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HERRIZAINGO SAILA 

Erabakia, Santurtziko Udalarekin hitzarmena izenpetzeko baimena ematen 
du, herritarrei emergentzia egoeretan abisoak emateko sistema jartzeko. 

Erabakia, 2010. urteko funtzionamendu-gastu arruntei aurre egiteko, Euskal 
Autonomia Erkidegoan ezarrita dauden alderdi politikoei diru-laguntza 
ematekoa. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
 SAILA 

Erabakia, Eusko Legebiltzarreko Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismo Batzordeari Energiaren Euskal Erakundeko Zuzendaritza 
Batzordeko kontseilarietatik energiaz edo industriaz ezagutza zabala duten 
hiru izendatzeko. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. 
Kontzeptua: Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako 
abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako gizarte-larrialdietarako 
laguntzen prestazio ekonomikoak. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Agindua, 2010. urterako laguntza batzuetarako deialdia egiten duena, hain 
justu ere abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuan aurreikusitakoak eta 
hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen-eta 
informazio-programa zein egintzetarako direnak.  

 

KULTURA 

Agindua, 2010ean antzerki-produkziorako dirulaguntzak emateko araubidea 
ezartzen duena. 
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Agindua, euskarazko liburuak itzultzeko jarduetarako dirulaguntzak 
arautzen dituena 
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Herrizaingo Saila 
 
 

HERRIZAINGO SAILAK ETA SANTURTZIKO UDALAK LANKIDETZA-
HITZARMEN BAT SINATU DUTE 

 
 

 Herritarrei larrialdi egoerez abisatuko dien sistema bat jartzea du 
helburu 

 
 
Eusko Jaurlaritzak gaurko bileran, Herrizaingo Sailaren eta Santurtziko 
Udalaren arteko lankidetza-hitzarmen baten sinadura onartu du. Herritarrei 
larrialdi egoerez abisatuko dien sistema bat jartzea eta herritarrei zuzendutako 
komunikazio planean bildutako bestelako lankidetza akordioak zehazten ditu 
hitzarmenak.  
 
Gai arriskutsuekin istripuak izateko arriskua nola saihestu zehazten duen 
Seveso araudiak, Kanpoko larrialdi planek herritarrei abisua emango dien alerta 
sistema bat izatera behartzen dituzte enpresak. Santurtziren kasuan, Bilboko 
Portuko larrialdi Planaren barruan sartzen da udalerria.  
 
Kanpoko larrialdi planak gauzatzea Eusko Jaurlaritzaren lana da; hortaz, berari 
dagokio baita, herritzarrentzako alerta sistemak jarri eta mantentzea. Hau dela 
eta, Jaurlaritzak beharrezkoa dela deritzo herritarrentzat informazio eta 
komunikazio prozedurak abiatzea eta are gehiago, beraiei bideratutako abisu 
sistemak jartzea.  
 
Gaur onartutako hitzarmenaren arabera, Santurtziko herritarrentzako abisu 
sistema Herrizaingo Sailarena izango da eta bere esku geratuko dira, beraz, 
sistema jarri eta mantentzeko lanak. Era berean, Udalak beharrezko laguntza 
eskainiko dio sailari sistema hauek martxan jartzeko: zorua, elektrizitatea, 
azpiegiturak eta hiri-altzariak erabiltzeko erraztasunak eta beharrezko 
baimenak izango dituzte.  
 
Udalak bere aldetik, abisu sistema hau eta Bilboko Portuko kanpoko larrialdi 
planean biltzen den herritarrentzako komunikazio prozedura. SAnturtziko 
larrialdi planean sartzeko konpromezua hartu du.  
 
Azkenik, aipatutako komunikazio planaren hedapenaren, abisu sistema 
abiatzeko prozeduraren eta herriko Babes Zibileko arduradunek sistema honen 
erabilpenaren alorrean  beharko duten heziketaren inguruko beste hainbat 
puntu ere biltzen ditu gaur onartutako hitzarmenak.  
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Herrizaingo Saila 
 

ALDERDI POLITIKOEN SEGURTASUNERAKO ETA OHIKO 
JARDUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK ONARTU DIRA 

 
 
Gobernu Kontseiluak bi akordio proposamen onartu ditu gaurko bileran, 
2010erako alderdi politikoei emango dizkieten diru-laguntzak zehazteko. Lehen 
proposamena alderdi horien segurtasun gastuak ordaintzeko izango da, eta 
bigarrena, berriz, horien ohiko jardunak eragindakoak ordaintzeko. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2010eko Aurrekontu Orokorren Legeak 
Herrizaingo Sailari bideratutako laguntzen artean alderdi politikoen segurtasun 
gastuak ordaintzeko 750.000 euroko partida bat jasotzen du. Laguntza hori 
jasotzeko aukera Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko Lege Organikoan 
jasota dator, alderdiek euren jarduera politiko eta instituzionaletarako jaso 
ditzaketen diru-laguntza publikoak zehazten dituen horretan, hain zuzen.  
 
Gaur onartutako proposamenaren arabera, "Autonomia Erkidegoak 
segurtasunaren eta ordena publikoaren alorretan berezko dituen eskumenak 
modu arduratsuan gauzatzeak dakarren agindua da mehatxu ez-zilegiak direla 
eta euren ohiko jarduna oztopatuta duten alderdi politikoei laguntza eta babes 
egokiena ematea; are gehiago, demokrazian parte hartzeko ohiko bidea alderdi 
politikoak direla kontuan hartuta".  
 
2009ko martxoaren 1eko Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan izandako 
emaitzak kontuan hartuz, proposamenak banaketa hau jasotzen du:  
 

EAJ-PNV 301.844,28 € 
PSE-EE (PSOE) 244.016,74 € 
PP 117.155,01 € 
Aralar 44.910,14 € 
EA 14.008,95 € 
EB-B 21.705,91 € 
UP-D 6.358,97 € 

 
 
 
Gaur onartutako bigarren proposamena alderdi politikoen betiko jardunak 
eragindako gastuak ordaintzeko da. 2010eko Aurrekontuen Legeak 6.300.000 
euroko partida bat jasotzen du alderdientzat, eta 2009ko martxoaren 1eko 
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan izandako emaitzak kontuan hartuz, 
honela banatuko da:  
 

EAJ-PNV  2.535.491,94 € 
PSE-EE (PSOE)                 2.049.740,57 € 
PP  984.101,99 € 
Aralar  377.245,21 € 
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EA  117.675,23 € 
EB-B  182.329,65 € 
UP-D  53.415,41 € 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 

 
 

JAURLARITZAREN KONTSEILUAK HIRU KONTSEILARI BERRI 
PROPOSATU DITU EEE-RAKO 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du gaur EEE Energiaren Euskal 
Erakundearen Zuzendaritza Kontseilurako hiru kide berri izendatzea. Juan 
Ignacio López Gandásegui, Marcelino Oreja Arburua eta Xabier Viteri Solaun 
dira kontseilari proposatu berriak. Hirurak ere “ezagunak dira gaitasun handia 
erakutsi dutelako energiaren edo industriaren alorretan” eta, hortaz, EEE 
sortzeko legearen eskakizunak betetzen dituzte. 
 
Juan Ignacio López Gandásegui industria-ingeniaritzan lizentziatu zen Bilboko 
Ingeniaritza Goi Eskolan. Sener eta Iberdrola enpresetan hasi zuen bere 
lanbide-ibilbidea, eta handik IBV Korporaziora igaro zen; 1995ean Gamesa 
taldeko kontseilari delegatu izendatu zuten, IBV Korporazioaren zati batek 
taldea bereganatu ondoren, eta 2005eko abendura arte jarraitu zuen kargu 
horretan. Urte horietan Gamesa munduko lider bihurtu zen sektore 
aeronautikoan eta eolikoan. Enpresatik irtendakoan, López Gandáseguik 
Gamesa Aeronáutica erosi zuen zenbait kutxa eta akziodun pribaturen 
laguntzarekin, eta horrela Aernnova Aerospace Taldea sortu zuten; egun, talde 
horretako burua da. Gainera, López Gandásegui Euskadiko Enpresarien 
Bilguneko Patronatuko kidea da, baita Confebaskeko Batzorde Betearazleko 
presidenteordea ere. 
 
Marcelino Oreja industria-ingeniaritzan lizentziatu zen ICAI eskolan, eta jarraian 
masterra lortu zuen IESE eskolan. Garrigues & Andersen Patentes y Marcas 
enpresako zuzendari nagusia eta Aldeasa enpresako nazioarteko zuzendaria 
izan zen, eta, jarraian, Europako Parlamentuko diputatu hautatu zuten (2002tik 
2004ra bitarte jardun zuen bertako kide gisa). 2004. urtetik EMTE Taldeko 
nazioarteko zuzendaria da, baita sistemen eta teknologiaren negozio-unitateko 
zuzendari nagusia ere; telekomunikazioetan, kontrol-sistemetan, industria-
automatizazioan eta irratidifusio profesionaleko ekipoen salmentan diharduten 
taldeko 6 enpresa biltzen ditu negozio-unitate horrek. 
 
Xabier Viteri industria-ingeniaria da, eta energia-tekniketan espezializatu zen 
Bilboko Ingeniaritza Goi Eskolan; gainera, zuzendaritza nagusiaren arloko 
programa bat egin du IESE eskolan. EEEn hasi zuen bere lanbide-ibilbidea, eta 
1990ean Iberdrolan sartu zen; bertan, erantzukizuneko lanpostuetan jardun du, 
lehenik dibertsifikazioaren alorrean, eta, ondoren, berriztagarrien arloan. 
2006an Iberdrola Renovables enpresako zuzendari nagusi izendatu zuten, eta, 
2007aren amaieratik, enpresa Burtsara irten zenetik, sozietateko kontseilari 
delegatua da.  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du, halaber, Eduardo Arteta, Jesús 
Abrisqueta, Xabier de Irala eta Lucio Delgado jaunei EEEko kontseilari-kargua 
kentzeko proposatzea, eta bide batez guztiei ere eskerrak eman nahi dizkie 
1995ean izendatu zituztenez geroztik emandako zerbitzuengatik. Eusko 
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Legebiltzarraren Industria eta Energia Batzordeak onetsi beharko ditu 
kontseilari berrien izendapen-proposamena eta kargugabetzeak. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILAK 17,3 EURO ESKURATUKO 
DIZKIE UDALEI GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZETARAKO 

 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzei (GLL) buruzko aurtengo Agindua onartu du 
Jaurlaritzak gaurko bileran. Agindu horren bitartez, Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailak 17,3 milioi euro banatuko ditu guztira udalen artean GLLak 
ordaintzeko. 
 
Gizarte-larrialdietarako laguntzak berariazko eta aurreikusi gabeko gastuei 
erantzuteko ez-aldizkako prestazioak dira, gizarte-bazterkeriako egoerak 
saihestea helburu dutenak. Aurtengo urtarrilera arte, GLLen bitartez 
ordaindutako gastu-kontzeptu nagusia etxebizitzaren alokairua izan da. 
Hilabete horretatik aurrera, Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarriari 
(EGPO) buruzko dekretua onartu eta gero, alokairu-gastua laguntza horren 
bidez ordaintzen da, batez ere. Laguntza hori eskubidekoa da —exijitu egin 
daiteke—, eta aurrekontu zabalgarria du. Horrela, GLLak ez dira jadanik 
alokairua ordaintzeko erabiltzen, eta sorrerako helbururako erabili daitezke: 
larrialdiko egoerei erantzutea, lehen mailako beharrizanak eta etxebizitzaren 
mantentze-gastuak ordainduz, besteak beste. 
. 
GLLen egitekoa osagarria da Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemako 
beste hiru prestazioekiko: Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta, guraso bakarreko 
familientzako osagarria eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria.  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartutako Agindua argitaratzearen ondorioz 17,3 
milioi euro banatuko dira Euskadiko udal guztien artean, udaletan bertan jaso, 
ebatzi eta ordaintzen dituzten eskaerei erantzun ahal izan diezaieten. 
 
Prestazioa jasotzeko muga ekonomikoen artean, besteak beste, familiek ezin 
izango dute tamainagatik legokiekeen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren 
%150 baino diru-baliabide handiagoak eduki. Hau da: 975 euro, gehienez, kide 
bateko familientzat, 1.252 bi kidekoentzat, eta 1.385 euro hiru kide edo 
gehiagoko familientzat. 
 
Sistemako gainerako prestazioak bezala, laguntza hori jasotzeko beharrezkoa 
da Laneratzeko Hitzarmen bat sinatzea, eta horren bidez laguntzaren 
hartzaileek enplegurako edo prestakuntzarako aktibatzeko prozesu bati ekiteko 
konpromisoa hartzen dute administrazioarekin. 
 
Urte honetarako aurreikusten diren 17,3 milioi euroak Etxebizitzako Gastuen 
Prestazio Osagarriaren barruan alokairuak ordaintzeko erabiliko diren (EGPO) 
43 milioiei gaineratzen zaizkie. Bi zenbateko horiek batuta % 75eko igoera izan 
du Gizarte Larrialdietarako Laguntzen programari emandako guztizko 
aurrekontuak (alokairuak laguntza horren barruan ordaintzen ziren); izan ere, 
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krisi ekonomikoaren ondorioz familientzak ekonomikoki zaila den urte honetan 
prestazioen ordainketa bermatu behar baita. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
  
 

HIRUGARREN HERRIALDEETAN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ARDOAK SUSTATZEKO 2010-2011KO LAGUNTZEN DEIALDIA EGIN DA 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du ardogintzako Euskal Autonomia 
Erkidegoko produktuak hirugarren herrialdeetan sustatu eta informazioa 
zabaltzeko ekintza eta programetarako laguntzen deialdia. Lau milioi euro 
inguru bideratuko dira 2010eko abuztua eta 2011ko uztailaren artean kanpoan 
egingo diren sustapen-kanpainetara. 
 
Deialdi hau abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuan ezarritako informazio eta 
sustapen ekimenetara bideratuta dago. Dekretu horren bidez, erkidego mailako 
laguntzetarako neurriak arautzen dira: besteak beste, hirugarren herrialdeetan 
gure ardoen presentzia indartzeko. 
 
Martxoaren 31n eskaerak aurkezteko epea amaitu arte lau milioi euro inguruko 
kopurua osatzeko adina eskaera erregistratuko direla uste da. Horien erdia 
gutxienez enpresa onuradunek finantzatuko dute, eta beste bi milioi euroak 
NBEF Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsekoak izango dira. 
 
Laguntzak honako hauei emango zaizkie: ardogintzako enpresak, ekoizle-
erakundeak eta lanbide arteko erakundeak, jatorri deiturak kudeatu eta 
ordezkatzen dituzten erakundeak, esportazioko elkarte edo partzuergoak eta 
ardo horiek kanpoan sustatu nahi dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak. 
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Kultura Saila 
 
 

ANTZERKI-PRODUKZIO PROFESIONALERAKO DIRULAGUNTZAK 
ARAUTZEN DITUEN AGINDUA ONARTU DA 

 
 
Eusko Jaurlaritzako Kulturako sailburuaren proposamenez, 2010ean antzerki-
produkziorako dirulaguntzak emateko araubidea ezartzen duen agindua onartu 
du Gobernu Kontseiluak.  Agindu horren bitartez, 2010eko urtealdian burutuko 
edo hasiko diren antzerki-jarduera profesionaletarako diru-laguntzak emateko 
araubidea ezarriko da. 
 
Dirulaguntza horietarako, guztira, 815.000 euro erabiliko dira, baina kopuru hori 
handitu ahal izango da, beharrezkoa izanez gero, xedapen iragankorrean 
ezarritako eran. Diru-kopuru hori honela banatuko da, deialdiak hartzen dituen 
modalitateen artean: 
 
- Berrogei mila euro (40.000 €), antzerki-talde sortu berrien produkzioak 
gauzatzeko. 
- Berrehun eta laurogeita hamar mila euro (290.000 €), produkzioetarako. 
- Laurehun eta laurogeita bost mila euro (485.000 €), finkatutako antzerki-
taldeen jarduetarako. 
 
Herri administrazio desberdinetatik jasotako diru-laguntza guztiek ezingo dute 
gainditu diruz lagundutako jardueraren kostuaren %70. Eskatzaile bakoitzak 
proiektu bat baino gehiago aurkez dezake, baina pertsona edo entitate 
onuradun bakoitzari proiektu bakarragatik baino ez zaio dirulaguntza emango. 
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Kultura Saila 
 
 
EUSKARAZKO LIBURUAK ITZULTZEKO DIRULAGUNTZAK ONARTU DIRA 
 
 
Gobernu Kontseiluak onartu egin du euskarazko liburuak itzultzeko 
jarduetarako dirulaguntzak arautzen dituen eta horretarako deialdia egiten duen 
Kulturako sailburuaren agindua. Agindu horretan ezartzen dira 2010eko 
urtealdian zehar burutzen diren edo hasten diren itzulpen jarduerak diruz 
laguntzeko baldintzak. 
Aginduan aipatzen diren dirulaguntzak finantzatzeko 110.750,00 euro erabiliko 
dira, honako jarduera-alor edo -modalitate hauen arabera banaturik: 
 
a) Euskadiko Autonomia Erkidegoan jaio diren edo bizilekua duten idazleen 
euskarazko eta gaztelaniazko literatur lan originalak beste hizkuntza batzuetara 
itzultzea. 73.000,00 euro erabiliko dira. 
b) Nazioarteko azoketan itzulpen-eskubideak saltzeko egiten diren 
argitaratutako literatur lanen laginen itzulpenak. 15.000,00 euro erabiliko dira. 
c) Literatur itzulpengintzan prestakuntza jarduerak antolatzea. 17.750,00 euro 
erabiliko dira. 
d) Jada itzulita dauden literatur lanak Euskadiko Autonomia Erkidegotik kanpo 
sustatzea, bidaia-poltsen bidez. 5.000,00 euro erabiliko dira. 
 
 
 


