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 HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko 
Presidentea eta Batzordekideak izendatzen dituen Dekretua lehenengoz 
aldatzen duena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Dekretua, Jantzigintza eta Modako teknikari-tituluaren curriculuma 
ezartzeko. 

Erabakia, Eskola Ibiltarien Programari buruz 1990. urtean Hezkuntza eta 
Zientzia Ministerioarekin izenpetutako hitzarmenari 2010. urtean gehitzeko 
eranskin ekonomikoa izenpetzea baimentzen duena. 

Erabaki-proposamena, Literatura Ibilbideak programa garatzeko Hezkuntza 
Ministerioarekin 2009. urtean izenpetutako hitzarmenarenaren 2010. urteko 
eranskin ekonomikoa izenpetzeko baimena emateko. 

Agindua, hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatzen dituzten eta 
2010-2011 ikasturterako Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu 
behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eman beharreko dirulaguntzak 
deitzen dituena. 

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei 2010-
2011 ikasturtean Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialean 
irakasteko baimena ematea eta horiek finantzatzeko dirulaguntzen programa 
arautzen duena. 

Agindua, helduen hezkuntzako alorrean jarduerak garatu dituzten eta 
irabazi-asmorik gabekoak diren erakundeei ekonomi laguntzak emateko 
deialdia egiteko dena. 

Agindua, ekipamendu zientifikoa eskuratzeko laguntzak emateko 2010eko 
deialdia egiten duena. 

Agindua, Pirinioetako Lan Elkartearen lankidetza-esparruan ikerketa-sareen 
garapenerako, eta Teknologi Ikerketa eta Garapeneko proiektuak garatzeko 
laguntzak emateko deialdia egiten duena (2010-2011). 

Agindua, atzerrian Euskal Autonomia Erkidegorako interesgarriak diren 
gaietako espezializazio-ikasketak egiteko beken 2010-2011 ikasturterako 
deialdiari buruzkoa. 

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua egiteko 
baimena emateko dena. Helburua: unibertsitateaz kanpoko eskola-garraioa, 
2010/11 eta 2011/2012 ikasturteetarako. 
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Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko batzuk sortu, 
integratu, bat egin eta desagertzea erabakitzen duena. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Dekretu-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko jaiegunen 
egutegia onartzen duena. 

Erabakia, lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko neurriak 
arautzen dituen abenduaren 23ko 327/2003 Dekretuaren II. kapituluan eta 
5.1 artikuluko d) idatz-zatiaren 2. puntuan aurreikusitako diru-laguntzak 
direla-eta, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeari buruzkoa. 

 

KULTURA SAILA 

Agindua, goi-mailako kirol-lehiaketetan parte hartzeko diru-laguntzak 
emateko arauak ezartzeko dena. 
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Herrizaingo Saila 
 
 
JUAN LUIS IBARRA EAEKO HAUTESKUNDE BATZORDEKO PRESIDENTE 

IZENDATU DUTE 
  
 
 

 Fernando Ruiz Piñeiro ordezkatuko du 
 

 
Gobernu Kontseiluak Juan Luis Ibarra Robles magistratua Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko presidente berri izendatzea onartu du 
gaur, Fernando Luis Ruiz Piñeiro magistratua ordezkatzeko. 

Gobernu Kontseiluak iragan azaroan onartutako Dekretua aldatzen duen 
Dekretu Proiektua onartu du gaurko bileran, Herrizaingo Sailburuak 
proposatuta. Dekretu hartan, Fernando Ruiz Piñeiro Euskal Autonomia 
Erkidegoko Hauteskunde Batzordeko presidente izendatu zuten eta Florentino 
Eguaras, Juan Carlos Benito-Bruton, Luis Javier Murgoitio, Antonio Gardia eta 
Garbiñe Biurrun magistratuak batzordekide izendatu zituzten, EAEko Justizia 
Auzitegi Nagusiko Gobernu Salak eskatuta. Aurreko bost batzordekide horiekin 
batera, Jon Larrinaga, Santiago Merino, Miguel Alonso, Fidel Ignacio Uriarte eta 
Iñaki Etxeberria izendatu zituzten Hauteskunde Batzordea osatzeko. 
Zuzenbidean, zientzia politikoetan edo soziologian aditu eta izen handiko 
legelari gisa egin ziren izendapenok, Eusko Legebiltzarrak eskatuta. 

 
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko buruzagitzan Fernando Ruiz Piñeiro epailea 
ordezkatu izanak nahitaez ekarri du, EAEko Hauteskunde Legean jasota 
dagoenez, EAEko Hauteskunde Batzordeko arduradun nagusi gisa ere 
ordezkatzea. Kargu hori gaur egun EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko 
presidente denak, Juan Luis Ibarra magistratuak, hartuko du bere gain.  
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

JANTZIGINTZA ETA MODAKO TEKNIKARIA 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Jantzigintza eta Modako  teknikariaren 
tituluaren curriculuma zehazten duen dekretua. 
 
Dekretu horren bidez Jantzigintza eta Modako teknikariaren tituluari, 
Ehungintza, Jantzigintza eta Larrugintza lanbide-arloan, dagozkion erdi mailako 
Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal 
Autonomia Erkidegoan. 
 
Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du 
ikastetxearen curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar 
diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak, irakaskuntzan egin beharreko lanari 
begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu 
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere. 
 
Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko 
arduradunek eta irakasle bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, 
ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz, lanbide-modulu bakoitzak 
dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea 
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

ESKOLA IBILTARIAK 
 
 

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailaren eta Hezkuntza eta Zientzia Ministerioaren eta Hezkuntza, Unibertsitate 
eta Ikerketa Sailaren eta Arabako Foru Aldundiko Gaztediaren Foru 
Erakundearen arteko hitzarmenen 2010erako eranskin ekonomikoak, 46.637 
euroko gehienezko zenbatekoan, izenpetzeko baimena eman dio Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuari, Eskola Ibiltarien programa dela eta. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

LITERATURA IBILBIDEAK 
 
 

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa 
Sailaren eta Hezkuntza Ministerioaren arteko hitzarmenaren 2010erako 
eranskin ekonomikoa, 14.160 euroko gehienezko zenbatekoan, izenpetzeko 
baimena eman dio Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuari, Literatura 
ibilbideen programa dela eta. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

HEZKUNTZA-LAGUNTZAKO ESPEZIALISTAK KONTRATATZEKO 
LAGUNTZAK 

 
 
Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren agindu 
bat onetsi du. Agindu horren bidez, hezkuntza-premia bereziak dauzkaten 
ikasleak eskolaratzen dituzten itunpeko ikastetxeei, 2010/2011 ikasturterako 
hezkuntza-laguntzeko espezialistak kontratatzeko beharra dutenei, laguntzak 
emateko deialdia egiten da. 
 
Deialdi horien helburua, 10.632.000 eurokoa, hezkuntza-premia bereziak 
dituzten ikasleak integratzeko programa gehiago garatzea da; horretarako, 
itunpeko ikastetxeei hezkuntza-laguntzeko espezialistak kontratatzeko 
laguntzak emango zaizkie. 
 
Dirulaguntza hauek jasotzeko eskubidea Euskal Autonomi Erkidegoko ikastetxe 
pribatuen titularrek izango dute, baldin eta eskaera aurkezteko unean 
itunpekoak badira; betiere, Berritzeguneko aholkularien iritziz hezkuntza-premia 
bereziak dituzten ikasleak dauzkaten ikastetxeak izango dira, ikasle horiek 
normal integratzea eta eskolako jardueretan eskola-orduen barruan parte 
hartzea errazteko laguntzaileen beharra dutenak. 
 

 
 
 
 



 
 

 9

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

HELDUEN HEZKUNTZAN GARATUTAKO JARDUERETARAKO 
DIRULAGUNTZAK 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, agindu bat onartu du gaur izandako bileran, hain zuzen, 
irabazizko xederik ez duten erakundeek helduen hezkuntzaren arloan 
garatutako jarduerak egiteko dirulaguntzetarako deialdirako. 
 
Deialdi horren xede da dirulaguntzak ematea, guztira 49.441 eurokoak, Euskal 
Autonomia Erkidegoan kokatuta egonik irabazizko xederik ez duten eta 
2009/2010 ikasturtean helduen hezkuntzan oinarrizko heziketaren arloan 
jarduten duten erakundeei. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

LANBIDE HEZIKETAKO HEZIKETA-ZIKLOAK ESKAINTZA PARTZIALA 
 
 

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, agindu bat onartu du gaur izandako bileran, hain zuzen, Euskal 
Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei 2010-11 ikasturtean Lanbide 
Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialean irakasteko baimena eska 
dezaten eta horian finantzaketa arautzen duena. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 

 
1,5 MILIOI € EKIPAMENDU ZIENTIFIKORAKO 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaur egindako bilkuran, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa sailburuaren proposamenez, agindu bat onartu du dirulaguntzetarako 
deia egiteko ekipamendu zientifikorako. 

 
Dirulaguntza horiek guztira 1.500.000 eurokoak izango dira eta bere xede da 
Euskal Autonomia Erkidegoko ahalmen zientifikoa eta teknologikoa handitzea, 
bai eta ekipamenduan aktiboaren erabileraren kudeaketa hobetzea ere. 
Dirulaguntzak ekipamendu zientifiko arrunta eta ekipamendu zientifiko berezia 
erosteko izango dira. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

PIRINIOETAKO LAN ELKARTEA 
 
 
 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak aurkeztuta, Gobernu Bilerak, 
Pirinioetako Lan-Elkartearen eremuaren barnean Ikerketa-Sareen Garapena, 
Ikerlarien Eskualdearteko Mugikortasuna eta Ikerketa edota Garapen 
Teknologikorako Proiektuak sustatzearren, diru-laguntzetarako deia egiten 
duen Agindua onartu du. 
 
2010 eta 2011 ekitaldietan zehar, diru-laguntza hauen zenbateko osoa 295.000 
eurokoa izango da. Diru hori hurrengo alorretan Pirinioez haraindiko lankidetza-
programak abian jartzeko izango da, hain zuzen ere: Ikerketa-Sareen 
Garapenerako, Ikerlarien Erregioarteko Mugikortasunari buruzko, eta Ikerketa 
edota Garapen Teknologikorako Proiektuak. 
 
Lehenik, Ikerketa-Sareen Garapenerako Proiektuaren kasuan, eskualdearteko 
sare tematikoen jarduerak finantzatuko dira, baldin eta sare horiek, Pirinioetako 
Lan Elkarteko hiru eskualde ezberdinetako hiru ikerlarik gutxienez osatzen 
badituzte eta mugaz haraindiko izaera badute. 
 
Bigarrenik, Ikerlarien Eskualdearteko Mugikortasunerako Programa Pirinioetako 
Lan Elkarteko kide diren erregioetako unibertsitate, enpresa eta teknologia- eta 
ikerketa-zentro publiko nahiz pribatuetako irakasleen eta ikerlarien egonaldi- eta 
bidaia-gastuak finantzatzen laguntzean datza, beti ere, ikerlarien elkartrukea 
sustatu, prestakuntza bultzatu eta ikerketa-taldeen sareak eragitearren. 
 
Azkenik, Ikerketa eta Garapen Teknologikorako Proiektuen xedea ikerkuntzaren 
eremuan ekintza bateratuak aurrera eramatea da, bide batez, Pirinioetako Lan 
Elkarteko eskualde ezberdinetako unibertsitateen, ikerketa-zentro eta zentro 
teknologikoen eta enpresen arteko lankidetza erraztuz, beti ere, proiektu 
zientifiko eta teknologiko originalen barruan eta ikerketa eta garapen alorrean 
egun dauden baliabide desberdinen elkartrukea faboratzea dela medio. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

485.032 EURO ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK EGITEKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak 
proposatuta, gaurko bilkuran onartu duen aginduak beketarako deia egiten du 
2010/2011 ikasturtean EAErako interesgarriak diren gaiei buruz atzerrian 
espezializazio ikasketak egiteko. 
 
485.032 euroko kopuru osoa duten laguntza hauen programaren helburua 
unibertsitateko goi mailako tituludunen espezializazioa erraztea da, batez ere, 
Lehikortasuna, Ingurumena eta Energia, Informazio-Gizartea, Bizi-Kalitateaa 
eta Baliabide-Biziak, horretarako atzerrian espezializazio ikastaroak eginez, beti 
ere irakaskuntza arautuko programa baten barruan. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

27,799 MILIOI ESKOLA GARRAIORAKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur izan duen bilkuran honako gastu baimen hau 
onartu du, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta: 
 
27,799 milioi euro unibertsitateaz kampo eskola garraio zerbitzua 2010/11 eta 
2011/12 ikasturtetarako kontratatzeko. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

IES HERNANI BHI, IES BEASAIN BHI, IPI ABATXOLO, IPI SANSOMENDI 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko 
ikastetxe publiko batzuk sortu, integratu, bat egin eta desagertzea erabakitzen 
duen dekretua. 
 
Bigarren Hezkuntzako ondorengo ikastetxe publiko hauek integratu eta, beraz, 
desagertzen dira: Urumea Ikastola BHI, Elizatxo BHI eta Langile BHI, guztiak 
Hernanin kokatuak; Hernani BHI ikastetxean integratuko dira. Ikastetxe honek 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako 
heziketa-zikloetako irakaskuntzak emango ditu. 
 
Bigarren Hezkuntzako ondorengo ikastetxe publiko hauek, guztiak Beasainen 
kokatuek,: Loinazpe BHI, Alkartasuna BHI eta Txindoki-Alkartasuna BHI, bat 
egiten dute. Ondorioz, ikastetxe horiek kendu eta Beasain BHI ikastetxea 
sortuko da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko eta Lanbide 
Heziketako heziketa-zikloetako irakaskuntzak emango dituena. 
 
Ondorengo ikastetxe hauek: Antonio Trueba LHIk eta Repelega-Antonio Trueba 
BHIk, biak Portugaleten kokatuek, bat egiten dute. Ondorioz, ikastetxe horiek 
desagertzen dira eta Abatxolo IPI ikastetxea sortuko da, Haur Hezkuntzako , 
Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak 
emango dituena. 
 
Vitoria-Gasteizen egongo den Sansomendi IPI sortzen da. Ikastetxe horretan 
Antonio Fornies-Manuel de Falla LHI, beraz desagertzen dena, eta Miguel 
Unamuno BHIko “Manuel Machado “ gelategia integratuko dira. Sansomendi 
IPIk Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako irakaskuntzak emango ditu. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

2011. URTERAKO LAN EGUTEGIA  
 
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren 
Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko jaiegunen egutegi 
ofiziala onartu du gaur.  
 
Estatuaren legeak aplikatuz, 2011. urtean igande guztiak eta ondoren aipatzen 
diren egunak jaieguntzat hartuko dira lan ondorioetarako:  
 

- Urtarrilaren 1a, Urteberri Eguna. 
- Urtarrilaren 6a, Jaunaren Agerkundea. 
- Apirilaren 21a, Ostegun Santua. 
- Apirilaren 22a, Ostiral Santua. 
- Apirilaren 25a, Pazko Astelehena. 
- Uztailaren 25a, Santiago Eguna. 
- Abuztuak 15, Ama Birjinaren Jasokundea. 
- Urriaren 12a, Espainiako Festa Nazionala. 
- Urriaren 25a, Euskadiko Eguna 
- Azaroaren 1a, Domu Santu Eguna. 
- Abenduaren 6a, Espainiako Konstituzioaren Eguna. 
- Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbiaren Eguna. 

 

Lan ondorioetarako, 2011. urtean, tokian tokiko jaietako bi egun ere jaiegun 
izango dira, hau da, ordaindu egingo dira eta ez dira berreskuratu beharko. 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko lurralde-ordezkariek zehaztuko dituzte 
egun horiek, udaletako osoko bilkuren proposamenez. Lurralde historikoko 
gainerako udalerriekin batera edo aparte hartu ahalko dira. 
 
Egutegi hau EHAAn argitaratzen den egunetik hasi eta hilabeteko epean egin 
behar dute proposamena udalek, eta beren lurralde ordezkaritzetara bidali. 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

10, 9 MILIOI LANERAKO PRESTAKUNTZARAKO 

 

Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren proposamenez, 
Jaurlaritzak 10,9 milioi erabiliko ditu lanerako prestakuntzako ekintzak 
garatzeko.  

Zenbateko hori sailak urtero lan-aukerak areagotzeko eta laneratzea sustatzeko 
erabili ohi duen laguntza-programaren barruan kokatzen da. Programa horretan 
sartzen dira, baita ere, lan-merkatura sartzeko zailtasun handienak dituzten 
giza taldeetako pertsonak laneratzeko, lan-denbora banatzeko eta toki-mailako 
enplegu- eta prestakuntza-egitasmoetarako Eusko Jaurlaritzak onartutako 6,87 
milioiak.  

Sailak ematen dituen prestakuntzarako laguntzen ehuneko handi bat 
Laneratzearen Zerbitzuko Prestakuntza Baliabideen Katalogoko ekintzei 
zuzentzen zaie. Katalogo horretan txertatzen dira orientazio-zerbitzuen euskal 
sareak erabiltzaileei gomendatu diezazkiekeen prestakuntza-ekintzak. Ekintza 
horien barruan arreta pertsonalizatua eta unean-uneko beharrizanak sartzen 
dira.  

Katalogoak era askotako baliabideak barne-hartzen ditu; besteak beste: 
laneratzeko profilei buruzko berariazko prestakuntza, lantokiko praktikaldiak, 
edo  desgaitasunari egokitutako prestakuntza,  

Bestalde, nahiz eta kopuru txikiagoarekin, sailak diru-laguntzak ematen ditu 
Enplegurako Baliabideen Katalogoan sartzen ez diren beste prestakuntza-
ekintzetarako; sailaren iritziz horiek beharrezkoak direlako laneratzeko, eta bat 
datozelako langabetuaren lanbide-helburuarekin.  
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Kultura 

 
NAZIOARTEKO GOI-MAILAKO KIROL-LEHIAKETETAN PARTE HARTZEKO 

DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO AGINDUA ONARTU DA 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak onartu egin du 2010ean burutzen diren edo hasten diren 
kategoria absolutuko nazioarteko lehiaketetan parte hartzeko diru-laguntzak 
emateko araubidea ezartzen duen Kulturako sailburuaren agindua. Deialdi 
honetara 560.000 euro bideratuko dira guztira, baina jarduera bakoitzari 
emango zaion gehienezko kopurua ehun eta hogeita hamar mila euro izango 
da. 
Eusko Jaurlaritzaren ustez nazioarteko goi-mailako kirol-lehiaketetan parte 
hartzeak berebiziko garrantzia dauka nazioartean euskal kirolaren presentzia 
ziurtatzeko, bai eta kirolaren praktika orokorra bultzatzeko ere. 
Nazioarteko lehiaketa ofizialtzat hartuko dira nazioarteko federazio baten 
egutegian, federazio europar batenean edo nazioarteko liga profesional baten 
egutegian sartuta dauden kirol-lehiaketak. Lehiaketa horiek goi-mailako kirola 
sustatzera bideratuta egon behar dute. Ez da diru-laguntzarik emango 
partaidetzako kirola sustatzeko jardueretarako (jolas, aisia eta osasunerako 
kirola), ezta euskal kirol-selekzioek parte hartzen duten kirol-lehiaketetarako 
ere. 
Dagokien erregistroan legez sortu eta inskribatuta dauden eta egoitza soziala 
Euskadiko Autonomia Erkidegoan duten kirol-klubek, kirol-elkarteek eta 
helburutzat kirola duten nortasun juridikoko entitateek eskatu ahal izango 
dituzte agindu honetako diru-laguntzak. Kirol-federazioek ezingo dituzte 
laguntzak hauek eskatu. 
 

 

 


