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HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Udaltzaingoarentzako 
kondekorazio- eta sari-erregimenari buruzkoa. 

Dekretua, Ertzaintzako langileen lan-baldintzak onartzen dituen Dekretua 
aldatzeko dena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimentzeko 2009/10 
ikasturteko 2010eko urtarrilatik abuztura bitarteko aldirako ikastetxe 
pribatuen hezkuntza-itunen finantziatzeko. 

 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Erabakia, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eta Zuzenbidearen 
Euskal Akademiaren artean lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena 
emateko dena. Helburua: azterlan juridikoak sustatzea eta zuzenbidean 
euskararen erabilera normalizatzea. 

Erabakia, Barne Ministerioarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko dena. 
Helburua: komunitatearen aldeko lan-zigorrak betetzea. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Jakinarazpena, Mutrikuko portuan olatu-zentrala konpontzeko laguntza 
teknikoa eta obra kontratatzeko larrialdi-espedientea gainekoa. 

Erabakia, horren bidez baimentzen da Getxoko udalarekin hitzarmena 
izenpetzea babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko, Sarrikobaso eta 
Venancios egikaritze-unitateetan eta ekipamendu publikoak egiteko 
Sarrikobaso egikaritze-unitatean.  

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko dena. 
Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan 
hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak arautu zituen 
abenduaren 29ko 64/2009 Dekretuan jasotako laguntzak finantzatzea. 
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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan, fruitu eta barazkien sektorean, 
erkidegoko erregelamenduaren garapen eta aplikazioa, eta erregelamendu 
horren ondoriozko laguntza-erregimena arautzen duena.  
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Herrizaingo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK ERTZAINTZAK DUENAREN ANTZEKO 
KONDEKORAZIO-ERREGIMENA ONARTU DU UDALTZAINGOETARAKO 

 
 
 
Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko batzarrean, Euskadiko 
udaltzaingoetarako kondekorazio- eta sari-erregimenari buruzko Dekretua 
onartu du. Sarien sistema Ertzaintzako sari-sistemaren antzekoa da eta 
Udaltzaingoak Koordinatzeko Euskal Batzordearen aldeko txostena dauka. 
 
Dekretuaren bidez Euskal Herriko Poliziari buruzko 1992ko Legean jasotako 
zerbitzu-egintzaren deklarazioaren ondorioak arautu nahi dira, bai eta 
udaltzainen ibilbide profesionala eskertu ere. Araudi honetan lau sari mota 
ezarri dira: polizia-lanarengatiko domina, polizia-zerbitzuarengatiko diploma, 
zorion-hitzak, eta udaltzaingoarekiko ohorezko harremana. 
 
Polizia-lanarengatiko dominak pertsonak eta ondasunak babestu, eskubideak 
eta askatasunak bermatu eta herritarren segurtasuna zaintzeko lanean 
egindako aparteko zerbitzuak sarituko ditu. Domina hau berariaz agente jakin 
bati emango zaio, zerbitzu-egintzatzat jotzea merezi duen polizia-ekintza 
gauzatuz gero. Era berean, hilondoko aitorpen modura, agentea zerbitzuan 
dela istripuz edo beste modu bortitzen batean hilez gero emango zaio. 
Dominarekin batera sari ekonomikoa emango da. 
 
Zerbitzu-egintzatik ondorioztatutako ezintasuna dela-eta nahitaezko erretiroa 
hartzen duten agenteak eskertzeko ezarri da udaltzaingoarekiko ohorezko 
harremana. Sari hori jasotzen duen polizia-funtzionarioa bere unitateak parte 
hartzen duen ekitaldi eta ospakizun instituzionaletan egon ahal izango da. 
 
Polizia-zerbitzuarengatiko diplomaren helburua da funtzionarioak bere ibilbide 
profesionalean egindako polizia-lana eskertzea. Ezaugarri zuridun diploma 
zerbitzuan 20 urte eman dituztenei emango zaie, eta ezaugarri gorridun 
diploma, berriz, 30 urte eman dituztenei. Diploma hori jaso ahal izateko ezin 
izango da zigor profesionalik izan. 
 
Azkenik, dekretu berriaren arabera, meritudun ekintzengatik esker ona 
adierazteko ezarri dira zorion-hitzak, baldin eta ekintza horiek domina jasotzeko 
mailara heltzen ez badira. Gaur onartu den arau honetan zorion-hitzak 
banakoei zein taldeei eman ahal izango zaizkie. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

ERTZAINTZAKO LANGILEEN LAN-BALDINTZAK ALDATZEN DITUEN 
DEKRETUA ONARTU DUTE 

 
 

Erretiro aurreratuaz gozatzeko eskubidea finkatzen da eta 
Negoziazio Mahai Orokorraren akordioak gehitzen dira, tartean 
norbere eginbeharretarako hiru egun izatea 

 
 
Gobernu Batzordeak Ertzaintzako langileen lan-baldintzak aldatzeko Dekretua 
onartu du gaur egindako bileran. Besteak beste, agenteen erretirorako adina 
aurreratzeak ekarritako aldaketak eta Negoziazio Mahai Orokorreko Akordioan 
adostutako akordioak jasotzen dira. Dekretuak zenbait abantaila finkatzen ditu, 
hala nola, ertzainen erretiroa hartzeko adina hirurogei urtera aurreratzea, eta 
baita aurten norbere eginbeharretarako hiru egun izatea ere. 
 
Eusko Jaurlaritzak gaur onartutako Dekretua Ertzaintzaren lan-baldintzen 
erregulazioa eguneratzeko beharraren ondorioz etorri da. Lan baldintzen 
gainean Akordio arautzaile bat lortzeko Herrizaingo Sailaren eta Ertzaintzaren 
sindikatuen arteko negoziazio prozesua akordiorik gabe amaitu ostean, 
beharrezkoa izan da aipatutako baldintzak arautzen dituen esparru legala 
eguneratzea. Hala, egun indarrean dagoen hitzarmenean (2005 eta 2007 
urteetarako sinatutakoaren luzapena) azaroan EAEko Negoziazio Mahai 
Orokorrean adostutako akordioak eta ertzainen erretirorako adina borondatez 
aurreratzeak dakartzan  aldaketak ere sartu dira.  
 
Gaur onartutako Dekretuak, beraz, datozen bi urteotako ordainsarien kopurua 
edota lizentzia eta baimen erregimenean onartutako aldaketak gehitzen ditu lan 
baldintzen erregulaziora. Halaber, norbere eginbeharretarako baimen 
espezifikoak izateko eskubidea sartzen du agenteen lan-erregimenean. 
Eskubide hau Jaurlaritzako funtzionario guztiei zabaldu zieten duela gutxi, eta 
Ertzaintzaren kasuan, hiru egunekoa da 2010. urterako.  
 
Bestalde, Dekretuak Gizarte Segurantzaren Lege Orokorrean xedapen 
gehigarri bat sartzeak ekarritako errealitate berrira egokitzen du Ertzaintzaren 
egungo lan-erregulazioa; izan ere, xedapen horren arabera ertzainek hirurogei 
urtetik aurrera har dezakete erretiroa. Aukera horrek Sailak eta Sindikatuek 
bere garaian ertzainen aurretiko erretiroa bultzatzeko sustapen ekonomikoak 
jasotzearen aukerari buruz sinatutako baldintzen aldaketa ukaezina dakar. Hain 
zuzen, akordio horretako hainbat puntu erabat zaharkituta geratu dira, aurretiko 
erretiroa lan testuinguru batean baldintza pribilegiatuetan hartzeko aukera 
zabaldu ostean.  
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

365 MILIOI IKASTETXE PRIBATUEN HEZKUNTZA-ITUNAK 
FINANTZATZEKO 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran akordio  hau hartu du: 365.152.118 euroko 
gastua baimentzea, baita 2009/10 ikasturtearen hezkuntza-itunak aldatzearen 
ondorioz sor litezkeen aldaketak ere, 2009/10 ikasturtean 2010ko urtarriletik 
abuztura arteko aldian ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko. 
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

HITZARMENA ZUZENBIDEAREN EUSKAL AKADEMIAREKIN ETA 
IVAPEKIN  

 
 
 
Justizia eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak onartu du Zuzenbidearen Euskal Akademiarekin (ZEA) eta Herri 
Arduralaritzaren Euskal Erakundearekin hitzarmen bat sinatzea arlo juridikoan 
euskararen erabilera normalizatzea lortzeko helburuz.  
 
Lankidetzarekin bi helburu lortu nahi dira: Komunikazioaren teknologien bidez 
zuzenbide orokorra eta bereziki euskal zuzenbide zibil eta autonomikoa 
euskaraz eta gaztelaniaz jendarteratzen laguntzea. Zuzenbidearen munduan 
euskararen erabilera normalizatzen. 
 
Lehenengo helburua lortzeko, Justizia Sailburuordetzak eta IVAPek bultzada 
handia emango diote ZEAk egindako www.forulege.com web orriari, zainduta 
eta eguneratuta egon dadin. Euskal zuzenbide zibilari buruzko datu-basea da 
hori, eta erabiltzaileen esku jartzen ditu euskal zuzenbide zibilaren arloan 
indarrean dagoen legeria, arlo zehatz horren inguruko jurisprudentzia, kasuan 
kasuko bibliografia eta eremu horretan erabilgarriak izan daitezkeen 
formularioak. Web hori oso tresna baliagarria da euskal foru-zuzenbidearen 
munduan euskararen erabilera sendotzeko, eta bultzada emango diogu 
administraziotik. 
 
ZEAk, gainera, bere esperientzia eta jakituria eskainiko ditu informazio 
juridikoari buruzko euskarazko wegbune berri bat sortzeko. Webgune horren 
izena iusplaza.com izango da, eta zuzenbidearen arloko profesionalek eta oro 
har herritarrek formularioak eta ereduak azkar aurkituko dituzte bertan, 
demandak, exhortoak eta edonolako agiri administratibo eta judizialak euskaraz 
egin ahal izateko. Zuzenean edo Justizia Sailaren eta IVAPen orrietako esteken 
bidez sartu ahal izango da webgunera. 
 
Azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan hizkera 
juridikoaren batasuna lortzeko, gaiari dagozkion oinarrizko kontzeptuen hiztegi 
juridiko bete-betea egingo du ZEAk euskaraz eta gaztelaniaz. Zuzenbidearen 
Euskal Hiztegia/Diccionario Vasco de Derecho izena eta 500 bat sarrera 
izango ditu hiztegi horrek, eta IVAPek bidaliko dio ZEAri terminoen eta unitate 
lexikoen zerrenda adostua, hura baita hizkera juridiko-administratiboa 
finkatzeko eskumena duen organoa. 
 
Hiztegia egiteko, lankidetzarik ahalik eta handiena bilatuko dugu euskararen 
arloan lan egiten duten erakundeekin eta batez ere Euskaltzaindiarekin. 
 
Adierazitako proiektu guztiak Justizia eta Herri Administrazio Sailaren 
aurrekontuekin finantzatuko dira; urte honetan, hain zuzen ere, 30.500 euro 
bideratuko dira lan horietara.  
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

GIZARTEAREN MESEDERAKO LAN (GML) ZIGORRAK BETETZEKO 
HITZARMENA   

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak oniritzia eman du Gizartearen Mesederako Lan 
(GML) zigorrak benetan bete daitezen Barne Ministerioarekin hitzarmen bat 
sinatzeko. 
 
Hitzarmenaren helburua da lankidetzarako modua ezartzea Barne Ministerioak 
–Espetxeen Idazkaritza Nagusiaren bitartez– eta Eusko Jaurlaritzako Justizia 
eta Herri Administrazio Sailak elkarlanean jardun dezaten. Justizia eta Herri 
Administrazioak bere gain hartu du gizartearen mesederako lanetan zigortuei 
plazak emateko konpromisoa.  
 
Gaur egun, Espetxeen Idazkaritza Nagusiaren datuen arabera, EAEk 356 
plazak ditu (156 Araban, 130 Bizkaian eta 70 Gipuzkoan). Eskaintza hori 
nabarmen gutxiegi da espetxe-zigorren ordez gero eta gehiago eskatzen diren 
neurriei aurre egiteko. 
 
Eusko Jaurlaritzaren helburua da udalekin elkarlanean lortzea eskainitako 
plazak bikoiztea 2010. urteko amaieran Euskadin 700 baino gehiago izan 
daitezen. 
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

JAURLARITZAK LARRIALDIETARAKO PROZEDURAREN BIDEZ 
KONTRATATUKO DITU MUTRIKUKO PORTUKO OLATU-ZENTRALA 

KONPONTZEKO OBRAK 
 
 
 
Mutrikuko portuko olatu-zentralean atzemandako kalteak konpontzeko obrak 
eta laguntza teknikoa larrialdietarako prozeduraren bidez kontratatuko dituela 
jakinarazi dio Garraio Sailak Jaurlaritzaren Kontseiluari.  
 
Obrak datorren udaberrian edo udaran hasiko dira eta horretarako Jaurlaritzak 
3,8 milioi euro jarriko ditu. 
 
Horrela, Iñaki Arriola sailburuak urrian Legebiltzarreko Garraio Batzordeari 
agindutakoa beteko du.  
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

SARRIKOBASON ETA VENANCIOSEN ETXEBIZITZA BABESTUAK 
SUSTATZEKO HITZARMENA SINATUKO DA GETXOKO UDALAREKIN 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onetsi egin du Etxebizitza Sailaren eta Getxoko 
Udalaren arteko lankidetza hitzarmena, Sarrikobaso eta Venancios eremuetan 
etxebizitza babestuak sustatzeko eta Santa Eugenia eremuan ekipamendu 
publikoak egikaritzeko. 
 
Jaurlaritzak interesa du Getxoko udalerriko Sarrikobaso eta Venancios 
eremuetan babes ofizialeko etxebizitzen sustapen politikak gauzatzeko. 
Getxoko Udalak, bere aldetik, ekipamendu publikoak egikaritu nahi ditu Santa 
Eugenia eremuan. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak trukatze bidez eskuratuko ditu 
Sarrikobaso eta Venancios eremuetako udal eraikinak, Santa Eugenia eremuan 
dagoen eraikina Udalari aldez aurretik emanda. 
     
Bi helburu ditu hitzarmenak:  
 
A. Getxoko udal mugartean, Venancios 37.1 EU eremuko B eta C lur-zatietan 
eta Sarrikobason 37.1 EU eremuan, babes ofizialeko etxebizitzen sustapen 
politika ahalbidetzea Eusko Jaurlaritzak.. Venanciosen babes ofizialeko 53 
etxebizitza eraikiko ditu Jaurlaritzak, eta Sarrikobason, berriz, 80. 
 
 
B. Santa Eugenia eremuan dauden lurzoruak Getxoko Udalaren esku uztea 
ahalbidetzea honako xedearekin: sistema orokorren eta tokiko sistemen sareko 
zuzkidura publikoak egikaritzea (espazio libreak, oinezkoentzako eremuak eta 
ekipamendu publikoak), Las Arenas eta Romoko herrigunearen barruan 
kokaleku estrategikoan, hain zuzen. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 
ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAK ESKU-HARTZE SOZIALEKO 

JARDUERAK EGITEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIA EGIN DU 
 
 
 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Euskal 
Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko 
jarduerak sustatzeko diru-laguntzetarako 2010. urteko deialdia arautzen dituen 
Agindua onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Horrela, urtarrilera aurreratu du 
beste urte batzuetan —erakunde laguntzaileen barne kudeaketa kaltetuz— 
maiatzera arte atzeratu ohi zen diru-laguntzen deialdia. Agindua bihar 
argitaratuko da EHAAn, eta gizarte-erakundeentzako diru-laguntzak arautzen 
dituen abenduaren 29ko Dekretua garatzen du. 
 
Jaurlaritzaren arau berriak Eusko Jaurlaritzaren hainbat zuzendaritzaren (Droga 
Gaietako, Inmigrazio, Gizarteratzeko, Familia Politikako edo Gizarte 
Zerbitzuetako Zuzendaritzak) mendeko hogei bat testu arau-emaileren 
laguntzen sakabanatzea antolatuko du. Helburua Esku-hartze Sozialaren 
Hirugarren Sektorearen antolaketan aurrera egitea da, eta baliabide publikoen 
kudeaketaren eraginkortasuna areagotzen laguntzea. Aginduak abenduan 
Eusko Legebiltzarrak onartu zuen Gizarte Zerbitzuei buruzko 12/2008 Legearen 
garapenaren ondorioz gauzatzen den Gizarte Zerbitzuen Sistema osoa 
indartzeko eta antolatzeko prozesua osatzen du. Arestian adierazitako Legeak 
honako jardun hauek hartzen ditu kontuan, besteak beste: Gizarte Zerbitzuen 
Erakunde arteko Organoa eratzea, Gizarte Zerbitzuen Zorroa garatzea, Gizarte 
Zerbitzuen Plan Estrategikoa eta Mapa, ekimen pribatuarekiko kontzertazio-
sistema arautzea, baterako ordainketa arautzeko irizpide komunak ezartzea eta 
Goi-mailako Ikuskaritza sortzea. 
 
Aginduak hiru laguntza-lerro dauzka:  
  

1. Esku-hartze sozialeko jarduerak pertsona, familia, talde eta 
komunitateekin, 8.000.000 €-rekin hornitua. Lerro horretan, esku-hartze 
sozialeko jarduerak babestuko dira, hau da, autonomia pertsonala 
babestera eta sustatzera bideratutako proiektuak eta pertsona, familia 
eta talde guztiak komunitatean integratzera bideratuta daudenak.  

 
2. Esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa 

indartzeko jarduerak, 1.183.000 €-rekin hornitua. Lerro horretan ekintza 
boluntarioa areagotzera, partaidetza asoziatiboa garatzera, eta, bereziki, 
esku-hartze soziala gauzatzen duten erakundeak, sareak edo 
autonomia-eremuko federazioak eraikitzera eta hobetzera bideratutako 
jarduerak lagunduko dira. 

 
3. Esku-hartze sozialerako jakintza kudeatzeko jarduerak, 480.000 €-rekin 

hornitua. Lerro horretan, esku-hartze sozialerako jakintza erabilgarria 
sortzera eta eskuratzera bideratutako jarduerak babestuko dira: 
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prestakuntza-programak, ikerketa-proiektuak, argitalpenak, ikastaroak 
edo mintegiak egitea eta hedatzea. 

 
Lerro horietako edozeinetara irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuak –
deialdiaren eguna baino urtebete lehenago eratu zirenak, eta beren jarduera 
batez ere Euskadin gauzatzen dutenak eta helburu publiko edo interes soziala 
sustatzen dutenak– aurkez daitezke.  
 
Eskabideak aurkezteko epea urtarrilaren 28tik otsailaren 27ra bitartekoa da, eta 
administrazio-prozeduran ezarritako edozein bitarteko erabiliz aurkez daitezke. 
Eskabidearen inprimakia eskuragarri dago www.juslan.ejgv.euskadi.net 
webgunean eta www.euskadi.net webgunearen izapideak/laguntza eta diru-
laguntzak izeneko atalean.  
 
Era berean, Sailak hainbat bitarteko prestatu ditu agindu berria abian jartzeak 
sor ditzakeen zalantzei erantzuteko:  
 

1. gizarte-zerbitzuak@ej-gv.es helbide elektronikoa 
2. Telefonoa: 900 840.408 
3. www.juslan.ejgv.euskadi.net  
4. Informazio-bilkurak Lurralde bakoitzean 
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Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

FRUTA ETA BARAZKIEN EKOIZLEEN GAINEKO ARAUDIA ETA 
LAGUNTZEN ERREGIMENAK BATERATZEN DUEN DEKRETUA  

ONARTU DA 
 
 
 
Fruta eta barazkien sektorean erkidegoko araudia EAErako garatu eta ezarri 
eta araudi horretako laguntzen erregimena arautzen duen dekretua gaurko 
bileran onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. 
 
Estatuko eta erkidegoko araudietan urteetan zehar sartu diren aldaketa guztiak 
xedapen bakarrean laburbiltzea da testu berriaren helburua: bai fruta eta 
barazki ekoizleen erakundeak onartzeko eta bai jaso ditzaketen laguntzak 
emateko. 
 
Dekretua egiteko, sektorean egin da kontsulta, eta ekoizleek edo ekoizle-
elkarteek bete behar dituzten baldintzak ezartzen ditu, funtsak eta programa 
eragileak nola eratu arautzen du, eta laguntzak emateko araubidea ematen du. 
 


