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LEHENDAKARITZA 

Erabakia: 2009-2013 Legegintzako Egutegiaren seihilabeteko 
segimenduaren agiria onartzeko dena (2009ko azaroaren 17tik 2010eko 
maiatzaren 17rako aldia). 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Agindua, Irale programaren baitan 2010. urtean irakastordu barneko 
ikastaroren batean jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe 
pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako laguntzetarako dei egiten duena. 

Agindua, 2010eko udan eta 2010-2011 ikasturtean Irale programaren 
barnean Sailaz kanpoko eragileez bideratuko diren ekintzetan parte 
hartzeko deialdia argitaratzen duena. 

Agindua, honen bidez, Hezteko Objektu Digitalak (HODak) Euskal 
Autonomia Erkidegoan egiteko laguntzetarako deia egiten da. 

Agindua, 2010-2011 ikasturterako Ikertzaileen Prestakuntza eta 
Hobekuntza Programetarako laguntzak berritzea eta laguntza berriak 
ematea arautu eta horietarako dei egiten duena. 

 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Erabakia: "Fundación Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación basadas en Fuentes 
Abiertas (Cenatic)" delakoan Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioa sartzea baimentzeko dena, eta bai fundazio horri 
dagokionez, Patronaturako eta Batzorde Beterazleko ordezkariak 
izendatzeko ere. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Ebazpena, turismoari buruzko biltzarrak, jardunaldiak, bilerak eta bisita 
teknikoak egiteko 2010eko ekitaldian laguntzak emateko deialdia 
argitaratzeko dena. 
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Erabakia: SPRILUR SAri aurrerakin itzulgarri bate emateko dena, Vitoria 
Industrial Air Park (VIAP) delakoaren industria-lurzorua kudeatzeko. 

 

EUSKO JAURLARITZA 

Gobernu-kontseiluak Jose Ignacio Bañuelos Ibáñez Osasun eta Kontsumo 
Saileko Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendari 
izendatzea onetsi du 
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Lehendakaritza 
 
 

GOBERNUAK BERE LEGEGINTZA EGUTEGIAREN SEIHILEKO 
JARRAIPENAREN AGIRIA ONARTU DU 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, gobernuak joan den azaroan 
onartutako 2009-2013 Legegintza Egutegiaren seihileko jarraipenaren agiria 
onartu du.  
 
Datozen lau urteetarako legegintza arloan ezarritako lehentasunak jasotzen 
dituen akordioaren barruan, sei hilean behin, hartutako konpromisoen 
jarraipena egiteko obligazioa hartu zuen Gobernuak, hain zuzen ere, 
konpromiso horien ebaluazioa egin ahal izateko, eta erabaki hau obligazio hori 
betetzera dator. Agiria Eusko Legebiltzarrera bidaliko da, Legebiltzarrak 
Gobernuaren jarduera aztertu dezan. 
 
Egutegia onartu zenetik lehenengo sei hilabeteak igaro ondoren, sailek azalpen 
txosten bat bidali diote Lehendakaritzaren Koordinaziorako Idazkaritza 
Nagusiari, hartutako konpromisoak bete dituzten edo, hala badagokio, aldatu 
dituzten azaltzeko, eta, horrela, 2009ko azaroan Legegintza Egutegia onartu 
eta sei hilabetera Jaurlaritzaren Kontseiluari bidaltzekok ziren legegintza 
proiektuak zein egoeratan dauden ezagutzeko. 
  
Horrela, Eusko Jaurlaritzak, guztira, zazpi lege-proiektu bidali ditu 
Legebiltzarrera onartu daitezen: Presazo Aurrekontu neurriei buruzkoa (2009ko 
urria); Haurtzaroa eta Nerabezaroa Babesteari buruzko Legea aldatzekoa 
(2009ko azaroak 3); 2010eko Aurrekontuei buruzkoa (abenduaren 23a); Ehizari 
buruzkoa (2010eko martxoak 16); Euskal Estatistika Planari buruzkoa (2010eko 
apirilak 20); Publizitateari eta Erakunde Komunikazioari buruzkoa (2010eko 
apirilak 27); eta 2010erako Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen Legea 
aldatzeari buruzkoa, joan den astean bidalitakoa, egutegian sartu gabe 
zegoena. 
 
Gainera, urteko lehen seihilekorako ezarrita zeuden gainontzeko proiektuak 
onartzeko aurreikuspenak aldatu egin dira: batetik, batzuek garrantzi sozial 
handia daukatelako, eta, horrela, gizartearen eta herritarren parte-hartze zabala 
behar dutelako, eta, bestetik, konplexutasun tekniko handikoak direlako. 
 
Era berean, hasierako egutegian sartuta ez zegoen beste legegintzako ekimen 
bat sartu da: 2005ean onartutako Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
Legea aldatzeko lege-aurreproiektua. Horren arabera, Berdintasunerako 
Defentsa Erakundea organo autonomo gisa desagertu eta Emakundera 
atxikitako zerbitzu bihurtuko da. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

1,1 MILIOI IRAKASLEAK EUSKALDUNTZEKO 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bilkuran onartu duen Aginduak deialdia zabaltzen du 
IRALE programako jardueretan, Hezkuntza Sailak zuzenean burutzen ez 
dituenetan, parte hartzeko. 
 
Agindu honen helburua irakasleak euskalduntzeko, alfabetatzeko eta hobetzeko 
programako (IRALE) jardueretan, Hezkuntza Sailak zuzenean burutzen ez 
dituenetan, parte hartzeko interesa duten erakundeei dei egitea da. Jarduera 
horiek  2010eko udan eta 2010/2011 ikasturtean egingo direnak dira. 
 
Jarduera horiek irakasleen hizkuntza gaitasuna lortzeko ikastaroak izango dira 
eta irakasorduetatik kanpo emango dira. Deialdi honetarako diru kopurua 
1.098.992 eurokoa da . 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

3.616.144 EURO IRALE PROGRAMARI ATXIKITAKO LANGILEAK 
DITUZTEN IKASTETXE PRIBATUENTZAT 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaur egindako bilkuran, Hezkuntza, Unibertsitate eta 
Ikerketa sailburuaren proposamenez, agindu bat onartu du jendaurrean jartzeko 
dirulaguntzetarako deia, hain zuzen, 2010 urtean zehar irakastorduetan IRALE 
programaren euskara ikastaroetan parte hartzeko irakasleak liberatu nahi 
dituzten ikastetxe pribatu edo ekimen sozialeko zentroentzat. 
 
3.616.144 euroko diru kopurua duten dirulaguntza horien helburua euskara 
ikasteko liberatzen diren irakasleen ordezkapenek sortutako gastuak ordaintzea 
da. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

800.000 EURO, HEZKUNTZA-OBJEKTU DIGITALAK EGITEKO 
 

 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoan 
hezkuntza-objektu digitalak egiteko dirulaguntzak deitzen dituen agindua. 
 
Hezkuntza-objektu digital berriak sortu eta hezkuntza-erkidegoaren eskura 
jartzeko dirulaguntzak deitzea du agindu honek, 800.000 euroko zenbateko 
globalekoak, helburu. Hezkuntza-objektu horiek sekuentzia didaktikoetan 
antolatuko dira eta sekuentzia horiek Lehen Hezkuntzako 6. kurtsoko oinarrizko 
bost arloak garatuko dituzte: Natur, Gizarte eta Kultur Ingurunearen Ezagutza 
arloa, Matematikak arloa, Euskara arloa, Gaztelania arloa eta Ingelesa arloa eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo kurtsoko oinarrizko gaiak. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

13 MILIOI EURO PERTSONAL IKERTZAILEA PRESTATU ETA 
HOBETZEKO BEKETARAKO 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du 2010/2011 ikasturterako pertsonal 
ikertzailearen prestakuntza eta hobekuntza-programetarako dirulaguntza 
berriak eta aurrekoak berriro ematea arautu eta deitzen dituen agindua. 
 
2010/2011 ikasturterako pertsonal ikertzailearen prestakuntza- eta  hobekuntza-
programetarako dirulaguntza berriak eta aurrekoak berriro ematea arautu eta 
deitzea ditu programa honek, 13.149.212 euroko zenbateko globalean, helburu 
eta, horretarako, jarduera-ildo hauek izango ditu: 
 
Prestakuntza: 
 AE modalitatea: doktoretza aurreko dirulaguntzen programa, pertsonal 
ikertzailea Espainiako aplikazio-zentroetan prestatzeko. 
 
 AK modalitatea: doktoretza aurreko dirulaguntzen programa, pertsonal 
ikertzailea atzerriko aplikazio-zentroetan prestatzeko. 
 
 B modalitatea: doktoretza aurreko dirulaguntzen programa, proiektuei lotutako 
pertsonal ikertzailea prestatzeko. 
 
Hobekuntza: 
 DKR modalitatea: doktoretza ondoko dirulaguntzen programa, atzerrian 
jarduten duen pertsonal ikertzailearen hobekuntzarako. 
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Juztizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZA CENATIC-EKO PATRONATUAN SARTU DA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du Euskal Administrazioa CENATIC 
Patronatuan sartzea. Aipatutako patronatua iturri irekietan oinarritutako IKTak 
aplikatzeko erreferentziazko Zentro Nazionala da. Estatuko Fundazio Publiko 
horren helburua da sozietatearen alor guztietan, batez ere herri 
administrazioetan eta ETE teknologikoetan, iturri irekietako softwarearen 
erabilera sustatu eta hedatzea.  
   
CENATICeko Patronatuan parte hartuz, Eusko Jaurlaritzak jarraitzen du 
sofware librean oinarritutako teknologiak sustatzeko estrategia gauzatzen.  
Software librea da exekutatzeko, iturburu-kodea ikusteko, hura aldatu edo 
hobetzeko eta beste erabiltzaileei kopiak birbanatzeko askatasuna ematen 
duen lizentzia batekin banatzen dena. Horrela, eta doakoa den ala ez bezalako 
gaiak alde batera utzirik, bereizgarri dituenak alderdien, hornitzailearen eta 
erabiltzailearen, eskubide eta betebeharrak dira, lizentzian jasota daudenak, 
hain zuzen. 
 
Eusko Jaurlaritza sartu ondoren, une honetan CENATICeko Patronatuan parte 
hartzen dutenak, Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioaz gain (red.es 
delakoaren bitartez) dira Extremadurako Junta, Andaluziako Junta, Asturiasko 
Printzerria, Aragoiko Gobernua, Kantabriako Gobernua, Kataluniako 
Generalitatea, Balear Uharteetako Gobernua eta Eusko Jaurlaritzak, baita Atos 
Origin, Bull, Telefónica eta Gpex enpresak ere. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK 1,7 MILIOI EURO GORDE DU TURISMOA 
SUSTATZEKO ETA MERKATURATZEKO 

 
 
 
Gaur Gobernu-Kontseiluak 1.772.480 euroko dirulaguntza-ildoa onartu du 
turismoa sustatzeko eta merkaturatzeko. Programa honek helburu dauka 
Euskadiko turismoaren garapena bultzatzea, eragile publiko eta pribatuen 
sustapen-programak lagunduz eta Euskadiko presentzia merkatuetan sendotuz 
turismo-destinoa den aldetik. 
 
Duela gutxi Eusko Jaurlaritzaren Turismo Marketin Plan berria onartu da. Hori 
dela-eta, aurreko laguntza-programa proiektu berri horretan ezarritako ildoetara 
egokitu beharra dago. Orain gainera badago laguntzen eskabidea eta 
tramitazioa modu telematikoan egitea.  
 
Laguntza-ildoaren helburuak honako hauek dira: kalitatea, berrikuntza, 
kudeaketan zein komunikazioan teknologia berriak txertatzeko aukera, 
prestakuntza, sustapen-eredu eguneratuagoak eta euskal turismoaren 
nazioartekotzea azpimarratzea. 
 
Programak, “Euskadi, goza ezazu” markapeko turismo-sustapeneko proiektu 
orokorrei laguntzen die, EAEtik kanpo turismo-proiekzio handia duten ekitaldi 
bereziak babesten ditu eta Marketin Planean zehaztutako produktuak 
merkaturatzea sustatzen du. 
 
Honako hauek izan daitezke laguntza horien onuradunak: erakunde publikoak 
(toki-erakundeak, mankomunitateak, koadrilak eta abar), turismoa sustatzen 
duten erakundeak, toki-korporazioek sustatutako garapen-agentziak, irabazi-
asmorik gabeko entita pribatuak, landa-garapenerako elkarteak, ETEak eta 
elkarte pribatuak.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK 20 MILIOI JARRI DITU GASTEIZKO 
AIREPORTUAN VIAP PROIEKTUA BERRIZ ERE SUSTATZEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du Sprilur sozietate publikoari 
20.181.986,47 euroko aurrerakin itzulgarria ematea. VIAP (Vitoria Industrial Air 
Park) proiektua garatzea da helburua, Gasteizko aireportuaren ingurunean 
maila handiko industria-parke bat garatzea alegia. 
 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburu Bernabé Unda 
jaunaren proposamenari jarraiki, ekarpen hori Proiektu Estrategikoen 
Fondoaren kargura egingo da, eta Sprilurrek saldutako lursail edo pabiloietatik 
ateratako diru-sarrera garbien arabera itzuliko ditu emandako diru-kopuruak, 
den-dena itzuli arte.  
 
2001ean aurkeztu zitzaion VIAP proiektua Ekonomia Sustatzeko Euskal 
Kontseiluari, eta Kontseiluak onartu egin zuen, proiektu estrategikotzat joaz. 
Parke teknologikoaren berezko ezaugarriak dituen arloa da, eta eragin berezia 
du areonautikaren industrian. Orduan 20 milioi euroko aurrekontua esleitu 
zitzaion. Alabaina, bi urte geroago proiektua bertan behera geratu zen, 
proiektua garatzeko zenbait zailtasun agertu zirelako, nahiz eta proiektu 
estrategikotzat jotzen jarraitu zuten. Horren haritik, finantziazioari ekiteko unea 
iristean proiektuaren finantziazioa aktibatzeko konpromisoa hartu zuten. 
 
Orain iritsi da unea, joan den urtean Sprilurrek Inecori Gasteizko aireportuko 
Enpresa eta Logistika Jardueren Parkearen bideragarritasunari buruz 
agindutako azterlana burutu ostean. Gainera, AENAk, Gasteizko Udalak eta 
URA Uraren Euskal Agentziak zenbait lankidetza-hitzarmen sinatu dituzte, 
proiektua aurrera eramateko beharrezko erabakiak artikulatzeko, eta horrek ere 
zeresan handia izan du proiektua aktibatzeko unean.  
 
Eusko Jaurlaritzak logistika lehiakortasunerako giltzarritzat jotzen jarraitzen 
duelako adierazgarri da VIAP proiektuaren aktibazioa; ekimenak berretsi egiten 
du, halaber, Euskadi nazioarteko logistika-erreferentzia bihurtzeko ezarri duen 
helburu estrategikoa. 



 
 

 12

Izendapenak 
 
Gobernu-kontseiluak Jose Ignacio Bañuelos Ibáñez Osasun eta Kontsumo 
Saileko Araubide Juridiko, Ekonomiko eta Zerbitzu Orokorretako zuzendari 
izendatzea onetsi du, Fernando Toñaren ordez. Fernando Toña izan da kargu 
horretan, azken urtean. 
 
Jose Ignacio Bañuelosek 38 urte ditu, industria-ingeniaria da, antolaketan 
espezializatua eta enpresa-kudeaketaren alorreko masterra du. Azken urtean 
Rafael Bengoa sailburuaren kudeaketa estrategikoko aholkularia izan da. 
Aurretik, Eusko Jaurlaritzaren Funtzio Publikoaren Zuzendaritzako antolaketa-
teknikaria. 
 


