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LEHENDAKARITZA 

Agindua, 2010eko martxoaren 9koa, Lehendakaritzaren idazkari 
nagusiarena, 2010 urterako “Andrés de Irujo” sariaren deialdia egiteko 
dena. 

 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

Dekretua, OINARRI, EBB Elkarrekiko Berme-baltzuaren kapitalean aldi 
batean parte hartzeko baimena ematen duena. 

Dekretua, ELKARGI, EBB elkarrekiko berme-baltzuaren kapitalean aldi 
batean parte hartzeko baimena ematen duena. 

 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta 
Ministerio Fiskalaren arteko Koordinaziorako Batzorde Mistoa sortzeko, 
Ministerio Fiskalarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzen duena. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Dekretua, Aparkabisa Bizkaiko Garraio Gunea, A.B. - Centro de 
Transportes de Bizkaia, A.B. sozietatearen kapital-gehikuntzan Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak parte hartzeko baimenari 
buruzkoa. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Dekretua, Garapen Lankidetzarako Euskal Agentziaren antolamendu eta 
funtzionamendurako erregelamendua onartzen duena. 
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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Agindua, 20010eko ekitaldiko deialdia egin duena azaroaren 21eko 
234/2000 Dekretuak aurreikusi dituen laguntzetarako. Dekretu horrek 
Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren menpe-menpeko eremuak 
sustatu eta garatzeko laguntzak arautu ditu. 

Agindua, mendi-nekazaritzako eremuetan landa-garapeneko aitzindari-
proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak arautzen dituen azaroaren 28ko 
242/2000 Dekretuaren babesean 20010eko ekitaldian eman beharreko diru-
laguntzetarako deialdia egin duena. 

 

KULTURA SAILA 

Agindua, Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuarena eta Kultura 
sailburuarena, Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako aurtengo 
deialdia egiteko dena. 

Agindua, arte plastiko eta ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta 
garatzeko diru-laguntzak emateko erregimena ezarri eta arautzen duena. 
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Lehendakaritza 
 
 

GOBERNU KONTSEILUAK ANDRES DE IRUJO SARIRA BILTZEKO DEIA 
EGITEA ONARTU DU 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak Andres de Irujo sarira biltzeko deia egitea onartu du. 
 
Andres de Irujo saria 2003an ezarri zen eta XX. mendeko euskal 
emigrazioarekin lotuta dagoen euskal presentzia edo bizipenei buruzko sortze 
edo ikerketa lanak saritzeko da. 
 
Andres de Irujo eta Ollok, Isaac Lopez de Mendizabalekin batera, zuzendu 
zuen Buenos Aireseko Ekin euskal argitaletxea. Bere bigarren obra handia 
“Instituto Americano de estudios vascos”  deiturikoa sortzea izan zen. 



 
 

 5

Ekonomia eta Ogasun Saila 
 
 
OINARRI EBB ELKARREKIKO BERME-BALTZUAREN ETA ELKARGI EBB 

ELKARREKIKO BERME-BALTZUAREN KAPITALEAN ALDI BATEAN 
PARTE HARTZEKO BAIMENA EMATEN DU 

 
 
ELKARGI eta OINARRI elkarrekiko berme-baltzuen kapitaletan aldi batean 
parte hartzearen helburua da erakunde bien funts propioak eta kaudimen-
koefizienteak indartzea, Eusko Jaurlaritzak bultzatu zuen ETEentzako eta 
autonomoentzako zirkulatzaile-kredituen lerrotik eratorritako “ohikoak ez diren” 
arriskuak ezeztatu arte. 

 
Autonomia-erkidegoko 2010eko aurrekontu orokorretan azaldutakoaren arabera 
Jaurlaritzari baimena eman zitzaion euskal enpresek finantzaketa eskuratzeko 
laguntzen berariazko programa bat onar zezan, Ekonomia eta Ogasun Sailaren 
proposamenez, 600 milioi euroko gehienezko zuzkidura batekin. Gobernu 
Kontseiluak iragan martxoaren 9an onetsi zuen programa, euskal enpresen 
ekoizpen-jarduerari eutsi eta laguntzeko; jarduera-lerroaren handitze horrek 
2.200 eragiketa babestu zituen 2009. urtean, guztira 1.900 enpresatarako.  
  
Programaren helburua da ETE eta autonomoen zirkulatzailearen beharrak 
finantzatzea, epe laburrerako zorra berritzea eta epe laburrerako zorra epe 
ertain eta luzerako zorrera egokitzea. 
 
Maileguak 50.000 eta 600.000 euro bitartekoak dira ETEentzat, eta 10.000 eta 
100.000 euro bitartekoak banakako enpresaburu eta profesionalentzat, eta KOI 
Likidezia lerroarekin osa daitezke. 
 
Euskadiko elkarrekiko berme-baltzu biek —Elkargi eta Oinarri— egin dituzte 
abalak, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak berak ere.  
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Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

KOORDINAZIORAKO HITZARMENA MINISTERIO FISKALAREKIN 
 
 
 
Justizia eta Herri Administrazio Sailaren proposamenez, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak bere gaurko bileran onartu du Autonomia Erkidegoko 
Administrazioa eta Ministerio Fiskala Elkarrekin Koordinatzeko Batzorde Mistoa. 
 
Batzorde misto hau lankidetzarako eta laguntza teknikorako organo bezala 
eratu da giza baliabideak, informatika-baliabideak, lokalak eta bulegoak 
hornitzeari buruz argibideak emateko edo jarduerak proposatzeko, beti ere 
horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskalari esleitutakoak badira.   

 
Seihileko naturaletan eta txandaka batzorde mistoaren burua Justiziako eta 
Herri Administrazioko sailburu Idoia Mendia eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Fiskaltzako  fiskal nagusia María Ángeles Montes izango dira.  Gainera, 
batzordeko kideak izango dira, Eusko Jaurlaritzari dagokionez, Justiziako 
sailburuordea, Administrazioa Eraberritzeko zuzendaria eta Bulego Judizial eta 
Fiskalaren zuzendaria eta Justiziako zuzendaria.  Ministerio Fiskalaren aldetik, 
Estatuko Fiskaltza Nagusiak izendatutako fiskal bat eta Araba, Gipuzkoa eta 
Bizkaiko probintzi fiskaltzetako hiru fiskalburuak.  
 
Koordinatzeko Batzorde Mistoak urtean gutxienez bi ohiko bilera egingo du. 
Halaber, ezohiko bilerak egin ahalko dira baldin eta batzordeburuari egokia 
iruditzen bazaio edo batzordeko kideen laurden batek eskatzen badu. 
Batzordearen akordioak hartzeak bi alderdietako ordezkarien kontsentsua 
eskatuko du. 
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK APARKABISA SOZIETATEAREN KAPITAL-
GEHIKUNTZAN PARTE HARTZEKO DEKRETUA ONARTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Jaurlaritzak Aparkabisa Bizkaiko 
Garraio Gunea, AB sozietate publikoaren kapital-gehikuntzan parte har dezan, 
bostehun mila eta berrogeita bi (500.042 euro) eurorekin. Horrela bada, 
Jaurlaritzak sozietatearen kapitalaren % 19,96 izango du. 
 
Europar Batasuneko herrialdeen arteko merkataritzako harremanak ugaritu, 
eta garraioaren sektoreak ekonomian gero eta pisu handiagoa hartu ahala, 
hainbat zentro sortu dira Europan garraio-eskaintza eta -eskaria leku berean 
biltzeko, eta intermodalitatea koordinatu ahal izateko, horrek asko errazten 
duelarik garraio-enpresen antolaketa, kudeaketa eta koordinazioa.  
 
Aparkabisa sozietatearen xedea da Bizkaian salgaien zentral integralak 
sustatu, prestatu eta ustiatzea eta ibilgailu astunentzat aparkalekuak 
eskaintzea. 
 
Kapitala gehitu aurretik, sozietateak berrogeita bost milioi ehun eta berrogeita 
bat mila hirurehun eta hogeita zazpi euroko (45.141.327, €) kapitala zuen. 
Jaurlaritzak bederatzi milioi zortzi mila bederatziehun eta hogeita hamasei 
euroko (9.008.936 €) partaidetza zeukan, hau da, sozietatearen kapitalaren % 
19,957. 
 
Aparkabisak kapital sozialari bi milioi bostehun mila berrehun eta hamabi euro 
(2.500.212 €) gehitzea erabaki du, laurehun eta laurogei euro eta laurogeita bat 
zentimoko (480,81) balio nominala izango duten bost mila eta berrehun 
akziotan banatuta. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA SORTU DA 
 

 

Jaurlaritzaren Kontseiluak Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia-
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo izenekoa sortzen duen 
Dekretua onartu du. Sei hilabete barru inguru abian jartzea aurreikusten den 
erakundearen antolaketa- eta funtzionamendu-erregelamendua jasotzen du 
Dekretuak, eta, aurrerantzean agentzia hori arduratuko da Euskadiko garapen-
lankidetzarako politikak planifikatu eta kudeatzeaz.  
  
Gaur Jaurlaritzak hartu duen erabakia 2007ko otsailean, Garapen Lankidetzari 
buruzko Legearen onarpenarekin, hasitako legegintza-egutegiaren barruan 
kokatzen da. Egutegi horrek jarraipena izan zuen 2008ko ekainean, 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta arautu zuen 
Legearekin.  
 
Lan-bolumenak eta herrialde pobretuetan giza garapen iraunkorrarekiko 
lankidetzaren inguruko gaien konplexutasun geroz eta handiagoak justifikatzen 
dute erakunde hori sortu izana, Jaurlaritzak egun duen egituraren arabera 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari atxikita. Agentziaren lanari esker 
koordinazio hobea egongo da beste erakunde batzuekin, lankidetzako 
eragileekiko plangintza hobetu ahal izango da, eta arintasun eta gardentasun 
handiagoa eman ahal izango zaie administrazio- eta ebaluazio-prozedurei. 
 
Agentziaren egoitza Gasteizen egongo da, eta zuzenbide pribatuko ente 
publiko gisa eratzen da. Horren ondorioz, bere helburuak gauzatzeko berezko 
gaitasun juridikoa izango du.  Garapen-lankidetzarako politika betearazteaz 
gain, agentziaren eskumenak izango dira, besteak beste, baliabide ekonomiko 
eta materialak kudeatzea, lankidetza-politiken plangintzan Gobernuari aholkua 
ematea eta funts publikoen transferentzia kudeatzea. 
 
Agentzia abian jartzeak ez du aldaketarik eragingo Garapen Lankidetzarako 
Zuzendaritzak 2010. urterako hasiera batean zeukan aurrekontuan (51 milioi 
euro; horietatik 50 proiektuetarako diru-laguntzetarako eta milioi bat kudeaketa 
gastuetarako). Plantilla berriz bai, aldatu egingo da, 17 lagunek osatuko baitute. 
 
Jarduerak hasi arteko trantsizio-epean, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko 
egungo Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza aldatuz joango da arian-arian, 
Agentzia gisa eratu arte. Bitartean ondokoak eratu beharko dira: gobernu-
organoak (presidentetza, artezkaritza-kontseilua eta zuzendaritza), 
kudeaketakoak (Kudeaketa Orokorreko Zerbitzua, Estrategia Planifikatzeko 
Zerbitzua, Koordinazio Teknikoko Zerbitzua) eta zuzendaritza-batzordea. 
 
Une hauetan 167 euskal lankide ari dira lanean Enplegu eta Gizarte Gaietako 
Sailaren diru-laguntzarekin 2003. urtetik gauzatze-fasean dauden 428 
proiektutan. Euskadiko garapen-lankidetza Ertamerikako eta Hegoamerikako 
herrialdeetan gauzatu izan da, nahiz eta azken urteotan ahalegin handia egiten 
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ari den Afrikan ere gure presentzia zabaltzeko; izan ere, desnutrizio eta 
pobretasun-maila larria baitago han. Agentziak lankidetza sustatuko du 
kontinente beltzarekin, eta bere funtsen % 30 horretan erabiliko ditu. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
  
 
ARRANTZAREN MENDEKOTASUN HANDIKO EREMUAK GARATZEKO 3,9 

MILIOI EURO BIDERATZEA ONARTU DU EUSKO JAURLARITZAK 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, arrantzaren mendekotasun handiko 
eremuak sustatu eta garatzeko diru-laguntzatara guztira 3.904.615 euro 
bideratzea onartu du. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, argi berdea eman dio Pilar Unzalu 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuaren 
aginduari; agindu horren bidez, diru-laguntza horien deialdia egiten da, eta 
horietatik hiru milioi 2011rako konpromiso-kredituak dira. 
 
Diru-laguntza horien helburua arrantzaren mendekotasun handia duten 
udalerrien jarduera ekonomiaren arloan suspertzen laguntzeko neurriak 
bultzatzea da. Horretarako, errentak eta ekoizpenaren ehundura dibertsifikatuko 
dira, itsasoari hain lotuta egon ez dadin. 
 
Laguntza horien hartzaileak, besteak beste, hauek izango dira: tokiko 
erakundeak, administrazio-batzarrak, zuzenbide publikoko korporazioak eta 
esparru horretan jarduten duten elkarteak eta erakundeak. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza  Saila 
 
 

MENDIKO NEKAZARITZAKO GUNEETAN NEKAZARITZAKO EKINTZEN 
EGITASMO PILOTUEI LAGUNTZAK EMATEKO DEIALDIA ONARTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du 2010eko ekitaldirako 
laguntzen deialdia egiten duen agindua. Guztira, 216.434 euro emango dira, eta 
helburua nekazaritzako ekintzen egitasmo pilotuak bultzatzea da. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, argi berdea eman dio Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren aginduari; agindu horren bidez, 
mendiko nekazaritzako guneetan nekazaritzako ekintzak egiteko diru-laguntzen 
deialdia egiten da. 
 
Laguntza horien hartzaileak tokiko erakundeak, administrazio-batzarrak, landa-
garapeneko elkarteak edo esparru horretan irabazi-asmorik gabe jarduten 
duten erakundeak izango dira. 
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Kultura Saila 
 
 

ARTE PLASTIKO ETA IKUSIZKOEN EREMUAN JARDUERAK 
SUSTATZEKO ETA GARATZEKO DIRULAGUNTZAK ONARTU DIRA 

 
 
 
Kulturako sailburuaren proposamenez, Gobernu Kontseiluak onartu egin du 
Arte plastiko eta ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko 
dirulaguntzak emateko erregimena ezarri eta arautzen duen Agindua. Eremu 
horretako jarduera zehatzak aurrera eramateko, 450.000 euro erabiliko dira. 
Kultura Sailak egoki deritzo arlo pribatuak arte plastiko eta ikusizkoen eremuan 
sustatzen eta garatzen dituen ekintzei laguntzeko aukera emango duen bidea 
antolatzeari.  Neurri horren bitartez, batez ere inplikatutako subjektuen ikerlana 
eta prestakuntza sustatu nahi dira, artelanen ekoizpena, arte garaikidearen 
zabalkundea, eta euskal artisten sorkuntza-lana, bai eta haien zeregin 
artistikoaren errekonozimendua jasotzea ahalbideratzea ere. 
 
Hauek dira diruz lagundu nahi diren arloak: 
 
1.- Prestakuntza arloa. 
Ikusizko arteekin lotura duten ikastaro, mintegi eta lantegietan parte hartzea, 
baldin eta artista, kritikari, arte-komisario eta sektoreko profesionalen 
prestakuntza hobetzeari begira antolatuta badaude. 
  
2.- Sustapen-zabalkundearen arloa. 
a) Arte garaikideko erakusketak edo gertakizunak antolatzea eta/edo beraietan 
parte hartzea (lehiaketak, jaialdiak, erakusketak, egoiliar gisako proiektuak, 
artistak elkartrukatzeko proiektuak...). Erakusketak Euskadiko Autonomia 
Erkidegoan, Estatu Espainiarrean edo nazioartean izango dira, eta Euskal 
Herrian bizi diren egileen lanak erakutsiko dira, bai eta edozein euskarritan 
jasotako egileen gaineko dokumentazioa ere. 
b) Euskadiko Autonomia Erkidegoan egiten diren arte garaikidearen gaineko 
sentsibilizazio-ekimenak (batzarrak, jardunaldiak, kongresuak, lantegiak, 
hitzaldiak...) eta horiei buruzko edozein euskarritan jasotako dokumentazioa. 
c) Euskarri desberdinak erabiliz egindako publikazioak egitea, beren xedea 
Euskal Herriko arte garaikidea zabaltzea eta bertako artistak eta haien lana 
sustatzea bada. 
 
3.- Sorkuntza-ekoizpenaren arloa. 
Arte-ekoizpenaren eremuan egiten diren jarduerak: proiektuak egitea, ardatza 
baldin bada arte ekoizpena edo ikerketa proiektua lantzea. 
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Kultura Saila 
 
 

«EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN» PROGRAMAREN 2010EKO 
DEIALDIA 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programaren 2010eko 
deialdia egiten duen Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren eta Kulturako 
sailburuaren Agindua onartu du. Agindu horren bidez, 20 eta 30 urte bitarteko 
100 pertsona (gehienez) hainbat herrialdetara joan ahal izango dira lankidetza-
proiektuetan parte hartzera. Hautatutako gazteak eta proiektuak Kulturako 
sailburuak 2010eko urtarrilaren 27an emandako Aginduaren bitartez aukeratu 
dira (Kulturako sailburuaren 2010eko urtarrilaren 27ko Agindua, garapen-
lankidetzarako entitateei dei egiten diena Euskadiko Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren 2010eko «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» 
programarako proiektuak aurkezteko). 
 
Programaren helburua da Euskadiko gazteen artean elkartasunaren balioa 
sustatzea eta garapen-lankidetzarako ekintzetan sentsibilizatzea. Hori dela eta, 
Euskadiko gazteak lankidetzaren kontzeptura hurbiltzeko helburuari eutsiko 
zaio, bai eta ekintza horiek bertatik bertara ezagutzeko aukerari ere. 
Esperientzia hori aberasteko eta osatzeko, informazio eta orientazio 
jardunaldiak antolatuko dira. 
 
Aurreko edizioan 93 pertsona hautatu ziren, eskaera egin zuten 455 gazteen 
artetik. Gazte horiek 48 proiektutan parte hartu zuten, Euskadiko eta 
Hegoaldeko herrialdeetako 56 GGKEk aurkeztutako proiektuak hain zuzen ere. 
 


