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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Agindua, unibertsitate-ikasleentzat Erasmus programaren eta 
unibertsitateen arteko nazioarteko beste mugikortasun-programa batzuen 
baitan 2010-2011 ikasturterako bekak deitzekoa. 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

Erabakia, EAEko sektore publikoko entitate guztien kontu-auditoriari 
dagokiona. 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Erabakia etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan babes daitezkeen 2010ko 
jardunak direla-eta formalizatutako maileguen interes-tasen sorospenerako, 
5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena emateari buruzkoa.  

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, alokairuaren 
sustapena 2010ko laguntzeko aurrekontua osatzeko. 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, etxebizitzak 
birgatzeko eta energia-eraginkortasuneko etxebizitzak birgatzeko 2010ko 
laguntzerako aurrekontua osatzeko. 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Erabakia, Estatistikako Institutu Nazionalarekin eta Zientzia eta Berrikuntza 
Ministerioarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena emateko dena, 
Euskal Autonomia Erkidegoan berrikuntza sustatzeko jardueren arloan 
lankidetzan aritzeko. 

Agindua, merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-
programa arautzekoa.. 

 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Erabaki-proposamena, Vitoria-Gasteizko Udalarekin eta LABEIN Tecnalia 
Fundazioarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematekoa. 
Helburua: «Vitoria-Gasteiz Klima-aldaketara Egokitzeko Plana» garatzea, 
bertako jasangarritasun-politiken barruan. 
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Agindua, irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuei diru-laguntzak ematea 
arautzen duena, biodibertsitateari buruzko azterketa aplikatuak egiteko. 

 

KARGU-KENTZE ETA IZENDAPENAK 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa: kargu-uzte eta izendapen zerrenda 

Osasun eta Kontsumoa: kargu-uzte eta izendapen zerrenda 



 
 

 4

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

MILIOI 1 EURO, NAZIOARTE MAILAN UNIBERTSITATEEN  
ARTEAN MUGITZEKO 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, gaurko bileran eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
sailburuaren proposamenez, onartu du 2010-2011 ikasturtean, Erasmus 
programaren eta unibertsitateen artean mugitzeko nazioarte mailako beste 
programa batzuen barruan, unibertsitate-ikasleentzat bekak deitzen dituen 
agindua. 
 
Agindu honek 1.071.200 euroko zenbateko globalean bekak deitzea du helburu, 
unibertsitateen artean mugitzeko nazioarte mailako programetan dauden 
Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateetako ikasleentzat. Jatorrizko 
unibertsitateak egindako ikasketak aitortuko ditu. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 
 

ERABAKI-PROPOSAMENA, EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ARLO 
PUBLIKOKO ENTITATEEN KONTU-IKUSKARITZARI BURUZKOA 

 
 
 
Ikuskaritzari eta sozietate anonimoei buruzko legeek xedatzen dute Euskal 
Autonomia Erkidegoko arlo publikoko zenbait sozietateri urtero kontu-
ikuskaritza bat egin beharko zaiela.  
 
Horretarako, sozietate horiek ikuskaritza-kontratuak esleitu beharko dituzte, 
gehienez hiru hilabeteko epean, eta, gutxienez, hiru kontu-ikuskatzaileri eskatu 
beharko dizkiete eskaintzak. Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak gainbegiratuko ditu eskaintza horiek, eta Batzar 
Nagusiak izendatuko ikuskatzaileak. Akzioen % 100 EAEko administrazioak 
duenean, Eusko Jaurlaritzak hartuko du erabakia, Batzar Nagusian bilduta. 
 
Arlo publikoko entitate bakoitzaren inguruko ikuskaritzari, barne kontrolari, 
aurrekontuaren betetze-mailari eta legezkotasunari buruzko txostenak jaso 
beharko dira.  Sozietate publiko baten ikuskaritzan, gutxienez, zuzendaritzako 
langileen ordainsarien arauak, aurrekontu-erregimeneko arauak eta kontratazio 
publikoko arauak betetzen diren aztertu beharko da. 
 
Gobernu Kontseiluak 2007ko uztailaren 10ean onartu zuen sozietate eta 
erakunde publikoen kontu-ikuskaritzari buruzko erabaki bat. Erabaki horrek 
kontu-ikuskatzaileen izendapena arautzen zuen, 2009ra arte. Lehen 
erabakiaren indarraldia amaitu denez, izendapen berrietarako jarraibideak 
eman dira.  
 
Kanpo-ikuskaritza bat kontratatzeko legezko betebeharra duten sozietate 
publikoak honako hauek dira: 
 
-        EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A 
-        EUSKO JAURLARITZAREN INFORMATIKA ELKARTEA, S.A. EJIE 
-        EUSKADIKO ORKESTRA S.A. 
-        NEIKER, A.B. 
-        ITSASMENDIKOI, S.A. 
-        EGAILAN, S.A. 
-        ITELAZPI, S.A. 
- IHOBE, S.A. – INGURUMENAREN KUDEAKETARAKO SOZIETATE 

PUBLIKOA 
-        ETXEBIZITZA-ALOKAIRUETARAKO SOZIETATE PUBLIKOA, S.A. 
-        EUSKADIKO ETXEBIZITZA ETA LURRA, E.A. 
-        INDUSTRIAREN SUSTAPEN ETA ERALDAKETARAKO BALTZUA S.A.    
         SPRI 
-        SPRILUR, S.A. 
-        TEKNOLOGI ELKARTEGIA, S.A. 
-        EUSKAL  TELEBISTA, S.A. 
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-        EUSKO IRRATIA, S.A. 
-        OSATEK, S.A.  
 
Badira sozietate publiko, zuzenbide pribatuko erakunde publiko eta arlo 
publikoko fundazio zenbait kanpo-ikuskaritza bat kontratatzera legez behartuta 
ez daudenak. Entitate horien gaineko ekonomia- eta finantza-kontrola 
Ekonomia eta Ogasun Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoak izango du eta 
baliabide propioak erabili edo besterenak kontratatu ahal izango ditu zeregin 
horretarako.  
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

JAURLARITZAK 57,4 MILIOI JARRIKO DITU PUNTU INTERESGARRIAK 
SOROSTEKO 

 
 
Puntu interesgarriak sorosteko 57,46 milioiko gastua baimendu du 
Jaurlaritzaren Kontseiluak , 2010. urteari dagokion finantza-hitzarmenaren 
haritik.  
Gastu hori honela banatuko da:  
 

2010. urtea:      1.559.000 euro 
2011. urtea:          4.550.000 euro 
 
Gainerako urteak, 2033ra bitarte:    51.350.000 euro 
 

Urtarrilaren 27an, Etxebizitzako sailburu Iñaki Arriola jaunak eta Ekonomiako 
sailburu Carlos Agirre jaunak etxebizitza- eta lurzoru-alorreko finantza-
lankidetzarako hitzarmen berria sinatu zuten Euskadin jarduten duten ia 
finantza-entitate guztiekin. 

Finantza-lankidetzarako esparru berri horren babesean, Etxebizitza Sailak 
57,46 milioi euroko aurrekontua bideratu zuen puntu interesgarrien sorospenak 
ordaintzeko, alokairu babestuko etxebizitzak sustatzen dituzten sustatzaile 
publiko eta pribatuentzat.   
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

12,9 MILIOI EURO ETXEBIZITZAK BIRGAITZEKO 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 12,9 milioi euroko partida baimendu du etxebizitzak 
birgaitzeko proiektuak diruz laguntzeko. 

 
Partida horretatik 12,4 milioi etxebizitzak birgaitzera bideratuko dira, eta 
500.000 euro energia-eraginkortasuna duten etxebizitzak birgaitzera, 
hurrenez hurren. 
 
 
 
 

 

JAURLARITZAK 15,2 MILIOI BIDERATUKO DITU ALOKAIRUA 
SUSTATZERA 

 
 

Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du 15,2 milioi euroko gastua baimentzea, 
2010., 2011. eta 2012. urteetan alokairu-etxebizitzak sustatzen dituzten 
sustatzaile publiko edo pribatuei diruz laguntzeko.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

ZIENTZIA ETA BERRIKUNTZA MINISTERIOAREKIN HITZARMEN BAT 
SINATZEKO BAIMENA EMAN DU JAURLARITZAREN KONTSEILUAK, 
AZPIEGITURA TEKNOLOGIKOETARAKO 150 MILIOI FINANTZATUKO 

DITUENA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak hitzarmen-marko bat sinatzeko baimena eman du 
gaur. Horri esker, Espainiako Gobernuak berrikuntzarekin zerikusia duten 
hainbat jardun finantzatuko ditu, 150 milioi euro jarriz 2010etik 2012ra bitarte. 
Ministerioak 80 milioiko kreditua emango du aurten, 40 milioi datorren urtean, 
eta 30 milioi 2012an, hurrenez hurren.   
 
E21 Estatuko Berrikuntza Estrategiaren barnean kokatzen da hitzarmena, eta, 
epe luzera begira, berrikuntzaren alorrean munduko bederatzigarren tokian 
kokatzea du helburu nagusitzat. Estrategia horrek honako premia hauek bete 
nahi ditu: 6.000 milioi euro osagarri mobilizatzea ikertze-jarduera pribatuan 
(BPGaren % 1,9); berrikuntza egiten duten enpresen perimetroa bikoiztea, 
40.000 enpresa gehiago bilduz; eta ordainketa-balantza teknologiko lehiakorra 
lortzea, egungo saldoa (20.000 milioi negatibo, gutxi gorabehera) zerotik 
gertuko kotetarantz murriztuko duena. 
 
Hitzarmen horren bitartez, Zientzia eta Berrikuntza Ministerioak 150 milioi 
euroko kreditua emango dio Euskadiri, 15 urteko amortizazio-epearekin, parke 
teknologikoak kudeatzen dituzten sozietateek, proiektu bereziak egiten dituzten 
erakundeek eta proiektu estrategikoak egiten dituzten enpresa traktore handiek 
egindako azpiegitura zientifiko-teknologikoak eta ekipamenduak finantzatzeko. 
 
Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak 
kudeatuko ditu proiektuak, SPRI sozietate publikoaren bitartez. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

JAURLARITZAK 3,6 MILIOI EURO BIDERATU DITU EAEko DENDAK 
MODERNIZATZEN LAGUNTZEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak laguntza-programa bat onartu du gaur; hain zuzen 
ere, Euskadiko merkataritza-establezimenduak modernizatzen laguntzeko 
programa. Azken hamarkadan, gutxienez, onartzen den mota horretako 
lehenengo plana da, eta 3.682.000 euroko aurrekontua du. Helburua hauxe da: 
merkataritza modernizatzeari bultzada ematea, azpiegiturak eta kudeaketa-
tresnak aldatuz.  
 
Aurreko laguntzak, batik bat, ekipamendu teknologikoa erosteko izan dira. Ildo 
berri honekin, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak 
enpresetan egin beharreko inbertsio guztiak hartzen ditu babespean, betiere 
establezimenduen erakargarritasuna areagotzeko eta balio erantsi handiagoa 
lortzeko xedea badute. Laguntza hauetatik kanpo geratuko da lokalak edo 
ibilgailuak erostea. 
 
Laguntza-ildo honen bidez, establezimenduak maizago berritzea lortu nahi da. 
Bernabé Unda sailburuak Merkataritza Egokitzeko 2015eko Plana aurkeztu 
zuen berriki Legebiltzarrean; Plan horren arabera, EAEko dendak, batez beste, 
zazpi urtean behin eraberritzen dituzte, eta epe horri luzeegi iritzi diote.  
 
Laguntzak honelakoak izango dira: itzuli beharrik gabeko % 15eko diru-
laguntzak, altzarietan, obra zibilean, ekipamenduetan, errotuluetan eta 
horrelakoetan egindako inbertsioen kasuan; % 20ra bitarteko diru-laguntzak, 
aldiz, ekipo informatikoak, aplikazioak edo horien osagarriak erosteko 
inbertsioen kasuan. Laguntza handiagoa ere izan daiteke enpresak elkarteren 
bateko kide baldin badira edo kalitate-ziurtagiriren bat lortu baldin badute.  
 
Diru-laguntzaren zenbatekoa gehienez 12.000 euro izango da enpresa eta urte 
bakoitzeko. Merkataritza-jardueran diharduten EAEko ETEak izango dira 
laguntzen onuradun, 600 eurotik gorako inbertsioa egiten badute ekipamendu 
informatikoen kasuan, edo 2.000 eurotik gorakoa gainerako kasuetan. 
Laguntzak eskatzeko epe-muga irailaren 30a da. 
 
Inbertsioetarako laguntza horiek merkataritza-sektorerako AFI (Inbertsiorako 
Finantza Laguntzak) ildoarekin bateragarriak dira; AFI ildoan maileguak ematen 
dira, inbertsioak aldez aurretik amortizatzeko. 
 

 
 
 



 
 

 11

 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 

 
GASTEIZEN KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEKO PLANA GARATZEKO 

HITZARMENA ONARTU DA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak hitzarmen bat izenpetzea onartu du gaurko bileran: 
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren, Gasteizko Udalaren eta Labein-Tecnalia Fundazioaren artekoa da, eta 
helburua Arabako hiribururako “Klima-aldaketara egokitzeko plana” garatzea 
da. 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du, bada, Pilar Unzalu sailburuak 
hitzarmen hori izenpetzea. Labein-Tecnaliak koordinatzen duen Etortek 
programako K-Egokitzen egitasmoko hitzarmena da: Euskal Autonomia 
Erkidegoko pertsonen eta naturaren tokiko sistemak klima-aldaketaren 
ondorioetara egokitzeko estrategiak diseinatzea da helburua. 
 
Hitzarmen horren bidez, erakundeen gaitasunak sendotu nahi dira, klima-
aldaketaren ondorioei modu egokian erantzuteko eta erronka horri aurre egiteko 
administrazioek bultzatzen dituzten ekintzen ikuspegia era koherentean 
lerrokatzeko. 
 
Hitzarmen horrekin, K-Egokitzeneko ezagutzek udalentzat duten 
erabilgarritasuna agerian jarriko duen ekimen aitzindaria ere garatu nahi da, eta 
jasangarritasun-politiketan arazo hori sartuz udalek klima-aldaketaren arloan 
jardutearen garrantzia ikusarazi. 
 
Hitzarmen hori garatzeko, Labein Tecnalia Fundazioak gaitasunak ditu, klima-
ereduak egokitzeko, tokiko mailan klima-aldaketaren ondorioak aztertzeko eta 
besteak beste hirigintzako politika eta planetan txertatu daitezkeen 
egokitzapen-neurriak diseinatzeko. 
 
Hitzarmen hori izenpetzeak ez du betebeharrik ezartzen aurrekontuen kontura 
gastuak egiteko, eta ez dio eskatzen inolako finantza-jarduerarik Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailari. Sailaren ardura, kasu 
horretan, dagoeneko finantzatzen dituen K-Egokitzen bezalako egitasmo eta 
ikerketetan garatutako ezagutza eta metodologiak beste administrazio bati 
transferitu eta aplikatzeko erraztasunak ematea da. 
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Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

JAURLARITZAK 700.000 EURO EMAN DITU DIRU-LAGUNTZATAN, 
INGURUMENAREKIKO SENTSIBILIZAZIO-EKIMENAK EGITEKO ETA 

BIODIBERTSITATEA IKERTZEKO 
 
 
 
Ingurumenaren gaian sentsibilizazioa lantzeko ekimenetara eta 
biodibertsitatearen inguruko ikerketa aplikatuko egitasmoetara 700.000 euro 
bideratzea onartu da Jaurlaritzaren Kontseiluaren bilkuran. 
 
Horrela, Kontseiluak argi berdea eman die bi aginduri; agindu horietan, Pilar 
Unzalu sailburuak bi laguntza-lerroren deialdia egin du, aipatutako ekintzak 
aurten egingo dituzten irabazi asmorik gabeko erakunde pribatuentzat. 
 
Bi laguntza-deialdi horietako lehena 550.000 eurokoa da guztira, eta 2010ean 
ingurumenaren gaian heziketa, informazio, partaidetza, prestakuntza, 
boluntariotza eta sentsibilizazio ekintzak egingo dituzten irabazi asmorik gabeko 
erakunde pribatuentzat da, Garapen Jasangarriaren EAEko Ingurumen 
Estrategiako aurreikuspenen esparruan. 
 
Diru-laguntzen bigarren lerroa 150.000 eurokoa da guztira, eta helburua irabazi 
asmorik gabeko erakunde pribatuei diruz laguntzea da: zehazki, 2010ean 
biodibertsitatearen gaineko ikerketa aplikatuko azterlan eta egitasmoak egiten. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

KARGU-KENTZE ETA IZENDAPENAK 
 
 
 
María Luisa García Gurrutxaga Andreak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria 
kargua utzi du  
 
Cándido Hernández Garduño Jaunak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendaria 
izendatu izan da  
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Osasun eta Kontsumo Saila 
 
 

KARGU-KENTZE ETA IZENDAPENAK 
 
 
 
Fernando Toña Güenaga Jaunak Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu 
Orokorreko zuzendaria kargua utzi du. 
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