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HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, Zezenketa Ikuskizunen Erregelamendua onartzen duen Dekretua 
aldatzeko dena. 

Erabakia, indarkeriazko ekintzak pairatu dituzten sindikatuei beren jarduera 
sindikalarekin jarrai dezaten zuzeneko diru-laguntzak emateari buruzkoa. 
Diru horrekin 2010eko segurtasun-gastuak ordaintzen lagundu nahi zaie. 

Agindua, honen bidez, emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko 
Deustuko Unibertsitateko Masterrerako diru laguntzak emango ditu.  

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Erabakia, lankidetza-hitzarmena sinatzeko baimena emateko Euskal 
Herriko Unibertsitatearen artearekin, zientzia formalen eta giza eta gizarte 
zientzien arlo berezi batzuk garatzeko, ikerketaren euskal espaziorako 
garrantzitsuak baitira. 

Agindua, hiru urtetik beherako ikasleak eskolatzeko dirulaguntzak arautu 
eta deitzen dituena. 

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko mailetako 
irakasleentzako 2010/2011 Garatu planeko ikastaroen deialdia arautzen 
duena. 

 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Publizitate eta komunikazio instituzionalari buruzko Lege Aurreproiektua. 

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei etxeko 
bortizkeriaren eta/edo sexu erasoen biktimentzako laguntza juridikoko 
zerbitzuari eta ofizioko txandari 2009ko uztailaren 1etik 2010eko ekainaren 
30era bitarteko epean eusteko diru-laguntza bat emateko dena. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak 2010ean 
arautzen dituen Aginduan aurreikusitako diru-laguntzak finantzatzeko, 
5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeko dena. 
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OSASUN ETA KONTSUMO SAILA 

Erabakia, Arabako Foru Aldundiarekin eta Osakidetza-Euskal Osasun 
Zerbitzuarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzeko dena. 
Hitzarmen horren bidez kudeatu eta mantenduko da Arabako Lurralde 
Historikoko "Abegia" egoitza-unitate soziosanitarioa. 

 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Agindua; honen bidez, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan aurreikusitako 
nekazaritza eta abeltzaintza sektorean sasoiko zerbitzuak ematen dituzten 
langileentzako ostatuetarako laguntzen deialdia egin da 20010eko 
ekitaldirako. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

ZEZEN-IKUSKIZUNEI BURUZKO ARAUDIA ALDATZEN DUEN 
 DEKRETUA ONARTU DUTE 

 
  
 
Eusko Jaurlaritzak gaurko bileran onartu egin du EAEn gaur egun indarrean 
dagoen Zezen-ikuskizunei buruzko Araudia aldatzeko Rodolfo Ares Herrizaingo 
sailburuak aurkeztutako Dekretu-proposamena. Administrazioaren, zaleen eta 
sektorearen arteko adostasuna lortu ondoren, bertan egindako aldaketen bidez, 
Jaurlaritzak bukatutzat eman du Araudia 2008. urte amaieran indarrean sartu 
zenetik izan den eztabaida. 
  
Gaur onartu duten Dekretuak Araudiaren zenbait artikulu aldatzen ditu, helburu 
hirukoitza lortzeko: zenbait arau sektoreko ordezkariekin izandako bileretan 
lortutako akordioetara egokitzea, Araudian hobetu daitezkeen arauak aldatzea 
eta, azkenik, eduki jakin batzuk legezko erabakien arabera moldatzea. 
Bestalde, aldaketak errespetatu egingo ditu egun arte indarrean izan den 
Araudiaren alde on guztiak.  
  
Gaur onartutako dekretuaren ondorioz aldaketa batzuk egingo dira Araudian. 
Aurrerantzean toreatzaileek eurek izango dute azken hitza gai batzuen 
inguruan (zezenak zezen-hagarekin zenbat aldiz zigortu, besteak beste), horien 
ordezkariek kailejoian egoteko aukera izango dute, zezenen adarrak 
kontrolatzeko eta (istripuz ezpalak eginez gero) horiek konpontzeko araudi berri 
bat egongo da, zezenak hil ondoren horien analisia egitea eskatu ahal izango 
da, eta abar.  
  
Halaber, toreo-eskoletan izena emateko gutxieneko adina jasotzen duen atala 
aldatu egingo da (14 urtetik 12ra jaitsiko da), zenbait ospakizun egiteko 
eskatzen diren osasun zerbitzuen inguruko arauak zuzendu egingo dira eta 
ospakizunak egiteko kontratatu beharreko aseguruen inguruko azalpenak argitu 
egingo dituzte.  
  
Aurreko legealdian indarrean sartu zenean, Araudiak eztabaida handia piztu 
zuen zezen munduko enpresari eta profesionalen artean. Hori konpontzeko, 
legealdi berriaren hasieratik Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun 
Zuzendaritza sektoreko alde guztietako ordezkariekin bildu da. Bilera horien 
ondorioz, araudia aldatzeko adostasuna lortu dute, zezen-ikuskizunak EAEn 
berme guztiekin eta kalitate handienarekin egiteko. 
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Herrizaingo Saila 
 
 
EUSKO JAURLARITZAK 300.000 EUROKO DIRU-LAGUNTZA ONARTU DU 

MEHATXUPEAN DAUDEN SINDIKATUEN SEGURTASUNERAKO 
 

 
 
 
Indarkeria jasan duten erakunde sindikalei euren segurtasun-gastuak ordain 
ditzaten Herrizaingo Sailaren bitartez 300.000 euroko laguntza ekonomikoa 
ematea onartu du Eusko Jaurlaritzako Batzordeak gaur Gasteizen. 
 
Etenik gabeko mehatxuengatik euren zeregina aurrera eramateko arazoak izan 
ditzaketen erakunde sindikalen segurtasuna bermatzeko baliabiderik eta 
modurik egokienekin laguntzea du xede neurri horrek.   
 
Batzordeak uste du autonomia erkidegoak segurtasun eta ordena publikoaren 
alorrean dituen eskumenetan jasotako betebeharra dela, batez ere sindikatuek 
langileen interes ekonomiko eta sozialak babesteko egiten duten lana kontuan 
hartuta.     
 
Segurtasun-gastuei aurre egiteko helburu horrekin, CC.OO. eta UGT 
sindikatuei 150.000 eurona ematea onartu dute gaurko bileran.    
 
Onartutako diru-laguntzak bateragarriak dira erakunde horiek helburu berarekin 
jaso dezaketen beste edozein laguntzarekin. Halere, gehiegizko mesederik jaso 
ez dezaten beharrezko xedapenak aurreikusten ditu akordioak.   
 
Halaber, erakunde onuradunak behartuta daude Herrizaingo Sailaren zein 
kontrol ekonomikorako erakunde autonomikoen aurrean euren gastua 
arrazoitzera eta diru-laguntzaren erabileraren inguruko informazioa ematera.  
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Herrizaingo Saila 
 
 
Ikasleek gaian adituak izateko beharrezko heziketa jasotzea da helburua 
 
 
EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAN ESKU HARTZEKO DEUSTUKO 
UNIBERTSITATEKO MASTERRERAKO DIRU-LAGUNTZAK EMANGO DITU 

HERRIZAINGO SAILAK 
 
 
 
Herrizaingo sailburuak emandako agindu bat onartu du Gobernu Kontseiluak  
gaurko bileran. Honen bidez, emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko 
Deustuko Unibertsitateko Master ofizialak, Genero-indarkeriaren Biktimei 
Laguntzeko Zuzendaritzaren diru-laguntzak jasoko ditu. Deustuko 
Unibertsitateak emango duen masterra EAEn bizi diren tituludun –lizentziatuak 
edo diplomatuak- pertsona guztiei bideratuta dago. Emakumeen kontrako 
indarkeriarekin zerikusia duten erakunde pribatuetan eta administrazio 
publikoan lan egiten duten pertsonak gaian aditu bilaka daitezen hezi eta 
gaitzea da proiektuaren helburu nagusia.  
 
Genero-indarkeria errotik deusezteko, zenbait neurri hartzea beharrezkoa dela 
deritzo Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak: alde batetik, 
halako egoerak eragiten dituzten gertaera eta arrazoiak era bateratuan 
aztertzea eta, bestetik, administrazio publikoetan eta erakunde pribatuetan 
biktimei laguntzen dieten pertsonei heziketa profesional bat ematea.  
 
Aipatutako azken helburua lortu ahal izateko, Deustuko Unibertsitatearekin 
duen elkarlana areagotzea egokia dela uste du Genero-indarkeriaren Biktimei 
Laguntzeko Zuzendaritzak. Hortaz, 2010-2011 ikasturteari begira, emakumeen 
aurkako indarkerian esku hartzeko Master ofiziala ordaintzeko diru-laguntza 
eskaera publikoa bultzatu du.  
 
44.437,50 euroko laguntza emango du Zuzendaritzak proiektuaren 
ordainketarako. EAEn bizi diren eta heziketa esparru honekiko beren ezagutza 
maila areagotu nahi duten tituludun –lizentziatuak edo diplomatuak- pertsona 
guztiek izango dute laguntzak eskatzeko aukera; hamabost izango dira 
azkenean, laguntzez baliatzea lortuko dutenak.   
 
El Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia contra las Mujeres 
se imparte como un Master oficial de 60 ECTS (créditos europeos) y se 
estructura en torno  a cinco módulos:  
 
Emakumeen indarkerian esku hartzeko Unibertsitateko Master Ofizialak 60 
kreditu izango ditu guztira eta bost zatitan banatuta emango da: 
 
I. Zatia: Jakintza-arteko esku-hartze soziala.  
II. Zatia: Esku-hartze sozialerako beharrezko gailu profesionalak.  
III. Zatia: Genero-indarkerian eta etxeko indarkerian esku-hartzea.  
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IV. Zatia: Kanpoko praktikak.  
V. Zatia: Masterreko amaierako lana.  
 
 
Diru-laguntzak eskuratu ahal izateko eskaerak EHAAn argitaratu denetik 
gehienez hilabeteren buruan egin beharko dira. Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo 
Sailaren Erregistro Orokorrean (Donostia kalean -Gasteizen) edota Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
azaroaren 26ko 30/1992 Legean aipatzen diren egoitzetan  aurkeztu behar dira 
eskaerak.  
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

ZIENTZIA FORMALAK, GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIAK 
 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko lankidetza-hitzarmen 
bat, 91.367 euroko zenbatekoan, izenpetzeko baimena emateko erabakia, 
ikerketarako euskal espaziorako nabarmenak diren zientzia formalen, giza eta 
gizarte zientzien arlo espezifikoetan ikerketa garatzeko. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
3, 9 MILIOI EURO HIRU URTETIK BEHERAKO IKASLEAK ESKOLATZEKO 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, onartu du Haur Hezkuntzako lehen zikloan hiru urtetik beherako 
ikasleak eskolatzeko dirulaguntzak arautu eta deitzen dituen agindua, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko ikastetxeen 
erregistroan izena eman duten haur-eskoletan eta 2009/10 ikasturterako. 
 
Horretarako, 3.900.000 euro erabiliko dira. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

145.000 EURO UNIBERTSITATE KANPOKO IRAKASLEEN 
PRESTAKUNTZARAKO ( 2010/11 GARATU PLANA ) 

 
 
 
Gobernu Bilerak, gaurko bilkuran, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailburuak proposatuta, 2010/2011 Garatu Planak jasotzen dituen 
ikastaroetarako deialdiak arautzeari buruzko Agindua onartu du, 
 
Ikastaro hauek prestakuntza- eta hobetze-ikastaroak izango dira eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitate kanpoko irakasleei zuzenduta daude. 
 
Agindu honen helburu nagusia honako hau da: 2010/2011 Garatu Planaren 
alorrean zehaztutako ikastaroetarako deialdi-prozesua eta hauen parte-
hartzaileen aukeratze-prozesua zehaztea. Era berean, ikastaro hauek 
gainditzen dituzten irakasleei diru-laguntzak emateari buruzko arauketa 
ezartzen da, beti ere, ikastaro bakoitzeko deialdiak berak zehaztutakoa 
kontutan harturik. Helburu hauek lortzearren 145.000 €tako zuzkidura onartzen 
da. 
 



 
 

 11

 
Justizia eta Administrazio Saila 
 
 
PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALARI BURUZKO LEGE-

AURREPROIEKTUA 
 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Publizitate Eta Komunikazio Instituzionalari Buruzko 
Lege-Aurreproiektua onartu du. Lege horretan argi ezartzen da erabilitako 
euskarria izanda ere herri-administrazioek egiten dituzten erakundeko 
publizitate eta komunikazioari buruzko kanpainak nola  garatu behar diren 
betiere honako printzipio honi jarraituz: herritarrei ematen zaien informazioa 
egiazkoa, objektiboa eta ordenatua izatea eta erakundeen zerbitzuak eta 
jarduerak ezagutarazten dituzten mezuak orokorrean hedatzera bideratua. 

Legea Justizia eta Herri Administrazio Sailak sustatu du eta prestatzerakoan 
lehenbizikoz iritzia eskatu zaie Bizkaiko eta Gipuzkoako publizitate agentzien 
elkarteei nahiz Arabako Merkataritza eta Industria Ganberari.  

Lege-testuak bete egiten du Euskadin zegoen hutsunea, izan ere, Lege-
aurreproiektu honen aurrekaria apirilaren 18ko 151/1989 Dekretua da. Dekretu 
horren bitartez orain dela 21 urte Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea 
sortu zen.  

Aurreproiektuak Zioen Azalpena dauka eta bi kapitulutan taldekaturiko 15 
artikulu. Gainera xedapen gehigarri bat dauka, xedapen iragankorra, xedapen 
indargabetzaile bat eta bi azken xedapen.  

Legea erabat aplikagarria da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioarentzat baita berori zuzen loturik dauden erakundeentzat. 
Gainerako erakundeei, Eusko Legebiltzarrari eta foru eta tokiko gobernuei 
dagokienez, bakarrik lehenengo kapitulua aplikatzen zaie. Kapitulu horren 
helburua da ezartzea aginpide publiko guztiek publizitate eta komunikazio 
alorretan bere jarduna betetzen ari direla bete behar dituzten oinarrizko 
irizpideak.  

4. kapituluak ezartzen ditu publizitate eta komunikazioko kanpainak sustatu eta 
kontratatuak izateko baldintzak eta 5. artikuluaren arabera debekatuta dago nor 
bere burua gehiegi lausengatzeko helburua duten kanpainak egitea, hau da, 
kudeaketan gobernu edo administrazio batek lortu dituen lorpenak 
azpimarratzea.    

Aurreproiektuan sartuta dago publizitatea eteteko eta zuzentzeko aukera baldin 
eta uste bada arauan aurreikusitakoarekin bat ez datorrela. Irudi hori 
merkataritza eremutik dator eta beste autonomia erkidego batzuetan publizitate 
instituzionalari buruz eman diren legeetan hartua izan da. 
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10. artikuluaren arabera Euskadin kanpaina instituzionaletan bi ele ofizialak 
erabiliko dira: euskara eta gaztelania. 11. artikuluak ezartzen ditu hauteskunde, 
erreferendum edo herri-galdeketa batean kanpaina instituzionalek gorde behar 
dituzten arau zehatzak.   

12 .artikuluaren arabera Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea lege honen 
eraginpeko erakundeen, administrazioen eta entitateen publizitatearen eta 
komunikazioaren plangintzaz, laguntza teknikoaz, koordinazioaz eta kontrolaz 
arduratzen den organoa da.  

Batzorde honek urtean behin publizitate eta komunikazioko plan bat prestatuko 
du. Bertan jasoko dira aurreikuspenen arabera Eusko Jaurlaritzako sailek eta 
gainerako erakundeek garatuko dituzten kanpaina instituzionalak   

Legea onartzen denetik Jaurlaritzak 6 hileko epea du garatzeko beharrezkoak 
diren erregelamenduzko arauak emateko.   
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Justizia eta Administrazio Saila 
 
 

ABOKATU-ELKARGOENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK, GENERO-
INDARKERIAREN BIKTIMENTZAKO LAGUNTZA JURIDIKORAKO 

 
 
 
Bada erabaki-proposamen bat Euskal Autonomia Erkidegoko abokatu-elkargoei 
zuzeneko diru-laguntza emateko, genero-indarkeriaren edo sexu-erasoen 
biktimentzako laguntza juridikoa eta ofiziozko txanda manten dezaten. Erabaki-
proposamen horrek honako diru-laguntza hauek emateko baimena ematen du: 

 
Arabako Abokatu Elkargoarentzat: 184.742,34 €  
Bizkaiko Abokatu Elkargoarentzat: 541.530,37 €  
Gipuzkoako Abokatu Elkargoarentzat: 378.722,91 €  

 
Diru-laguntzak honetarako bideratuko dira: 2009ko uztailaren 1etik 2010eko 
ekainaren 30era bitarteko aldian, genero-indarkeriaren edo sexu-erasoen 
biktima izan direnentzako laguntza juridikoko eta ofiziozko txandako zerbitzua 
mantentzeari laguntzeko. 
 
Indarkeria mota horrek hartu duen neurria dela eta, 2007ko otsailaren 26an, 
hitzarmen bat izenpetu zen Abokatuen Euskal Kontseiluaren eta Justizia 
Sailaren artean. Hitzarmen horren indarraldian, abokatu-elkargoek 8 legelari 
titular eta 7 ordezko dauzkate, eta lurraldeen arabera, honela banatzen dira: 4 
legelari titular eta guardiako 3 ordezko Bizkaian; 3 titular eta guardiako 2 
ordezko Gipuzkoan, eta titular 1 eta ordezko 2, Araban. 
 
Hona hemen hitzarmen horren esparruan egin diren esku-hartzeak: 
 

 Araba   Bizkaia Gipuzkoa Guztira 
2007 (1. hiruhil.) 217 (211-6)* 823 (750-73) 445 (412-33) 1.485 (1373-112)
2007 (2. hiruhil.) 294 (271-23) 852 (785-67) 515 (467-48) 1.661 (1523-138)
2008 (1. hiruhil.) 268 (250-18) 937 (843-94) 493 (439-54) 1.598 (1432-166)
2008 (2. hiruhil.) 231 (212-19) 944 (856-88) 515 (469-46 1.690 (1537-153)
2009 (1. hiruhil.) 235 (212-23) 941 (871-70) 481 (437-44 1.657 (1520-137)
 

* Emakumeak - Gizonak  

 
Justizia Sailak interes berezia du biktima guztiek eta, bereziki, delitu hauen 
biktimek, aholkularitza egokia izan dezaten, balia ditzaketen lege-tresnak eta 
horiek baliatzeak dakartzan ondorioak direla-eta.  
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Horregatik da doakoa aholkularitza juridiko espezializatua biktima guztientzat, 
edozein egoera ekonomiko dutela ere. Honako hauek biltzen ditu 
aholkularitzak: 
 
- Salaketa jarri edo babes-aginduaren eskaera egin aurreko aholkularitza, 

hala dagokionean. 
- Salaketa jartzeko edo babes-agindua eskatzeko laguntza. 
- Babes-agindurako ekitaldian agertzea, bai eta epaiketa azkarrean ere, 

agertze-ekitaldian bertan edo hurrengo egunetan egiten bada. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

10,28 MILIOI EUROKO LAGUNTZAK 
LANERATZEKO ENPRESAK SORTU ETA MANTENTZEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur egin duen bileran argi berdea eman dio 
laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko 2010eko laguntza-deialdiari. 
Horretarako, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 10,28 milioi euroko 
aurrekontu-partida gorde du. 
 
Gizarte-bazterketaren aurkako eta gizarteratu eta laneratzeko politika publikoen 
esparruan, laneratzeko enpresak agente aktiboak dira lan-merkatuan sartzeko 
zailtasun bereziak dituzten pertsonak gizarteratu eta laneratzeko; horretarako, 
gizarte-laguntzako, jarraipeneko eta laguntasuneko esku-hartze jakin batzuk 
eskaintzen dituzte, eta horien bitartez gizarte-arloko eta lan-arloko ohiturak 
lortzea errazten da.  
 
Irabazi-asmorik gabeko erakunde sustatzaile pribatuek, tokiko erakundeek eta 
tokiko edo eskualdeko garapen-agentziek baliatu ahal izango dituzte 
laneratzeko enpresak sortzeko laguntzak. 
 
Laneratzeko enpresak sortzeko laguntzei dagokienez, enpresa mota horiek 
sortzea bideragarria den ala ez jakitea ahalbidetuko diguten merkatu-azterlanak 
egitea lagunduko da diruz. Erakunde onuradunak diru-laguntza ematen den 
aurrekontu-ekitaldiaren barruan egin beharko du merkatuari buruzko azterlana 
eta laneratzeko enpresa merkatuari buruzko azterlana amaitzen denetik 
zenbatzen hasita urtebeteko epean sortu beharko du. 
 
Laneratzeko enpresak mantentzeko laguntzei dagokienez, diru-laguntzak aktibo 
finkoetan egindako inbertsioetarako, laneratze-prozesuan dauden 
pertsonentzako lanpostuak mantentzeko eta produkzioari laguntzeko 
teknikarientzako lanpostuak sortu eta mantentzeko izango dira. Era berean, 
aintzat hartzen da laneratzen laguntzeko ekintzetan, laguntza teknikoan eta 
prestakuntzan espezializatutako teknikarientzako lanpostuak sortu eta 
mantentzea. 
 
Laguntza horien eskabideak aurkezteko epea laguntza horiek EHAAn 
argitaratzen direnean hasiko da zenbatzen 2010eko urriaren 30a arte. 
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Osasun eta Kontsumo Saila 
 
 

GOBERNU-KONTSEILUAK OSASUN ETA KONTSUMO SAILAREN BI 
HITZARMEN SINATZEA ONETSI DU, BAT ARABAKO FORU 

ALDUNDIAREKIN ETA BESTEA GIZARTE SEGURANTZAREN INSTITUTU 
NAZIONALAREKIN (GSIN) 

 
 
Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak eta Arabako Foru Aldundiak, 
aldundi horrek kudeatzen duen "Abegia" egoitza sozio-sanitarioa kudeatzeko 
eta mantentzeko hitzarmena izenpetu dute. 
 
Zentro horren helburua da buru-nahaste larriak edo droga-kontsumo 
problematikoak izan, eta gizarte-oinarri egokirik ez duten edo tratamendu 
psikiatrikoan dauden 18 eta 65 urte bitarteko pertsonak psikikoki eta sozialki 
errehabilitatzea. 
 
Osasun eta Kontsumo sailak 302.400 euro emango dizkio ekitaldi honetan 
Arabako Foru Aldundiari, zentro horren kargu egin dadin. Hamalau 
lagunentzako lekua du.   
 
Bestetik, EAEk eta Lan eta Immigrazio Ministerioak hitzarmena sinatu dute 
programa informatiko bat egin eta bi administrazio horiek elkarrekin komunikatu 
daitezen, aldi baterako ezintasun prozesuak kudeatzeko.  Zeregin  horretarako, 
3.208.310 euroko gehienezko kreditua dago GSINren 2010eko aurrekontuan. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

SASOIKAKOENTZAKO OSTATUAK ERAIKI ETA HOBETZEKO DIRU-
LAGUNTZETARA 432.867 EURO BIDERATZEA ONARTU DUTE 

 
 
 
Nekazaritzako sektoreari loturiko sasoikakoen kolektiboarentzako ostatuak 
eraikitzeko edo/eta egokitzeko laguntzetara 2010ean, guztira, 432.867 euro 
bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran. 
 
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 
aginduari. Agindu horrekin, guztira 432.867 euroko balioa duen laguntza-lerro 
baterako deia egin zen. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren 
kontura ordainduko dira. 
 
Diru-laguntza horien helburua da EAEko nekazaritzako ustiapenetan sasoikako 
zerbitzuak ematen dituzten langileentzako ostatuak eraikitzen, egokitzen eta 
ekipamenduak hobetzen diruz laguntzea. 
 


