal Sistema osatzen 
baitute, nahiz eta suhiltzaile zerbitzuan bilduta. Dekretu berrian horiek Larrialdi 
Sistemaren egituran nola parte hartu argitu da. 
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

HERRI ADMINISTRAZIOAREN MAHAI OROKORRAREN AKORDIOA 

 

 

Gaur bere bileran Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du azaroaren erdian 
Funtzio Publikoaren gehiengo sindikalarekin Herri Administrazioaren Mahai 
Orokorrean lortu zuen akordioa, 65.000 langile baino gehiagori eragiten diona.  
 
Puntuz puntu akordio horretan sartu dira ordainsariei dagozkien gai guztiak 
euskal administrazioaren sektoreetako bakoitzarentzat.  Beraz, akordio horretan 
honako hauek daude sartuta: 
 
- %0,3ko igoera orokorra. 
 
- Berariazko osagarriaren igoera, %0,5ekoa dena, aparteko pagak gainontzeko 
pagekin parekatzeko helburuz.  
 
- 2007. eta 2008. urtetako zenbatekoen finkapena. Lehengo Gobernuak hartu 
zuen akordioa zenbateko horiek ordaintzeko baina finkatu gabe eta ‘hobetzeko 
gehikuntza’ kontzeptu barruan ordaintzen ziren. Horrek esan nahi du zenbateko 
horiek berariazko osagarrira eraman behar direla eta, horren ondorioz, 
nominaren ordainsari-egitura aldatzen da. 
  
- ITZARRIri eginiko ekarpenen ordainketa. 2009. urtean bezala ekarpen horiek 
berriro ordainsari guztien %3 dira.  
 
Aurreko gobernuek ez zuten ohiturarik Mahai Orokorraren akordioak Eusko 
Jaurlaritzaren onespenaren eraginpean jartzeko (haietako batean agian zen 
akordiorik lortzen ez zelako edo, baldin eta lortzen baziren, gutxiengo batekin 
lortzen zirelako). 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du Funtzionarioen Mahai 
Sektorialaren aurreakordio baten puntu bat haren edukia aurten, 2010. urtean, 
alegia, urtarriletik aurrera gauzatu dadin. Mahai Orokorraren akordio osoa 
geroago aurkeztuko da dekretu bidez onartu dadin. 
 

Gaur onartutako puntua deskribapen funtzionaleko osagarriaren desagerpenari 
dagokio. Osagarri horrek ordainsarien %2aren kobrantza zekarren eta analisi 
funtzionalen prozesuaren ordainetan hitzartu zelarik berariazko osagarrira 
eraman zen. Horrek dakarren aldaketa ordainsarien sistemari dagokio eta ez, 
ordea, zenbatekoei, dirutan ondoriorik ez duela.   
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

TELEMATIKA BIDEZ ERREGISTROETAKO INFORMAZIOA DOAN 
ESKURATZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA 

 
 
 
Higiezinen eta inskribatutako erakundeen erregistro-egoera kontsultatu ahal 
izateko sistema telematikoa ezarri du Jabetza eta Merkataritza 
Erregistratzaileen Espainiako Elkargoak, eta erakunde horrekin lankidetza-
hitzarmena sinatzeko baimena eman du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Herrizaingo 
Saileko Ikerketa Kriminal eta Polizia Judizialeko Unitatea erregistroetako web 
zerbitzarira sartu eta bertan informazioa eskatu ahal izateko baldintzak ezarriko 
ditu hitzarmen horrek.  
 
Ikerketa Kriminal eta Polizia Judizialeko Unitateak antolatu eta kudeatzen ditu 
delituak ikertu eta pertsegitzeko lanak. Ildo horretan, erregistro-datuak bere 
zereginak betetzeko bakarrik erabiltzeko konpromisoa hartu du unitateak eta, 
hortaz, bere lana betetzeko beharrezkoa denean bakarrik eskatuko du 
erregistro-informazioa. 
 
Erregistro-informazioa, bere helburua dela-eta, asteko edozein egunetan eta 
eguneko 24 orduetan eskatu ahal izango da, eta eskatutako datuengatik ez da 
zerbitzu-sari edo aurrerakinik eman beharko. Bestalde, erregistroa erabiltzen 
ikasteko eta kapital-zuriketaren prebentzioan trebatzeko ikastaroak antolatzeko 
konpromisoa hartu dute hitzarmeneko sinatzaileek. Erregistratzaileek eta 
Ikerketa Kriminal eta Polizia Judizialeko Unitateko adituek emango dituzte 
ikastaro horiek. 
 
Hitzarmena urtebetekoa da, 2010eko abenduaren 31ra arte iraungo du, eta 
alderdietako batek hitzarmenaren amaiera iragartzen ez badu, urteka luzatuko 
da automatikoki. Hitzarmena interpretatu eta gauzatzerako garaian 
desadostasunak sortzen badira, horiek konpontzeko propio sortu den Jarraipen 
Batzordeak hartuko ditu erabakiak. 
 
 
 


