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LEHENDAKARITZA 
 
- Hamar urtean aurreneko aldiz, abian jarri da patroiekiko eta 

sindikatuekiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaia , eta lehen bileretatik 
jadanik akordioak hartzen hasi da. 

 
- Krisiaren kontrako neurrien  + Euskadi 09  paketea onetsi da, 388 milioi 

euroz hornitua eta ia 10.000 laguni enplegua emango diena, enpresei, 
autonomoei eta familiei krisia gainditzen laguntzeaz gainera; harrera ona 
izan duten renove planak egin dira, hainbat alorretakoak (altzariak, 
etxeko tresnak, makina-erraminta). 

- Inguruko gobernuekiko akordioak:  Akordioak egin dira Nafarroako 
(uztailak 3), Kantabriako (uztailak 24), Asturiaseko (urtarrilak 15) eta 
Akitaniako gobernuekin (azaroak 30), interes komuneko gaiei buruzkoak. 
Euskadiren isolamendua bukatu da, inguruko erkidegoekin akordioak 
bilatuz. 

 
- Euskal herritarren arteko Kontratu Sozial Berria  aurkeztu da, herritar 

libreen arteko Euskadi bat, solidarioa, iraunkorra eta lehiakorra 
eraikitzeko helburuarekin.  

 
- Lehendakariaren Gai Ekonomikoko Kontseilu Aholkular ia  

Martxoaren 3an hausnarketa estrategikorako sektore-foro bat eratu zen, 
ospe aitortua duten pertsonalitateek osatua, euskal ekonomiaren epe 
ertain eta luzeko garapena aztertu, diagnostikatu eta ikuskatzeko, eta 
baita jardunbide-neurriak proposatzeko ere. 

 
- Bidaia Brasilera:  Lehendakariak enpresa-egitasmo bat gidatu zuen 

Brasilen, eta hartan 115 euskal enpresak eta 12 erakundek esku hartu 
zuten, ekonomia-sektore desberdinak ordezkatuz. Helburu nagusia gure 
ahalmenak eta gure industriaren eta enpresaren errealitatea Brasilen 
ezagutaraztea izan zen, brasildar enpresekin harremanak abiarazi edo 
sendotu nahi dituzten euskal enpresen eginkizuna erraztuz.  

 
- Kanpoko ekintza:  EAEk kanpoan duen estrategia berriz definitu, 

oraingo honetan kanpoan egiazko Euskadi baten irudia proiektatzera 
bideratua, beren enpresen sendotasunarekin, bertako herritarren 
aniztasunarekin, bertako gizartearen modernotasunarekin lotua, proiektu 
identitario eta independentista baten sustapenean oinarrituriko estrategia 
baztertuz. EAEk kanpoan dituen sektore askoko interesak proiektatu da, 
sektore estrategikoak babestuz eta eskualde garrantzitsuenekin 
aliantzak bilatuz, interes horietan eta ez proiektu identitarioetan 
oinarrituak. Koordinazio osoan eta Estatu Autonomikoarekiko 
elkarlanean jardun da, bai Estatuaren beraren baitako koordinazioan, bai 
EBren eta nazioarteko beste erakundeen aurrean bere interesen 
defentsan. 

 
- Irekia  abian jarri da. Administrazioa gardenagoa eta partizipatiboagoa 

eratzeko xedea duen eta aldi berean herritarren eta Gobernuaren arteko 
lankidetza bermatzen duen tresna berri bat da. Ekimen hau Eusko 
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Jaurlaritzak Interneten bidezko komunikazioari eman dion bultzadan 
kokatzen da, eta bultzada hori bitarteko horretarako helbide berezi baten 
sorreran gauzatu da. 
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BARNE SAILBURUA 

 
- Ertzaintza: Gorputz honetako kide bat izendatu da Ertzaintzaren 

zuzendari, aurreneko aldiz bere historian. Ertzainak 60 urterekin has 
daitezke erretiro aurreratua hartzen, eta neurri horri esker langileak 
gaztetu egingo dira. Ikurrin ofiziala jarri da ibilgailuetan eta uniformeetan. 

 
- Terrorismoaren kontrako  borroka: Terrorismoaren kontrako eta 

Informazioko Dibisioaren sortu da. Helburu nagusi gisa terrorismoaren 
kontra Ertzaintza osoa borrokatzea da, Terrorismoaren kontrako Dibisio 
berria buruan dela.  Terrorismoaren kontrako koordinazioa sendotu da, 
Barne Ministerioarekiko, Poliziarekiko eta Guardia Zibilarekiko loturak 
estutuz. Hitzarmen bat izenpetu da Terrorismoaren Kontrako Koordinazio 
Zentro Nazionalarekin (Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, 
CNCA). Terrorismoaren kontrako Dibisioak lehen atxiloketak egin ditu, 
kale borrokaren eta ETAren kontrakoak (Ondarroako eta Bilboko 
atxiloketak), ETAren gazteen harrobia desegiteko helburuaz. Ertzaintza 
Hendaiako mugako postuan jarri da. 

 
- Zero tolerantzia: Zigorrik gabeko espazioen kontrako borroka bultzatu 

da, haietan biktimen memoria laidoztatzen eta terrorismoaren apologia 
egiten baita. Euskal Udalen Ekartea-Eudel-ekin hitzarmen bat izenpetu 
da, kartelak, pankartak eta pintaketak kaleetatik kentzeko. Udal-
arautegiak bultzatu dira, terrorismoaren apologia egiten eta biktimen 
memoria eta duintasuna laidoztatzen duten txoznak ez daitezen ipini. 

 
- Terrorismoaren biktimak:  Terrorismoaren biktimen III. Omenaldi eta 

Erakunde Aitorpen Ekitaldia ospatu da Gasteizen. Memoriaren Mapa 
abian jarri da. Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal 
Kontseilua sortu da. Ertzaintzako biktimei omenaldi-aitorpena egin zaie. 
Betibizi Kanpaina abian jarri da, betibizi-lorearen irudia zabaltzearren, 
biktimen memoria eta errugabetasuna zaintzen direlako sinbolo gisa. 

 
- Genero-indarkeria: Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko 

Zuzendaritza berri bat jarri da abian, eta Gobernuaren leihatila bakar 
gisa eratu da.  Zuzendaritzaren web orria sortu da (herritarrekin 
harremanetan jartzeko eta informazioa emateko). Biktimei laguntzeko 
telefonoa eguneko 24 orduetara zabaldu da, harremanetarako eta 
informazioa zuzenean emateko. GPS tresnak ipini dira EAEn genero-
indarkeriaren biktimentzat. Ertzaintzarekiko koordinazioa areagotu da 
polizia-etxeek behar bezalako arreta eta babesa eman dezaten eta 
emakumeei laguntzen esku hartzen duten gainerako erakundeekiko 
koordinazioa estutu dadin. Sexu-erasoen biktimei eta sexu-esplotazioko 
helburuekin gizakien salerosketaren biktima diren emakumeei arreta 
emateko protokoloak ikuskatu dira. 

 
- Lekuan lekuko poliziekiko koordinazioa:  Koordinazioa areagotu da 

erakunde-berdintasuneko eta irudiko auzietan. Lekuan lekuko polizien 
eta Ertzaintzaren arteko komunikazio-sarea eta kudeaketa informatikoko 
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sistema eratu da. Hainbat udaletako poliziekiko koordinazio-protokoloak 
osatu dira, genero-indarkeriaren biktimei laguntzeko. Bizkartzain-
zerbitzuak koordinazio-zerbitzuan ipini dira. Elkarlanean aritzen diren 
patruilak aztertu dira Sestaon.  

 
- Arkauteko Akademia:  Erakunde Autonomoa Euskal Herriko Poliziaren 

eta Larrialdien Ikastetxea bihurtu da, ertzainak, polizia lokalak, 
Larrialdietako langileak, boluntarioak eta bizkartzain pribatuak 
prestatzeko. Ertzaintzaren 22. promozioa eratu da, orain prestakuntza-
fasean dagoena. Hutsik zeuden 260 plaza 305 plazara zabaldu dira, 
erretiroak eta bajak osatzeko. 

 
- Trafikoa:  Errepideko heziketa eta prestakuntza sustatzeko ekimenak 

egin dira. Ikastetxeetako eta osasun-zentroko kanpainak egin dira. 
Hitzarmen bat izenpetu DGTrekin kamerak trukatzeko. 

 
- Jokoak eta ikuskariak:  Makina eta Joko Sistemen Erregelamendua 

onartu da. Bingo Jokoaren Dekretua eta Agindua onartu da. Zezen 
Ikuskizunei buruzko Araudia aldatu da, era horretan erregulazio berriak 
eragin zuen gatazka amaitu delarik; hori zela-eta, arazorik gabe egin 
ziren udako feriak. Jokoari buruzko Liburu Zuria argitaratu da. Jokoari 
buruzko Azterketa Soziologikoa eta bere Patologiak eta Jokabide 
Mendekotasun-sortzailak lana argitaratu da. Joko Arduratsua kanpaina 
egin da. Ludopatien laguntzarako telefono bakarra jarri da. 

 
- Larrialdiak:  Larrialdiko erantzuna eman da Haitin lurrikararen ondoren. 

Ziklogenesia kudeatu da. Uholdeen Planaren kudeatu da. Gipuzkoa 
(2010eko otsaila) eta Lekeitio eta Bermeo (2009ko iraila). 
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATEAK ETA IKERKETA 

 
- Sail honek ez du gauzak aldatzeko aukera handirik izan, martxoaren eta 

apirilaren artean 32 akordio eta erabaki hartu baitzituen aurreko 
gobernuak, eta aurrekontuaren % 68 erabilia zegoen; Hezkuntza, 
Unibertsitateak eta Ikerketa Saileko arduradunek zeregin handirik ez 
zuten beraz. 

 
- Horrez gainera, 2009-2010 ikasturte berriaren hasieran irakaskuntza ez-

unibertsitarioan % 2,5eko hazkundea izan zen, eta hori bereziki islatu 
zen Lehen Hezkuntzan, 3.112 ikasle gehiagorekin (% 2,83) eta baita 
Lanbide Heziketan ere, 3.008 ikasle gehiagorekin (horrek esan nahi du 
tarteko eta goi mailako graduko prestakuntza-zikloetan hazkundea % 12 
dela batez beste). Horrek suposatu du 333.623 izan direla ikasturte 
honetan irakaskuntza ez-unibertsarioan matrikulatu diren ikasleak. Bere 
aldetik, ikasle unibertsitarioen kopurua 334 ikasletan murriztu da, eta 
horrek esan nahi du gaur egun 51.815 direla matrikulatuak. 

 
- Euskal heziketa bihurtu nahi da aldaketaren ardatza, eta horren aldeko 

apustua egin da. Egoera ekonomikoaren larritasunagatik ere, 
aurrekontuak handitu egin dira, heziketan egiten den gastua egiazko 
inbertsio bat dela ulertzen baita, jakintzari eta gizarte-kohesioari 
dagokionez. Berdintasunari eskainitako kapituluak areagotu egin ditugu, 
bekak ugalduz eta eskola eta unibertsitate publikoak indartuz. 

 
- Hezkuntza da aldaketaren ardatza.  
 
- Hezkuntza Sail berriak euskal hezkuntza aldaketaren ardatz bihurtzearen 

aldeko apustu egin du, argi eta garbi.  
 
- Hezkuntzak hartzen duen espazioa modernizatzearen aldeko apustua 

egin du, eta horretarako, Eskola 2.0 programa jarri du abian. Programa 
horren bitartez sendotasunez ekin zaio ikasgelak digitalizatzeko eta 
metodologia berritzeko zereginari. Bulkada horrekin batera, irakasleen 
prestakuntza-plan espezifiko bat prestatu da, hezkuntza-material 
digitalak osatu dira eta beste hainbat jarduera osagarri abiarazi dira: 
ikastetxeetako banda-zabalera handitu da, e-learning prestakuntzarako 
plataforma, etab. Era horretara, XXI. mendeko eskola berriaren oinarriak 
finkatu dira eta software librea bultzatu da.  

 
- Hezkuntza Esparru Hirueleduna bultzatu da, euskararen ezagutzan eta 

erabileran aurrera egiteko, elebitasuna sendotzeko eta ingelesa 
aktibatzeko, munduko beste herrialdeekiko harremanetan oinarrizko 
hizkuntza bihur dadin. 

 
- Garrantzizko jarduerak egin dira gure eskola publikoaren ingeles-maila 

hobetzeko, hala nola Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleentzat 
murgiltze programaren bitartez astebeteko egonaldiak prestatu dira, 
bikoiztu egin da elkarrizketa-laguntzaileen kopurua Bigarren Hezkuntzan 
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eta sendotu egin da irakasleen prestakuntza. Horrez gainera, uztailean 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. mailako ikasleentzat ingelesezko 
programa osagarri bat hitzartu da.  

 
- Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxil ergoko 

curriculumak  aldatu dira, beren planteamenduei zorroztasun zientifiko 
handiagoa emateko eta herritar guztiak kontuan hartzeko; horrek 
egonkortasun handiagoa emango dio gure hezkuntza-sistemari. 
Curriculuma modernizatzeko ahalegin horrek, gainera, osatu egiten du 
balioei buruzko prestakuntza , zilegitasuna kentzen baitzaio legez 
kanpoko indarkeria orori, modu esplizituan kontuan hartuz indarkeria 
terrorista eta indarkeria horren biktimekiko enpatia.  

 
- Talentua identifikatzea eta sustatzea eta zientzia eta ikerketa sustatzea  

gure hezkuntza-politikaren osagai zentralak bihurtu dira, hasierako 
mailatatik hasi eta unibertsitateko goi mailako irakaskuntzara iritsi arte. 
Hainbat jarduera jarri ditugu abian, bai Garatu planaren barruan 
unibertsitatetik kanpoko irakasleen prestakuntzan bai ikasleen 
prestakuntzan, zientzia-udalekuen bitartez. Ikerbasque Fundazioa 
sustatu da eta ahaleginak egin dira talentu ikertzailea erakartzeko eta 
bertan eusteko, estrategia berrien bitartez.  

 
- Hezkuntza Sistemaren Demokratizazioa  
 
- Legebiltzarrarekin lanean. Haur Hezkuntzako, Oinarrizko Hezkuntzako 

eta Batxilergoko curriculumak aldatu ditugu haien planteamenduei 
zorroztasun zientifiko handiagoa emateko eta herritar guztiak kontuan 
hartzeko; horrek egonkortasun handiagoa emango dio gure hezkuntza-
sistemari. Curriculuma modernizatzeko ahalegin horrek, gainera, osatu 
egiten du balioei buruzko prestakuntza , zilegitasuna kentzen baitzaio 
legez kanpoko indarkeria orori, modu esplizituan kontuan hartuz 
indarkeria terrorista eta indarkeria horren biktimekiko enpatia. 

 
- Ebaluazio Diagnostikoa aurkeztu da, eta Ikastetxeetan hobekuntzarako 

planak jarri dira abian ebaluazio horren bitartez lortutako emaitzen 
azterketa egin eta gero, eta ebaluazio diagnostiko berri bati ekin zaio.  

 
- Bizitza osoan Ikasteko Legea  prestatzeko lanak egin dira, eta 

horretarako, hezkuntzaren alor horretako 240 adituk baino gehiagok 
parte hartu dute eta elkarlanean jardun dute atariko eztabaida-
prozesuan. 

 
- Langileen kudeaketarako prozesuetan kalitate tekniko handiagoz eman 

zaio amaiera 2008/09 ikasturteari eta eman zaio hasiera 2009/10 
ikasturte berriari, halako eran non ikastetxe publiko guztiek irakasleak 
prest eduki dituzten eskolak ematen hasi aurretik. Areagotu egin dugu 
zuzendaritza talde egonkorrak dituzten ikastetxeen kopurua eta enplegu 
publikoko bi eskaintza kudeatu ditugu indarrean zen aurreko Hitzarmen 
Arautzailearen ondorioz; horri esker, 1.051 irakasle plaza finkatu dira eta 
murriztu egin da sektorearen behin-behinekotasun indizea eta egonkortu 
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egin da Hezkuntza Ikuskaritzaren plantilla. Horrez gainera, 451 plazako 
eskaintza berri bat hitzartu dugu 2010. urterako Bigarren Hezkuntzan, 
hau da, gure ikastetxeetako behin-behinekotasuna %8ra murrizteko 
helburua iristeko Mahai Orokorrean lortu berri den akordioaren bidetik ari 
gara lanean.  

 
- Bestalde, matrikulatzeko sistemak hobetu ditugu, familiek hautatzeko 

askatasun handiagoa izango dutela bermatzeko eta hezkuntza-
komunitatearen elkarrizketan sakontzeko helburuarekin. Elkarrizketa 
hobetzeko topaketak antolatu dira, aldian-aldian, gure elkarrizketa-
eskaintza onartu duten eragile guztiekin (familia elkarteak, ikastetxeetako 
titularrak eta sindikatuak). 

 
- Ugaritu egin dira kontrol- eta kalitate-sistemak, UNIQUAL Agentziaren 

bitartez unibertsitatearen eremuan, eta hobetu egin da gastuaren 
eraginkortasuna sistema osoan.  
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EKONOMIA ETA OGASUNA 
 
 

- Erakunde arteko Goi Bilera, zeinaren bitartez Gobernuak, Diputazioek 
eta EUDELek hainbat lan-batzorderen sorkuntza hitzartzen duten. 

 
- Zerga neurri harmonizatzaileak  onartu dira 2009ko urriaren 15eko 

Finantzen Euskal Kontseiluan, zeinaren bitartez 450 eta 500 milioi euro 
bitarteko ekarpena egingo zaion euskal herri-kutxari 2010eko ekitaldian. 
Hori izan da krisiaren aurreko urteetako zerga-bilketaren/BPGren ratioak 
berreskuratzeko bidean egin den lehenengo urratsa. 

 
- Presako Aurrekontu Neurriei buruzko Legea  onartu da, zeinaren 

bitartez baimena ematen den 1.050 milioi euro handitzeko zorduntzeko 
muga, diru-sarreren desbideratzeari aurre egiteko eta ohiz kanpoko 
gainerako neurri sorta finantzatu ahal izateko helburuarekin. 

 
- 2010eko Aurrekontu Orokorrak  onartu dira, 10.315 milioi eurokoak (-

%1,6). Aurrekontu zorrotzak badira ere, krisiaren ondorioak gehien 
jasaten dituztenen babesa bermatzeko modukoak dira, eta horregatik, 
aurrekontuaren %60 baino gehiago Osasunaren eta Hezkuntzaren 
alorretara bideratu da.  

 
- Laguntza finantzarioko programak sustatu dira, enpresei eta langile 

autonomoei zirkulatzailea finantzatzeko bitartekoekin . Horrela erantzun 
dio Eusko Jaurlaritzak finantzaketa ez edukitzeagatik arriskuan egon 
daitezkeen enpresa-proiektu bideragarri guztien garapena bermatzeko 
konpromisoari. 2009ko ekitaldian zehar 1.900 enpresa baliatu dira 
zirkulatzailearen finantzaketa-bitartekoez, 2.200 eragiketaren baino 
gehiagoren bitartez.  

 
- Zerga eta Finantza Politikaren Kontseiluan 2010-2013 aldirako Finantza 

Publikoen iraunkortasunari buruzko  Hitzarmen Esparrua  eta defizita 
murriztekoa onartu da.  

 
- Aurrekontuen egonkortasunerako helburuei  buruzko akordioa lortu 

da Ekonomia eta Ogasun Ministerioarekin. 
 
- Ekonomia Finantza Orekatzeko Plana (azterketa-prozesuan) 
 
- Kontzertu Ekonomikoaren Arbitraje Batzordearen ebazpena, Rover 

kasuaren BEZari buruzkoa, betearazi da. 
 
- Euskal arau foralei, arau fiskalei eta zergen alorrekoei Espainiako 

Gorteek lege maila onartzeko gestioak egin dira. 2010. urteko otsailaren 
erdialdean onartu zen. 

 
- Euskal Herriko 2007-2013 FEDER Programa Operatiboaren jarraipena 

egin da, 240 milioi euroko ekarpen orokor hitzartuarekin; kopuru horren 
heren bat erabili da. 
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- San Vicente de la Barquerako Goi Bilera Asturias eta Kantabriako 

Ekonomia Kontseiluekin, hiru Autonomia Erkidegoek izenpetutako 
Lankidetza Hitzarmenaren  esparruan.  

 
- EAEko administrazioko aseguru pribatuen kontratuaren  esleipena egin 

da, 30 milioi euroko aurrezpenarekin, hau da, %30eko beherapena baino 
gehiago.  

 
- Estatuko Administrazio Orokorrak eta Eusko Jaurlaritzak 2010-2012 

egonkortasun esparru berri bat finkatu zuten Euskal Autonomia 
Erkidegoarentzat, zeinaren ondorioz Ekonomia eta Finantza 
Orekatzeko Plan bat aurkeztu behar den derrigorrez , 2007ko 
Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren Zortzigarren Akordioak 
dionaren arabera.  

 
- Transferentzien gastuak murriztu eta egokitu egin d ira eta baita 

ohiko gastuetarako diru-laguntzak ere : lehentasun gutxienekoak 
murriztu dira ahaleginak hezkuntzaren arretara –haur hezkuntzan eta 
lehen hezkuntzan, 0-3 urteko hezkuntzan eta Eskola 2.0 Planaren 
ordenagailuen bitartez– eta gizarte-gastura bideratzeko, Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentaren eta Gizarte Larrialdietarako Laguntzen 
ondoriozko premiei erantzuteko xedez. 

 
- Aurrezpenaren oinarriaren tributazioa igo egin da  %18tik %20ra. 

Neurri horren bitartez zerga bidezko diru-sarrera osagarriak lortuko dira, 
eta horien erdia 2010eko ekitaldira aurreratuko dira, kapitalaren errenten 
atxikipen-tasa%18tik %19ra igoaz.  
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JUSTIZIA ETA ADMINISTRAZIO PUBLIKOA 

 
- Doako Justizia Dekretu berri bat prestatu da.  
 
- Gazteentzako bi zentro berri  jarri dira martxan, gazteen justizia 

gaietako neurriak betearazteko (Muskiz eta Apodaka). 
 
- Askatasunez gabetzeko zigorren ordezko neurrien kudeaketaren ardura 

hartu da. Barne Arazoetako Ministerioarekin elkarlanerako hitzarmen bat 
sinatu da, Komunitatearen Aldeko Laneko  zigorrak Euskal 
Administrazio Publikoan betearazteko.  

 
- Justizia-sistemaren normalizazioa eta legitimatzea.  EAGrekiko 

elkarrizketa eta komunikazioa berreskuratzea. Sindikatuekiko 
elkarrizketa eta negoziazioa berreskuratzea. Operadore juridikoak 
oinarrizko eskubideen eta askatasunaren bermerako agente eragile gisa 
aitortzea eta aintzat hartzea.  

 
- Espainiako Jabetzaren Erregistratzaileen eta Merkat aritzako 

Erregistratzaileen Elkargoarekiko  hitzarmena.  
 
- Justizia-Administrazioaren hizkuntz normalizazioko dekretua.  
 
- Justizia Administrazioko sistema berriko esperientzia pilotua martxan 

jarri da. Irunen eta Getxon, urriko bigarren hamabostaldiaz gero, 
Epaitegi Bulego Berriaren  funtzionamenduko esperientzia pilotua 
abiarazi da. 

 
- Hitzarmena sinatu da Zuzenbidearen Euskal Akademiar ekin eta 

HAEEarekin  eremu juridikoan euskararen erabileraren normalizazioa 
lortzeko.  

 
- Beste autonomia erkidego batzuetako justizia-organoekin komunikazio 

telematikoa  abiarazi da.  
 
- Barne Arazoetako Sailarekin batera, hitzarmen bat egin da 

Berdintasunaren Ministerioarekin, tratu txarrak ematen dituztenak 
berriro gizarteratzeko. 2010eko urtarrilaz gero martxan da esperientzia 
pilotua. 

 
- Gure eskumenen barruan 52/2007 Memoria Historikoko Legea  garatu 

da. Euskadiko Hobien Mapa prestatu da. 
 
- Aldundiekin, hiru erakunde horien eta Eusko Jaurlaritzaren artean datu-

trukea eraginkor  bihurtzeko hitzarmena.   
 
- Kooperatiba-elkarte baten erregistro telematikoa Espainian. 
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- Euskadi izango da Tecnimap 2012 ren egoitza. Eusko Jaurlaritzak 
garatutako Ordainketa Pasabide Mugikorrak saria irabazi zuen 
Zaragozan ospatu den Administrazio Publikoak Modernizatzeko 
Informazioaren Teknologiei buruzko Jardunaldien 12. edizioan. 

 
- Open Data Euskadi ren bitartez, Eusko Jaurlaritza lehenengo 

Administrazioa da Espainian bere esku dituen datu publikoak Interneteko 
berariazko gune batean eskaintzen; mundu osoan Ipar Amerikako eta 
Britainia Handiko administrazioak baizik ez dute beste horrenbeste egin.  

 
- 2009ko azaroaren 18an EAEko Administrazioak akordio bat lortu zuen 

ELA, CCOO eta UGT sindikatuekin Administrazio Publikoko 
Negoziaketa Mahai Orokorrean ; Eusko Jaurlaritzak Enplegu 
Publikoaren eremuan zuen lehentasun bat egiaz betetzea esan nahi du 
horrek. Jaurlaritzaren negoziatzeko asmoan beti egon izan da gastu 
publikoa atxiki eta arrazionalizatzeko nahitaezko politika eta langile 
publikoek egiten duten lanaren balioaren onespen soziala adostuko 
zituen akordio bat iritsi nahia, langile publikoen ia % 80ren ordezkaritza 
duen gehiengo sindikalaren bermeak ematen duen abonamenduarekin, 
gainera. Are lorpen garrantzitsuagoa, ahal bada, kontuan harturik 
azkeneko 10 urteetan ez dela halako akordiorik izan. 

 
- 2010eko martxoaren 8an Administrazio Orokorreko langile 

funtzionarioentzako  eta langileentzako Hitzarmena  sinatu zen. 
 
- Enplegu Publikoko Eskaintza.  Lan publikoko deialdirik egin gabe 10 

urtetik gora joan ondoren, Eusko Jaurlaritzak 478 lanpostu eskaintzeko 
prozesu bat abiarazi du; lanpostu horiek Administrazioko subalternoen, 
laguntzaileen, administratzaileen eta gorputz berezietako taldeetan 
banatuko dira, eta ez dute kostu gehiturik izango Administrazioarentzat. 

 
- Euskadiko Publizitate eta Komunikazio Instituzionalaren legea . 

Apirilaren bukaeran Gobernu Kontseiluan aurkeztu zen, ondoren 
Legebiltzarrean eztabaidatzeko.  
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ETXEBIZITZA, HERRI LANAK ETA GARRAIOAK 
 
- Euskal Y grekoa:  Sail honen arreta berezia izan duen gaia. 2009an 

zehar Sail honek 254 milioi euroko balioa duten lanak izendatu ditu, eta 
bost zatitan hasi ditu lanak Gipuzkoako partean, egiteko ardura Eusko 
Jaurlaritzari eman zaionetatik. 2010. urtean 735 milioi euroko lanak 
eskainiko eta esleituko ditu sail honek; Gipuzkoako tarte bereko zazpi 
zati berri jarriko dira martxan; horrekin Gipuzkoako tartearen % 60 
martxan jarrita egongo da, 2009an martxan jarrita zegoen % 4ren 
aldean. 

 
- Akordio bat sinatu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren 

artean lastertasun handiko trena hiru lurraldeetako hiriburuetara iritsi 
dadin; horrela, asmo handiko proiektu honen definizioa erabat burutzen 
da. Irun baizik ez da faltako; harainoko irispidea, ordea, berehala 
erabakiko da. 

 
- Donostialdean Eusko Jaurlaritzaren trenbide-sarea metro bihurtzeko 

proiektua abian jarri da hala gaur egungo “Topoa” eta Gipuzkoako 
mendebaldea zerbitzatzen duen trena, epe ertainean, Donostialdeako 
Metroa bihur dadin. Horretarako eskatuta daude dagoeneko proiektu 
hori definituko eta zehaztuko duten informazio-azterketak. 

 
- Zenbait lan, dagoeneko martxan dauden Errekalde-Añorga, Loiola-

Herrera eta Fanderia-Oiartzun tarteak bitan banatzea adibidez, bultzatu 
dira. Horrez gainera, eskaini berria da Lasarte-Errekalde tarteko lana, 
aurki hasiko baita lan hori gauzatzen. Proiektu horren barruan, Herrera-
Galtzaraborda tartearen Informazio Azterketa egiteko lana ere esleitu da, 
Altzan eta Pasaian tren-geltoki berriak jarriz, eta Errenteriako tren-
gordelekua Iruna eramateko lanak hasita daude. 

 
- Bilboko Metroaren  bat, bi, hiru, lau eta bost lineak garatzeko lanak 

bultzatu dira. 2009an zehar Moyua Plazatik Errekaldera doan metroaren 
laugarren linea egiteko aurrez egin behar diren informazio-azterketak 
egiteko enkarguak egin dira. Linearen bi muturrak, Basauri eta Kabiezes, 
luzatzea da dagoeneko martxan dagoen beste proiektu bat. Hirugarren 
lineako lanak –185 milioi euroko inbertsioa izango dutenak– abiarazita 
daude, lehenengo harria ipinita; une honetan lanak egiten ari dira. 
Dagoeneko esleituta dauden informazio-azterketek Galdakaoko herriari 
zerbitzua eskainiko dion bosgarren linea eraikitzeko proiektuan 
aurrerapausoak eragingo dituzte.  

 
- Durangon trenbidea lurpetik eramateko lanak aurrera doaz; gauza bera 

Lebarioko tren-gordelekuaren eraikuntzari dagokionez; horrekin 
hobekuntza nabarmena izango du Bizkaiko eskualde honetako tren-
zerbitzuak. 

 
- Euskotrenen unitate berriak aurkeztu dira.  
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- Aurrerapausoak egin dira Airebideen Batzordea  abiarazteko; batzorde 
honen helburu nagusia, beste erakunde batzuekin elkarlanean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko aireportu sareak dituen aukerak eta erabilera 
arrazionalizatu eta bultzatzea da.  

 
- Barakaldon tranbia jartzeko informazio-azterketa egin da eta Leioako 

Udaletxearekin herri horretatik UHUaren Unibertsitate-kanpusera joango 
den tranbiarentzako gordelekua eraikitzeko akordioa sinatu da.  

 
- Etxebizitzak zaharberritzeko dirulaguntza-programa 22 milioi eurotaraino 

handitu da; Euskal Autonomia Erkidegoan nolabaiteko zaharberritzeren 
bat behar zuten 20.500 etxebizitza baino zertxobait gehiagok jaso du 
laguntza hori, eta 380 milioi eurotik gorako lan-aurrekontua mugitu du 
guztira.  

 
- Krisiaren kontrako + Euskadi 09 neurri multzoaren barruan, Jaurlaritzak 

Hiriber programa  jarri du abian, 15 milioi euroko diru-hornidura batekin, 
hondatutako hiriguneak berreskuratzeko asmoz.  + Euskadi 09 
programaren barruan 9 milioi euroko kostua duten esku-hartzeak ari dira 
egiten Gasteizko hiri zaharrean. 

 
- Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentziarekin batera, eta sektore 

horretan diharduten agenteekin elkarlanean dihardu Eusko Jaurlaritzak, 
etxebizitza-gaietan etorkizunerako jarduera-markoaren jardunbide 
nagusiak eta oinarriak dokumentu batean jasota gera daitezen.  

 
- 2010-2013 Etxebizitzarako Gida Plan berria prestatzeko lanak hasi 

dira. Plan honen diseinuak egiaz dauden premiekin adostasun 
handiagoa izan dezan, herritarrek parte hartzeko prozesu bat abiarazi 
da, Internet bidez, herritarrek etxebizitza-politika berriez beren iritzia eta 
ikuspegia eman dezaten. 

 
- Hirigintzazko jarduera egituratzaileak aurrera eramateko akordioak egin 

dira, oso hondaturik dauden zenbait gune berreskuratzeko, hala nola 
Zorrotzaurre, Bolueta edo Peñascal Bilbon, edo Txabarri-Sol Sestaon. 

 
- Ekimen berri  batzuk abiarazi dira; aipatzekoak dira, besteren artean: 

Santa Luzia Gernikan, Jardiñeta  Eibarren, Gaztaño Berri Errenterian, 
edo Puntanueta Zumaian. Zenbait lekutan urbanizazio berriak ere ari dira 
egiten, eraikitzeko lurra edukitzeko; hala nola Hernaniko Sagastiya 297 
etxebizitzatarako, edota Leioandi, Leioan, 405 etxebizitzatarako, 
besteren artean.  

 
- Sail honek 60 milioi euro inbertitu ditu Bizkaian eta 45,1 milioi 

Gipuzkoan, VIVESAren bitartez. Etxebizitzetan egiten ari den inbertsiorik 
handiena Arabako lurraldean ari da egiten; 214 milioi euroko inbertsioa 
egin baita, eta 2.000 etxebizitzatik gora ari dira eraikitzen.  
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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMOA 

 
- Sailak garatzen dituen ekintza guztiak bilduko dituzten hiru estrategiak 

abian jartzea: Resiste, Compite eta Lidera . 
 
Resiste: krisialditik bizirik ateratzea da helburua. 32 enpresa multzo baliatu 
da aplikatutako neurriez. Enpresa multzo horiek guztira 22.780 langile 
dituzte, eta 5.100 milioi euroko fakturazioa. Bestalde, pasiboko 5.000 milioi 
berregituratu dira (urtarrileko datuak). Horrez gain, 4 milioi euroko aurrerakin 
itzulgarriak eman dira, Berregituratze Planaren barruan 2,3 milioi euroko 
diru-laguntzak banatu dira, eta 7,2 milioi euroko balioa duten partaidetzak 
eta partaidetza-kredituak hartu dira (2009ko datuak). 
 
Compite: helburua da enpresek lehiakortasuna hobetzeko abian jartzen 
dituzten prozesuetan beharrezko laguntza pertsonalizatua ematea. Ahalik 
eta enpresa kopururik handienera heltzea proposatu da. 
 
Lidera: herrialderako proiektu eragile eta enblematikoak sustatzea da 
helburua. Etorkizunerako apustuak dira, inpaktu teknologiko eta berritzaile 
handikoak, hala nola auto elektrikoa. Enpresa multzoek gidatu beharko 
dituzte, eta produkzio-ehunerako inplikazio handikoak izan beharko dute. 
 
- Hiru estrategia horietan oinarrituta hainbat ekintza zehatz ondorioztatzen 

dira: 
 
- Talka-abalak  trakzio-enpresetako eskarien finantziazioa libratzeko. Joan 

den uztailean abian jarri zenez geroztik, Eusko Jaurlaritzak jada hamabi 
abal eman dizkie hainbat sektoretako trakzio-enpresei. Enpresa horiek 
80 milioi euro mugitu dituzte jada 500 milioi eurotara iristen diren 
kontratuetan edo proiektuetan. Guztira 11.000 langile baino gehiago 
dituzten 1.000 enpresatara zabaldu da. 

 
- Renove planak eskaria eta kontsumoa sustatzeko. Eskaria sustatzeko, 

beraz, autoetarako 2000E plana jarri zen abian (10 milioi baino gehiago), 
baita altzarietarako renove plana (22 milioi), makina-erremintarako 
renove plana (10 milioi), eta ekipamendua modernizatzeko renove plana 
(2 milioi). Horrez gain, leihoetarako renove plana (13,7 milioi), etxetresna 
elektrikoetarako plana (9,5 milioi), galdaretarako plana (750.000 euro)  
eta automobil eraginkorretarako plana (930.000 euro) ere jarri ziren 
abian. Guztira, 66 milioi banatu ziren laguntzetan. Plan horien guztien 
ondorioz, guztira 470 milioi euroko fakturazioa sortu da. 

 
- Ibilgailu elektrikoa. Eusko Jaurlaritzak ibilgailu elektrikoa garatzeko 

politika sustatu du, Euskal Autonomia Erkidegoa arlo horretako 
industriaren eta teknologiaren alorrean eskualde liderra bihurtzearren. 
Ibilgailu elektrikoa garatzeko bi hitzarmen sinatu dira. Energiaren Euskal 
Erakundearen eta Repsolen arteko hitzarmena, ibilgailuak kargatzeko 
sarea garatzearren, hots, “elektrizitegiak”. Eusko Jaurlaritzaren eta 
Mercedes-en arteko hitzarmena, aurten bertan Vitoria-Gasteizko plantan 
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ibilgailu komertzialak fabrikatzeko. Horrez gain, Automozio eta 
Energiaren clusterren arteko hitzarmena sinatzea sustatu da. Bestalde, 
Sailburuak ibilgailu elektrikoa gai nagusi zuen Europar Batasuneko 
lehiakortasunerako ministroen bilera informalean hartu zuen parte. 

 
- Sailak ehun bat enpresa berritzaileren  sorrera sustatu zuen 2009an, 

enpresa-ekimenaren arloko sailaren politikaren emaitza gisa. 
 

- Zentro teknologikoak. Sailak zentro teknologikoak bitan integratzea 
sustatu du: Tecnalia eta IK4. Plataforma bakoitza integratzeko prozesua 
uztailaren 15erako izango da prest. 

 
- Haize-energiarako ituna. Lehen aldiz lortu da Euskal Autonomia 

Erkidegoan haize-energia garatzeko euskal erakunde gehienetarako 
irizpide komuna. Arabako Foru Aldundia soilik geratu da kanpoan, 
diputatu nagusiak itunaren aldeko iritzia kaleratu bazuen ere. 

 
- Bahia Bizkaia Gas plantan hirugarren tanga garatzeko bidea zabalik. 

Eusko Jaurlaritzak BBG sozietateko akziodunen artean aldaketa sustatu 
zuen, biltegiratzeko hirugarren tanga gara zedin sustatzearren. Obrei 
laster emango zaie hasiera; izan ere, Industria Ministerioak azpiegitura 
horretarako bidea zabalik utzi du Eusko Jaurlaritzak hala eskatuta. 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoko merkataritza egokitzeko  plana, 

lehiakortasuna sustatzearren. Sektorearen lehiakortasunaren 
hobekuntza behin betiko sustatzeko funtsezko tresna da, Merkataritza 
Zuzendaritzaren plan estrategiko baten gisakoa. 2010eko apirilean 
aurkeztu zen Eusko Legebiltzarrean.  

 
- Merkataritza bikaina. Euskal Autonomia Erkidegoa bihurtu da 

merkataritzarako kalitate goreneko ziurtagiria sustatzen duen lehen 
autonomia-erkidegoa. ‘Brontzezko Q’ eta ‘Q Bikaintasuna helburu’ 
ziurtagiriak dira. Aurten 250 enpresek ziurtagiri horiek lortzea espero da. 

 
- Erriberako merkatua goitik behera berritzeko  proiektua bultzatzea.  

 
- Turismorako marka berria. Urtarrilaren 20an Euskal Autonomia 

Erkidegoko turismo-marka berria aurkeztu zen: ‘Euskadi, goza ezazu’. 
Madrilgo Burtsan aurkeztu zen, arrakastatsua izan zen eta oihartzun 
handia izan zuen. Egun horietan, Fitur azokan, Euskadik stand onenaren 
saria irabazi zuen. Ekintza horiek landu den marketin-plan berriaren 
barruan biltzen dira. 2009ko bigarren seihilekoan, turismoa % 2,9 hazi 
zen Euskadin. 2010eko lehen hiruhilekoan % 12 gehitu zen aurreko 
urtearen aldean. 

 
- Euskal ostatuetako deskontuak. Eusko Jaurlaritzak euskal ostatuetan 

asteburuetako bi egun pasatzen zituztenentzat deskontu-programa bat 
jarri zuen abian. 10.000 pertsona baino gehiagok baliatu dute 800.000 
euroko zuzkidura duen laguntza hori. Laguntza horrek ekainaren 11ra 
arte edo aurrekontua agortu arte jarraituko du indarrean.  
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- Santiago Bidea Euskadin. Basquetour-ek Euskal Autonomia 

Erkidegoan zehar Santiago Bidea zuzentzeko plana onartu du. Euskal 
Autonomia Erkidegoan bi bide daude (barnealdekoa eta kostaldekoa), 
eta bi bide horiek Kultura Sailarekin batera sustatuko dira. Unescok 
kostaldeko bidea mundu-mailako ondareen artean barne hartzea espero 
da. 

 
- SPRIn berrantolamendu  sakona egitea enpresaren beharretara hobe 

egokitzearren. 2009an % 250 eskaera gehiago aztertu ziren; hala ere, 
gastuak % 20 murriztu ziren. Organigrama aldatu da eta SPRI multzo 
osorako erosketa-zuzendaritza bateratua sortu da.  

 
- Laguntza-programen deialdia. 2010ean aurreratu egin da I+G 

proiektuetarako eta krisialdian diren enpresetarako laguntzetarako 
deialdia. Urtearen hasieratik onartuta daude.   

 
- Enpresentzako leihatila bakarra. Enpresak administrazioan sartzeko 

ate bihurtu da SPRI. Sailaren hiru estrategietara sartzeko leihatila 
bakarra da, enpresen beharren araberako bidea. 
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ENPLEGUA ETA GIZARTE GAIAK 

 
- LANBIDE , Euskal Enplegu Zerbitzua, sortzea. LANBIDE, Aurrekontuen 

Legearen arabera, zuzenbide pribatuko entitate publiko gisa eratu da, 
eta Eusko Jaurlaritzaren enplegu-politika gauzatzeaz arduratuko da. 
LANBIDE lan-munduratze aktiboa erraztuko duen tresna  izango da. 
Horretarako, langileak eta enpresak lotuko ditu, eta gizarte-zerbitzuak 
gizarte-prestazioen ordainketan integratuko ditu. 

 
- “Errenta aktiboa” programa pilotua.  Gaur egun LANBIDEk dituen 

zortzi bulegoek ekainetik aurrera beren gain hartuko dute  diru-sarrerak 
bermatzeko errentaren ordainketa. Helburua da diru-sarrerak 
bermatzeko errenta jasotzen dutenak gizarte-zerbitzuetako zirkuitutik 
ateratzea eta enpleguaren arloaren barnean integratzea eta gizarte-
babeseko sistemarik onena enplegua dela ulertaraztea. 

 
- Langile autonomoak laguntzeko plana.  Langile autonomoei 

zuzendutako laguntza-plan horren bitartez, langile autonomoen artean 
krisialdi ekonomikoaren ondorioak arindu nahi dira. Laguntza horiek 10,5 
milioiko zenbatekoa dute guztira eta ia 6.400 langileri iritsiko zaie.   

 
- Gazteentzako enplegurako eta prestakuntzarako plan eragilea.  

Gazteen lan-merkatua iraultzeko asmoa duen ekimen bat da. Izatez, 
gazteen artean langabezia-tasa % 19koa da, Euskal Autonomia 
Erkidegoko batez besteko langabezia-tasa (% 12 ingurukoa) baino askoz 
handiagoa. Txeke aktiborako pizgarriak bultzatzen dira, hau da, 
enplegua bilatzen ahalegintzen diren eta lortzen duten gazteek sari 
ekonomikoa izango dute.   

 
- Ekonomia eta Gizarte Kontseilua eta Lan Harremanen Kontseilua 

berritzeko  prozesua abian jartzea. Sailak Ekonomia eta Gizarte 
Kontseilua eta Lan Harremanen Kontseilua errotik berritu nahi ditu, oso 
emaitza urriak lortu baitituzte eratu zirenetik eta iraganean etengabeko 
blokeoak jasan behar izan baitituzte. Aldaketak erabakiak hartzeko 
sisteman gauzatuko dira.  

 
- Enplegu-erregulazioko espediente baten eraginpean d auden 

enpresetako langileentzako  prestakuntza. Enpresek aurkeztutako 
prestakuntza-planak finantzatzera zuzentzen diren laguntzak dira, baita 
lanbide-kualifikazioa hobetzeko prestakuntza-planetan parte hartzen 
duten langileentzako banako laguntzak ere. Hortaz, langileen 
kualifikazioa hobetzera eta, hala, enpresen lehiakortasuna areagotzera 
zuzentzen diren laguntzak dira.  

 
- Laneko arriskuak murrizteko LOTU programa . Eraikuntzaren 

sektorearen barruan altueratik erortzea saihesteko ekimena da. 
Lanpostuetan gertatutako heriotza-istripuen % 45 izan ziren gisa 
horretako istripuak. LOTU ekimenak hainbat gomendio tekniko eta 
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erabilera-gomendio ezartzen ditu identifikatutako arrisku-faktoreetako 
bakoitzerako.  

 
- Osasunaren eta Gizarte Segurantzaren Europako Agent zia Bilbon 

mantentzea.  Eusko Jaurlaritzak Bilbon dituen lokal batzuk Agentziaren 
esku jarriko ditu Sailak, Agentzia bertan manten dadin. Agentziak 
alokairu-gastu guztiak aurreztuko ditu. Gauzak horrela, Eusko 
Jaurlaritzak Europako Agentzia Euskadiko erakunde-ondarearen parte 
dela ziurtatuko du. 

 
- Gizarte-prestazioetarako % 34  inbertsio gehiago. Diru-sarrerak 

bermatzeko euskal sistemaren prestazioak –diru-sarrerak bermatzeko 
errenta, etxebizitzaren prestazio osagarria, gizarte-larrialdietarako 
laguntzak eta guraso bakarreko laguntza osagarria– % 34 hazi dira. 
Eusko Jaurlaritzak, beraz, krisialdiaren aurrean eutsi eta indartu egin du 
gizarte-babeseko sistema. 

 
- 2009an aparteko 20 milioi txertatu ziren gizarte-la rrialdietarako 

laguntzetarako . Euskal Autonomia Erkidegoko 2009rako aurrekontuek  
34,5 milioi euroko kontu-saila zuten gizarte-larrialdietarako 
laguntzetarako. Zenbateko hori askiez zen euskal udaletatik iristen ziren 
eskaera guztiei erantzun ahal izateko. Kontu-saila gehitu egin da, 34,5 
milioi eurotik 54,5 milioi eurora. Horrela, udalek aditzera emandako 
beharren % 75ari erantzungo zaio.  

 
- Diru-sarrerak bermatzeko Legearen  garapena eta aplikazioa. Hiritarren 

eskubideen berdintasuna gizarte-babesetik eta enpleguaren 
sustapenetik finkatzera zuzentzen den araua da. Erronka nagusia da 
gaur egun arau horrek ematen duen gizarte-laguntzen mende dauden 
pertsonak lan-mailan aktibo bihurtzea. Horretarako, honako dekretu 
hauek hartuko ditu aintzat: etxebizitza-prestazio osagarriaren dekretua, 
diru-sarrerak bermatzeko errentaren dekretua, inklusio aktiboko 
hitzarmenen dekretua eta gizarte-larrialdietarako laguntzen dekretua. 

 
- Gizarte Zerbitzuen Goi Ikuskaritzarako erakunde art eko akordioa.  

Organo horren bidez ebaluatu ahal izango da Gizarte Zerbitzuen 
Legearen betetze-maila eta kontrolatu ahal izango da Gizarte Zerbitzuen 
Euskal Sistemak eskaintzen dituen prestazioen funtzionamendu zuzena. 
Euskal hiritar guztiak gizarte-zerbitzuetara baldintza berdinetan sar 
daitezkeela bermatzeko eta prestazioaren kalitatea areagotzeko tresna 
garrantzitsua da. 

 
- Gizarte Zerbitzuei buruzko Legearen garapena eta ap likazioa.  

Erakundeekin eta Gizarte Zerbitzuen Kontseiluko kideekin legea 
garatzeko zabaldutako lan-ibilbidearen ondoriozkoa da Gizarte 
Zerbitzuen Goi Ikuskaritzarako erakunde arteko akordioa, eta haren 
arabera onartu da erakunde arteko organoa arautzen duen dekretua. 
Zerbitzu-zorroa lantzen ari da, eta erabiltzaileen baterako ordainketa 
zehazten ari da. 
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- Gizarte-kolektiboetarako diru-laguntzetako eta hitz armenetako 
gastuak berrantolatzea.  Laguntzen eta hitzarmenen atomizazioa eta 
sakabanatzea dela eta, administrazioak zati batean galdu du gastuaren 
kontrola eta egiten diren gizarte-zerbitzuen kontrola. Berrantolamenduak 
baliabideak hobeto gastatzeko aukera emango du, eta oso lagungarria 
izango da gizarte-zerbitzuen kontzertu-erregimena sustatzeko –
hezkuntzaren eta osasunaren kasuan egiten den bezalaxe–. 

 
- Familia-elkarguneetako eskumenak bere gain hartzea , lau 

elkargunerekin: bi Bizkaian, bat Araban eta beste bat Gipuzkoan. Eusko 
Jaurlaritzak bere gain hartu du joan den urtarrilaren 1etik elkargune 
horien kudeaketa. Profesionalek zuzentzen dituzten familia-elkargune 
horiei esker, modu traumatikoan banandu diren bikoteetako seme-alabek  
zaintza ez duen gurasoarekin elkartu ahal izango dira eta harremanetan 
jarraitu ahal izango dute, betiere profesionalen ikuskaritzapean.  

 
- Adin txikikoen babeserako organoa bertan behera uzt ea. Aurreko 

Jaurlaritzak eratutako organo horren funtzioak Arartekoaren lanak 
estaltzen ditu. Arartekoaren bulegoak, sortu zenez geroztik, sentsibilitate 
berezia azaldu du haurren esparruan, eta gaur egun egiteko hori 
garatzeko zuzendaritza zehatz bat du.  

 
- Tabakoaren aurkako legearen bidez “Euskadi kerik gabe”  sustatzea. 

Oro har, debekatu egingo da erretzea espazio publiko itxi gu ztietan, 
esparru pribatua arautzen hasi gabe . Sabairik gabeko kirol-barruti 
handietan, hala nola San Mames edo Anoeta futbol-zelaietan, erre ahal 
izango da. Etorkizuneko araua funtsezkoa izango da. Arau horren 
helburua erretzaile ez direnak babestea izango da , hau da, beste 
ezeren gainetik hiritarren osasuna zaintzea  eta prebentzioa gehitzea, 
baita ostalaritzako sektoreko langileen osasuna zaintzea ere. 

 
- Lankidetzaren Euskal Agentzia sortzea.  Zuzenbide pribatuko eite 

publiko gisa eratu da, eta, horrenbestez, dagozkion helburuak 
gauzatzeko ahalmen juridikoa izango du. Garapenerako lankidetza-
politika gauzatzeaz gain, honako eskumenak izango ditu: baliabide 
ekonomikoak eta materialak kudeatzeko eskumena, Eusko Jaurlaritzari 
elkarlanerako politikak planifikatzean aholkuak emateko eskumena, eta 
funts publikoen transferentzia kudeatzeko eskumena. 

 
- Gizarte-ekintzako gobernuz kanpoko erakundeekin elk arrizketa 

zibilerako mahaia eratzea.  Gizarte-ekintzaren  hirugarren sektorearen 
eta Eusko Jaurlaritzaren arteko adostasuna bilatzen duen espazioa 
izango da.  Une honetan, mahai horretan jorratzen ari diren eduki 
nagusiak Gizarte Zerbitzuetako Legearen garapenarekin eta 
aplikazioarekin dute zerikusia. 

 
- Askatasun eta dibertsitate afektiborako eta sexuale rako eta sexua 

aldatzeko operazioetarako orientazio aldaketa.  Berdindu zerbitzua 
berrabiarazi da eta haren kudeaketa entitateen artera zabaldu da. Lehen 
neurria Aukeratu elkartearekin izenpetutako kontratua ez berritzea izan 
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da. Izan ere, orain arte zerbitzua kudeatu duen elkarte horren lanean 
administrazio-irregulartasun batzuk hauteman dira. Sexu-aldaketarako 
operazioekin lotura duen guztia, berriz, Osasun Sailaren esku utzi da. 
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OSASUNA ETA KONTSUMOA 

 
 
 
- Gaixotasun kronikoen estrategiak gaixo kronikoei ematen zaien arreta 

hobetzea ekarriko du; eta kontuan izan behar da gaixo kronikoak direla 
Euskadiko herritarren %20 baino gehiago, eta Osakidetzak egiten duten 
eguneroko jardueraren ia %80 gaixo horiekin egiten duela. Aldaketa horrek, 
gainera, hobekuntza handiak ekarriko ditu gainerako pazienteek jasotzen 
duten arretan.  

 
- Osasunean egindako gastuak ez handitzeko neurriak , hiru ardatz oinarri 

hartuta:  farmaziako gastua ez handitzea; Osakidetzako gastua 
arrazionalizatzea; eta hitzartutako jardueraren programa berraztertzea 
(gastuen %10 inguruko murrizketa egiteko helburua ezarri da). 

 
- Kanal Anitzeko Osasun Zerbitzuen Zentro berria, urte honetako lehen 

seihilekoa amaitu aurretik abian izango dena. Zerbitzuak emango dizkie 
bilbotarrei telefono eta internet bidez.  

 
- Errezeta elektronikoa sortu da. Proiektu garrantzitsua da botiken 

erabileraren kalitatea eta segurtasuna hobetzeko.  
 
- Erizainen eskumen aurreratu berriak diseinatzea alor guztietako 

erizaintza-profesionalek (osasunekoak, unibertsitatekoak eta elkargokoak), 
erizainen lanari probetxu handiagoa ateratzeko. Horien artean, loturako 
erizaintzako profesionala sortzea aurreikusten da, paziente kroniko 
konplexuenei banan-banako jarraipena egiteko. 

 
- Erakundeen arteko koordinazioa hobetu da. Enplegu eta Gizarte Gaietako 

Sailarekin eta autonomia-erkidegoko foru-aldundiekin elkarlanean, zerbitzu 
sozio-sanitarioen egungo eskaintza berraztertu da, gabezia historikoei 
konponbidea emateko; esaterako, orain artean hitzarmenik ez izatea Arabako 
Foru Aldundiarekin.  

 
- Osasun mentaleko erakunde integratua sortu da, patologia mentalen bat 

dutenei arreta koordinatuagoa eta espezializazio-ahalmen handiagokoa 
emango diena. 

 
- Osasun-prestazio berriak  ematen hasi gara. Esaterako, fibrosi kistikoaren 

screeninga jaioberrietan, sortzetiko malformazioak jaio aurretik detektatzeko 
froga konbinatua, genero-disforien tratamendu integrala egiteko unitatea, 
koloneko minbizia goiz detektatzeko programa zabaltzea, HPNren berariazko 
tratamendu farmakologikoa, besteak beste. 

 
- Osasunerako 2010eko aurrekontuak, +Euskadi09 krisiaren aurkako neurri-

sortarekin batera, 130 milioi euroko balioko inbertsio-plana  dakar, eta 
aukera emango du urte honetan bertan osasun-zentro berri batzuk martxan 
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jarri eta beste batzuk eraikitzen hasteko.  
 
- 2010ean zehar Biodonostia ikerketa medikoko zentroa amaituko da, bai 

eta ospitaleratze-atal berriak ere, hala nola Basurtoko ospitaleko Aztarain 
pabiloia, Txagorritxu ospitaleko zainketa intentsiboko unitate berri modernoa, 
eta Leza, Santa Marina, Gurutzeta eta Donostia ospitaleetako ospitaleratze-
atal berriak.  

 
- Uribe Kostako ospitale integratu berriaren obrei ekin zaie. Azpiegitura 

garrantzitsua da, ospitale moderno-modernoa, diagnostikoak eta 
tratamenduak egiteko puntako ekipamendua izango duena. 

 
- Arabako Unibertsitate Ospitale berriaren proiektua.  Gasteizko bi 

ospitaleei (Santiago eta Txagorritxu) aukera emango die Euskadiko beste 
ospitale handiekin lehiatzeko kalitatean zein bikaintasunean.     

 
- Pazienteen segurtasun klinikoa hobetzeko neurriak, 10.000 aurkako 

jazoera (konplikazio mediko saihesgarri) murrizteko, urtean Osakidetzan 
gertatzen diren 50.000 inguru kasutatik: Bacteriemia Zero eta Eskuen 
higienea proiektuak, eta Kirurgia segurua programa, konplikazio kirurgikoak 
murrizteko.  

 
- A gripearen zaintza egiteko eta hari erantzuteko pl ana, pandemiari 

segurtasun osoz aurre egiteko aukera eman duena.  
 
- Osasun Publikoaren Lege  berria egiten ari gara. Beren lanarekin herritarren 

osasuna hobetzen lagundu dezaketen sektore eta eragile publiko eta pribatu 
bakoitzaren eskumen-esparrua argituko du; lege- eta antolakuntza-tresna 
berriak eskainiko ditu, osasun publiko modernoa, profesional gaitu eta 
koordinatuak dituena lortzeko; eta informazio- eta zaintza-sistema berria 
ekarriko du, egungo osasun-arriskuek eskatzen dutenari erantzuteko 
modukoa, arriskuak globalizatuta baitaude eta erraz zabaltzen baitira. 
Aurreikuspenen arabera, lege-aurreproiektua bukatuta egongo da 2010. urtea 
amaitzerako.   

 
- Euskadiko osasun publikoaren I+G+b balioesteko prozesua hobetu da, 

zorrotz neurtu ahal izateko zenbatean laguntzen duen ezagutzaren 
sorkuntzan eta zer balio erantsi dakarren. Horrez gain, Euskadiko 
unibertsitateekin lankidetzan jarduteko harreman-esparru egituratuagoa ezarri 
da, hitzarmen eta parte-hartzeko egitura berrien bidez.  

 
- Osasun-ikerketako egiturak sendotu dira. 

 
- Finantziazio-bideak handitu dira asmo handiko ikerketa eta berrikuntzako 

prozesuei heltzeko. Adibide moduan, aipatzekoa da Osakidetzan 
Erradiologiarako Irudi Digitaleko Sistema ezartzeko proiektua.  

 
- Sakon berraztertu dira  osasunaren alorreko etorkizuneko profesionalen 

beharrak , direla kalitateari dagozkionak direla kantitateari dagozkionak. 
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Berraztertze horren ondorioz, araudi berri bat prestatzen ari gara, osasunaren 
alorreko etorkizuneko profesionalen prestakuntza antolatu eta arautuko 
duena. 

 
- Kontsumo-politikak herritarrei hurbildu zaizkie,  eta ugariagoak dira 

kontsumitzaileen eskubideei hobeto erantzuteko lankidetzan jarduten duten 
enpresak eta profesionalak.  

 
- Kontsumoko arbitraje-sistema finkatu da: handitu egin da hari atxikita 

dauden enpresa-kopurua, bai eta hartara jotzeko eskaerak ere.  
 

- Gobernu Egokirako Aholkulari Batzordea eratu da,  urte honetan bertan 
gomendio-sorta bat izan dezagun Euskadiko osasun publikoaren 
gobernantza hobetzeko, gardenagoak eta demokratikoagoak izan daitezen 
bai haren erabakiak, bai emaitzak, eta hobeto babes dadin norbanakoen 
interesetatik. 
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INGURUMENA, LURRALDE-PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA ARRANTZA 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoko III. Ingurumen Esparru Programa  egin 

da, Jaurlaritzaren ingurumen-politikak izango dituen lehentasunak 
adierazteko. 

 
- Klima-aldaketaren Euskal Bulegoa abiatu da, eta hark egingo du sailen 

arteko koordinazioa ingurumen-gaietan.  
 
- Berregokitu egingo da klima-aldaketaren alorrean EAEk duen gobernu-

proiektu handiena, K- Egokitzen proiektua , hura Jaurlaritzako sailen 
eskumen-esparruetara egokitzeko eta, batik bat, gero eta informazio-
kopuru handiagoa eta zehatzagoa izateko, informazio horren bidez 
jakingo baitugu klima aldaketak zer-nolako ondorioak izan ditzakeen 
gure lurralde osoan eta tokian-tokian. 

 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Natura 2000 Sarea  sendotze bidean da.  

 
- Urdaibaiko Biosfera Erreserba guztiaren kudeaketa iraunkorra egingo 

da, eta, xede hori lortzeko, partaidetza-mailak handituko dira eta 
ingurumena bere onera ekartzeko ekintza zuzenak egingo dira. 

 
- Ikerketa Zientifikoen Kontseilu Nagusiko (CSIC) unitate bat izango da, 

aurrerantzean, Biodibertsitatearen Zentroa . 
 
- Ingurumen Baimen Bateratuak  emateko prozedurak esparru 

judizialetik ateratzeko ahalegina egingo da, baina, betiere, ingurumena 
zaintzeko betebeharrak murriztu edo apaldu gabe. 

 
- Esku-hartze osoko plan bat egingo da, administrazio-prozedurak 

arintzeko; xede hori lortzeko, tramitazio azkar eta gardenak bultzatuko 
dira eta araudiak aldatuko, orain baino arrazoizkoagoak izan daitezen.  

 
- Gobernu-arteko hitzarmen aipagarriak izenpetu dira; Energia 

Eolikoaren Hitzarmena  izenpetu du Industria Sailak Bizkaia eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiekin; Pasaiako Badia biziberritzeko 
hitzarmena  izenpetu da Pasaiako portuko agintaritzarekin; bide-
azpiegitura handiek sortu dituzten lurzoru-soberakinen kudeaketa 
bateratua egiteko hitzarmenak izenpetu dira Herri Lan eta Garraio 
Sailarekin; etab.  

 
- Ingurumenaren alde lan handia egin duten enpresen kudeaketari 

eusteko eta kudeaketa-modu hori sustatzeko ekintzak egin dira, eta, 
horien artean, nabarmentzekoa da Europako Ingurumen Sariak  eman 
zaizkiela gure lurraldeko enpresei sari horien EAEko adarrean; horrez 
gain, ingurumen-kudeaketarako sistemak ezarri dituzten beste enpresa 
batzuen lana nabarmendu da.   
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- Lurralde Antolamendurako Artezpideak (LAA) Berrazte rtzeko Zero 
dokumentua nabarmendu behar da, hura izango baita EAEko lurraldea 
irizpide eta egoera berrien arabera kudeatzeko oinarrizko araua. 

 
- Jaurlaritzako Kontseiluak erabaki du Euskal Autonomia Erkidegoa atxiki 

egingo dela Paisaiaren Europako Hitzarmenera  eta bere egingo dituela 
hark adierazten dituen printzipio, helburu eta neurriak. 

 
- Paisaiak Babestu, Kudeatu eta Antolatzeko Legea  egiteko lanak 

abiatu dira.  
 
- Paisaiari buruzko lehen Nazioarteko Masterra  abiatzeko hitzarmena 

izenpetu da, Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Unesco Etxearekin. 
 
- Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, tramitatze-bidean da 

Donostialdea eta Bidasoa Behereko Lurralde Zatiko P lana , eta 
bertan jaso dira datozen 20 urteetan indarrean izango diren irizpideak 
hainbat alor antolatzeko: ingurumen fisikoa, azpiegiturak, ekipamenduak, 
etxebizitza, lurzorua eta ekonomia-jarduerak. 

 
- Euskadiko Espazio Datuen Azpiegitura prestatu da, Euskal Autonomia 

Erkidegoari buruzko geografia-informazio guztia bildu eta erraz eskuratu 
eta erabiltzeko moduan izan dadin.  

 
- Uholde-arriskuak prebenitu eta haietatik babesteko neurriak  hartu 

dira, eta, besteak beste, nabarmentzekoa da hidrologia-alorreko 
alerta-sistema goiztiar bat  abiarazi dela, uholde-arriskuak 
aurreikusteko eta denbora nahikoaz abiarazteko uholdeei aurre egiteko 
neurri egokiak.  

 
- Uraren Euskal Agentziaren (URA) bidez, hitzarmen bat izenpetu da Valle 

Salado Fundazioarekin  Gesaltza-Añanako gatzagak berreskuratzeko, 
eta, hitzarmen horren baitan, 2,7 milioi euroko aurrekontu orokorra ezarri 
da, 2009, 2010 eta 2011 urteetarako.  

 
- Nekazaritza-alorreko plan hauek landu dira : Nekazaritza eta Landa 

Garapeneko Sailburuordetzaren Plan Estrategikoa, Itsasertzeko 
eremuak Garatzeko Plana, Nekazaritza Kooperatiben Plan Estrategikoa, 
Mahastigintza eta Ardogintza Sektoreko Plan Estrategikoa, Landa 
Garapenerako Planaren hirugarren berrikuspena eta Kalitatea 
Fundazioaren Plan Estrategikoa. 

 
- Erremolatxaren eta Patataren Sektore Plana  eta Nekazaritzako eta 

Basogintzako Lurralde Plana  adostu dira. 
 
- Europar Batasuneko Arrantza Ministroen Kontseiluari aurkeztu zitzaion 

AZTI teknologia-zentroak egindako Juvena Txostena,  eta Erkidegoko 
organo hori Juvena azterlan horretan oinarritu zen antxoaren 
arrantzategiak berriro irekitzeko, bost urte itxirik izan ondoren. 
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- Arrantza-sektoreko eragileen eta sindikatuen ordezkaritza zabal batekin 

adostu ondoren, 2009ko azaroan Arrantzarako Plan Estrategikoa  
onartu zen 2009-2013 eperako . Plan horren xedea da arrantza-
sektorean eta sektore horrekin lotutako jardueretan lan egiten duten 
pertsonen bizi-kalitatea handitzea, garapen iraunkorra bultzatzea, 
itsasertzen garapen osoa laguntzea, eta natura- eta kultura-ondareak 
zaintzea. 

 
- Bi proiektu berri jarri dira abian: akuikulturako “Sirea”  proiektua eta 

arrainen sexua bereizteko eta arrantza-produktuen lehen eraldaketa 
egiteko  “Arbi”  proiektua.  

 
- Artisau Arrantza Ezagutzeko eta hura Babesteko Plan a bultzatu da, 

ezinbestekoa baita lan hori egitea arrantza-jarduerak iraun dezan. 
 
- Emakumeen Lanbide Garapenerako Plana  egin da arrantza-

sektorerako, eta, haren baitan, prebentzioko eta prestakuntzako 
ikastaroak egin dira, besteak beste, sare-konpontzaileentzat. 

 
- “Europako Erkidegoko Arrantza Politikaren 2013-2020  Liburu 

Berdea”  izeneko jardunaldiak antolatu dira. Jardunaldi horietan, agiri bat 
osatu da eta Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruneko Ministerioari 
eta Europar Batasuneko MARE Zuzendaritza Nagusiari bidali zaie. 
Horren bidez, Europako Erkidegoak etorkizunean izango duen arrantza-
politika prestatzen laguntzeko Euskadik duen konpromisoa nabarmendu 
nahi izan da.  

 
- Finantziazio-konpromisodun hitzarmen bat  idatzi da, Indiako 

Ozeanoan arrantzatzen duten euskal atunontzietako pertsona guztien 
segurtasuna handitzeko .  

 
- Euskadiko Elikadura Klusterrarekin lan egin da, Elikagai Industriaren 

eta Kalitatearen Plan Estrategikoa  berrikusi eta eguneratzeko.  
 
- Euskal Autonomia Erkidegoko Elikagaien Industriak Sustatzeko Plana  

abiarazi da 2010ean. 
 
- Abian jarri da asmo handiko “NFS, New Food Spray”  proiektua. Horren 

bidez, elikagai-produktuen kontzeptu berri bat merkaturatu nahi da, 
elikagai-aparren esparruan. 

 
- Zuraren Sektoreko Euskadiko Plan Estrategikoa egin da, Euskadiko 

Zur Mahaiaren laguntzarekin eta sektoreko eragileen ordezkaritza zabal 
batekin.   

 
- Enpresak eta fundazioak berrantolatzeko proiektu bat egin da, lehen 

aldiz enpresa-sare guztiaren berri emateko eta haie n lana azaltzeko . 
Hamasei enpresa deuseztatu edo haietan parte hartzeari uztea erabaki 
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da, uste delako ez diotela baliorik eransten Sailari edo gizarteari, eta 
“Landaguneak eta Itsas Ingurunea bultzatzeko Eusko Jaurlaritzak 
dituen Enpresen Korporazioa” izeneko proiektua bult zatu da , 
zuzenean lehen sektorerekin lan egiten duten enpresa guztiak biltzeko. 
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KULTURA 

- Kultura Bultzatuz programa, kultura-alorreko esku-hartze osoko plan 
bat, aparteko jarduera bat +Euskadi 09 programaren baitan. 
Programaren xedea da arte-sorkuntza eta kultura-kontsumoa sustatzea, 
eta, horretarako, hainbat ekimen antolatu dira, Kultura Bonua, besteak 
beste.  

- Programa horren baitan, Kultura Bonua k kultura-produktuen kontsumoa 
sustatu du, gazteen artean, batez ere. 

- Kulturklik  proiektua jarri da abian, euskal kulturaren atari interaktiboa. 
Euskadiko kultura-gaurkotasunaren berri izateko lekua bihurtu da, 
herritarrentzat eta, oro har, kultura-sorkuntzan nahiz -bitartekaritzan 
jarduten duten pertsona guztientzat. 

- Kulturen aldeko herritarren arteko kontratua  hezurmamitzen ari gara, 
herritarrak kultura-ekintzaren ardatz bihurtuko dituena. Gizarte-
eskakizuntzat hartuko ditu kultura guztion eskura izatea eta kultura-
adierazpen desberdinak aintzat hartzea. Laster, erakundeen arteko 
akordio bat lortzea espero da, kontratu horren lehenengo neurriak 
hartzeko, Kulturaren Euskal Kontseilua berrosatzea, esaterako. 

- Kultura denon eskura izateko Euskal Legea sortzeko proiektua. Lege 
horrek administrazioek hartu beharreko gutxieneko konpromisoak 
zehaztuko ditu, kultura-esparru inklusiboa, plurala, sortzailea eta 
iraunkorra izan dadin. 

- Euskadiko Museo eta Bildumen Erregistroaren  dekretu-proiektua egin 
da; horren bidez, Euskadiko museoen sistema antolatu eta 
arrazionalizatuko da.  

- Erakundeak ados jarri dira Balentziaga Museoaren inguruko gatazka 
luzeari dagokionez.  

- Euskadiko Artxibo Historiko Nazional  berria eraikitze-lanetan dago, 
eta aurreikuspenen arabera, 2011. urtean amaituko da.  

- Ondare Eraikiaren Gida Plana  abian jarri da, ondare-elementuen 
inbentarioa eguneratzeko. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango dira 
elementuak babesteari dagokionez.  

- Gazteriaren Euskal Legeari eta III. Gazte Planari dagokienez, gazteria-
alorreko erakundeak eta sektoreak, Eusko Legebiltzarra, diputazioak eta 
beste erakunde batzuk horiei buruz dituzten iritziak erkatzen ari dira. 
Legearen eta Planaren zirriborroak Irekia webgunean daude, nahi duen 
orok bere ekarpenak egin eta bi proiektuak hobetu ditzan.  

- Kirol-politikaren  xedea kirol-sistema osatzen duten eragileen arteko 
harreman naturala bultzatzea da. Euskadiko goi-mailako kirola 
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egituratzearen aldeko apustu garbia egin dugu; besteak beste, Fadurako 
Hobekuntza Teknikorako Zentroa indartu eta Kirol Berrikuntzarako beste 
zentro bat sortzea sustatu dira.  

- Euskararen Aholku Batzordea  berriro elkartuko da Euskara XXI 
Programari buruzko erabakietan sakontzeko eta Euskara Biziberritzeko 
Plan Nagusia berrikusteko.  

- Uda aurretik, lanean hasiko da Etxepare Euskal Institutua,  euskara eta 
euskal kultura mundu guztian zabaltzea helburu duen erakundea. 

 
 


