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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

LHko IRAKASLEENTZAKO PRESTAKUNTZA-JARDUERAK

AGINDUA, honen bidez, hainbat motatako banako diru-laguntzetarako deialdia egiten da, Euskal
Autonomia Erkidegoan Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleek eta LHren
eremuan sailari aholkua emateko dauden erakundeetako langileek prestakuntza- ekitaldietan parte har
dezaten.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du banakako dirulaguntza mota desberdinak deitzen dituen agindu bat, EAEn Lanbide Heziketako
heziketa-zikloak ematen dituzten irakasleek eta Lanbide Heziketaren eremuan Hezkuntza Sailari
laguntzeko erakundeetara atxikita dagoen pertsonalak prestakuntza-jardueretan parte hartzea sustatzeko.
45.000 euroko banakako dirulaguntza hauek irakasleek eta aipatutako pertsonalak 2009ko urriaren 1etik
2010eko irailaren 30era bitartean bukatu duten edo bukatuko duten prestakuntza-jardueretan errazago
parte hartzea dute helburu.

MULTIMEDIAREN BIDEZKO HIZKUNTZA IKASTAROETARAKO ETA TUTORIZAZIOETARAKO
DIRULAGUNTZAK

EBAZPENA, 2010. ekitaldirako deia egiten duena, 2006ko urtarrilaren 17ko Aginduak aurrez ikusitako
laguntzei dagokienez. Agindu horrek multimedia sistemaren bidez hizkuntzen ikastaroak egin dituzten edo
tutoretza-zerbitzuak jaso dituzten pertsonei eman beharreko diru-laguntzak arautu ditu. Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailak aldez aurretik homologatu behar ditu ikastaro eta tutoretza-zerbitzu
horiek.

Gobernu Kontseiluak onartu du, 2010eko ekitaldirako, multimediaren bidezko ikastaroak egin dituzten edo
tutorizazio-zerbitzuak jaso dituzten pertsonentzako dirulaguntzak deitzen dituen ebazpena. Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren homologazioa izan behar dute.
64.699 euro erabili dira deialdi hau finantzatzeko eta hilabete batekoa da dirulaguntzak eskatzeko epea,
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitara eman eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

LANBIDE HEZIKETARAKO SARBIDE-PROBAK

AGINDUA, 2010-2011 ikasturtean Lanbide heziketarako sarbide-probak prestatzeko ikastaroak irakasteko
laguntzerako dei egiten duena

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
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onartu du, 2010-2011 ikasturtean Lanbide heziketarako sarbide-probak prestatzeko ikastaroak irakasteko
laguntzerako dei egiten duen agindua.
Agindu honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastexe pribatuentzako dirulaguntza,
215.520 euroko zenbatekoa, deialdia egitea Lanbide Heziketako erdi eta goi mailako zikloetarako sarbide
probak prestatzeko ikastaroak antolatu eta irakatsi ditzaten 2010-11ikasturtean. Ikastaroak 18 urtetik
gorako herritarrei zuzendurik egongo dira, hain zuzen ere, lanbide hezikatako zikloak Ikasi nahi baina
horretarako titulaziorik ez dutenentzat.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

GOBERNUAK IZENDATU DITU TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION FUNDAZIOAN IZANGO
DITUEN ORDEZKARIAK

ERABAKIA, Tecnalia Researcha and Innovation Fundazioko patroiaren kargua onartzeko baimena
emateko eta Administrazioaren ordezkariak izendatzeko dena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du gaur Eusko Jaurlaritza Tecnalia Research and Innovation
Fundazioaren Patronatuko kide izatea. Gainera, EAEko Administrazioak fundazioaren Patronatuan izango
dituen ordezkariak izendatu ditu; honako hauek izango dira:
Pedro Luis Arias Ergueta, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Unibertsitate eta Ikerketako
sailburuordea
Olga Isabel Rivera Hernáez, Osasun eta Kontsumo Saileko Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntzako
sailburuordea
Pedro Gómez Damborenea, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Kabinete, Plangintza
eta Estrategiako sailburuordea
Juan Ignacio Goicolea Ruigómez, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Berrikuntza eta
Teknologiako sailburuordea.
Xabier Garmendia Martínez, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Industria eta
Energiako sailburuordea.
Edorta Larrauri Terán, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saileko Teknologiako zuzendaria
Labein Fundazioaren Patronatuak fusioa onartu zuen uztailaren 16an, Robotiker, Fatronik, Cidemco, ESI
(European Software Institute), Inasmet, Euve (European Virtual Engineering) eta LEIA fundazioak
xurgatuz. Fundazioak izena aldatu zuen eta Tecnalia Research and Innovation Fundazioa izena hartu
zuen, estatutuak aldatu eta patronatuko kideak izendatu eta kargugabetzeko araubide berria ezartzearekin
batera.
Patronatu berriko 44 kideetatik 33 erakunde pribatuetako ordezkariak izango dira, 26 enpresetako
ordezkari eta zazpi pertsona garrantzitsu, zehazkiago; gainerako 11k, berriz, Administrazio publikoaren
ordezkariak izango dira. Horien artean gehienak Eusko Jaurlaritzako kideak izango dira, Eusko
Jaurlaritzak patronatuko sei kide izendatu baititu. Aldundiek beste hiru kide izendatu dituzte; Estatuko
Administrazioak, ordezkari bat; eta, azkenik, Euskal Herriko Unibertsitateak, beste bat; hurrenez hurren.

GASA KANALIZAZIO BIDEZ BANATZEN DUTEN ENPRESEK EMANDAKO ZERBITZUEN KOSTUAK
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ARAUTZEN DITUEN DEKRETUA ALDATU DA

DEKRETUA gasa kanalizazio bidez banatzen duten enpresek erabiltzaileei egiten dizkieten zerbitzuen
kostuak arautzen dituena 135/2008 Dekretua aldatzen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak gasa kanalizazio bidez banatzen duten enpresek emandako zerbitzuen kostuak
arautzen dituen dekretuaren aldaketa onartu du gaur. Dekretuaren erregulazioa zabaldu egin da,
konpainiek butano edo propano gasen erabiltzaileengandik botilen edo deposituen aldizkako
ikuskapenengatik jaso ditzaketen gehieneko zenbatekoak sartzeko, hain zuzen ere.
Joan den urtean, enpresa banatzaileak lau urtean behin butano edo propano gasen instalazioak
ikuskatzera behartzen dituen dekretua onartu zen, eta horrek zuzeneko eragina du zerbitzuaren kostuan.
Hain zuzen ere, sortutako egoera berri horrengatik egin da aldaketa.
Dekretuaren aldaketa onartu ondoren, PGLaren aldizkako ikuskapenen tarifak honela geratu dira:

Dokumentuak

Taulak ikusi

ALDUNDIEKIKO HITZARMENA BAIMENDU DUTE, LURZORUAREN FUNTS ESTRATEGIKOA
SORTZEKO

ERABAKIA, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiekin lankidetza hitzarmen bat izenpetzeko baimena
ematen duena, Lurraren Fondo Estrategikoa eratzeko.
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Sprilurrek bere gain hartuko du funtsa kudeatzeko ardura, baita inbertsio estrategikoen funtsaren
higiezinen aktiboak kudeatzeko ardura ere. Inbertsio Estrategikoen Bulegoak ikuskatuko du hori guztia,
garatuko diren jardunen kontrola eta jarraipena eginez. Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak, berriz,
jardunak berretsiko ditu.
Eusko Jaurlaritzaren eta hiru aldundien gobernu-organoek onartu behar dute erabakia.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

ARGI BERDEA GIZARTE ZERBITZUEN GOI IKUSKARITZA ABIAN JARTZEKO

DEKRETUA, gizarte-zerbitzuen arloko goi ikuskaritza arautzekoa.

Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu Gemma Zabaletak proposatuta, Gizarte Zerbitzuen Goi Ikuskaritza
arautuko duen dekretua onartu du Eusko Jaurlaritzak. Sortu berri den organo hori Gizarte Zerbitzuen
Legean jasota dago, eta legearen betetzea ebaluatzeko eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemak
eskaintzen dituen prestazioen behar bezalako funtzionamendua kontrolatzeko aukera emango du.
Balio handiko tresna da, EAEko gizarte-zerbitzuen prestazioaren kalitatea hobetzeko aukera emango
baitu. Aldundien eta Euskadiko Udalerrien Elkartearen (Eudel) adostasuna jaso du dagoeneko. Organo
horren eginkizuna Euskadiko gizarte-zerbitzuei buruzko analisiak, ikerketak eta azterlanak egitea izango
da. Horiek guztiak sistemak oro har modu zuzen eta orekatuan funtzionatzen duela egiaztatzera
zuzenduta egongo dira, eta ondorengo txostenen, irizpenen eta, indarrean dagoen araudia betetzen ez
bada, Administrazio eskudunari zuzendutako errekerimendu-proposamenen oinarri izango dira.
Goi Ikuskaritzaren funtzioak gizarte-zerbitzuen ikuskapen teknikoari edo arruntari dagokionez
herri-administrazioek dituzten funtzioetatik bereizita egongo dira. Nolanahi ere, bere funtzioak betetzean,
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren funtzionamendu harmonikoa eta koordinatua lortzen lagunduko du
Goi Ikuskaritzak.
Gizarte-zerbitzuei buruzko araudia betetzen dela egiaztatzeko, Goi Ikuskaritzak bisitak egin ahal izango
ditu Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistema osatzen duten titulartasun publikoko zentroetara, itunpekoetara,
kontratatuetara eta hitzartutakoetara, baita sistema horretan parte hartzen ez duten gizarte-zerbitzuen
erakunde pribatuetara ere. Halaber, zitazioak egin ahal izango dizkie arduradunei haien egoitzetara
joateko, ikerketarako beharrezkotzat jotzen dituen dokumentuak eskatu ahal izango ditu, eta
beharrezkotzat jotzen duen beste edozein jardun egin ahal izango du.
Goi Ikuskaritzan lan egiten duten funtzionarioek agintari publikoen izaera izango dute ondorio guztietarako,
eta agintarien eta beharrezkotzat jotzen dituzten guztien laguntza eta lankidetza eskatu ahal izango dute.
Goi Ikuskaritzaren prozedura ofizioz hasiko da beti, beraren ekimenez zein goragokoen aginduz.
Jaurlaritzak Goi Ikuskaritzari buruzko dekretua onartu izana urrats handia da Gizarte Zerbitzuen Euskal
Sistema berriaren zutabeak sortzeko zereginean. Joan den ekainaren 17an sortu zen eta Eusko
Jaurlaritzaren, aldundien eta udalen arteko lankidetza eta koordinazioa egituratzeaz arduratuko den
erakunde arteko organoarekin batera, Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila gaur egun lantzen ari den beste
tresna garrantzitsu batzuei gaineratuko zaie Goi Ikuskaritza (hala nola zerbitzu-karterari, plan
estrategikoari, zerbitzuen mapari eta informazio-sistemari).

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
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ARRANTZA SAILA

IGORREKO EREMU FUNTZIONALAREN LZP LURRALDEAREN ZATIKO PLANA ONARTU DA
JAURLARITZAREN KONTSEILUAN

DEKRETUA, Igorreko Lurraldearen Antolamenduko Zatiko Plana behin betiko onartzeko dena.

Eusko Jaurlaritzak behin betiko onartu du, gaur, Igorreko eremu funtzionalaren LZP Lurraldearen Zatiko
Plana. Planaren helburua, udalerriaren esparruko planei doitutako garapena ahalbidetuko duten hirigintza
eta lurralde irizpideak eskaintzea da, Arratia, Indusi, Igorre eta Bedia-Lemoako ibarren antolamenduan
lurralde-koherentzia handiagoa bermatzeko.
LZP hori behin betiko onartuta, prozesuan zerikusia duten erakunde guztiek esku hartu duten prozesu bat
burutu da: Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia eta zerikusia duten udalak. Prozesuan lehentasuna
duten elementuak hauek dira:
- Egungo populazioa mantentzea eta hazkunde selektiboa
- Lurzoruaren baliabidea zentzuz erabiltzea
- Ibarren hondoari balioa ematea
- Garraio jasangarri batera hurbiltzea
- Natura-balioak babestea
- Baliabide berriztagarriak gehiago erabiltzea
- Ongizatea eta berrikuntza bultzatzea
Horiek garatzeko, plan horretan ahalegin handia egin behar izan da, Eusko Jaurlaritzak nahiz Bizkaiko
Foru Aldundiak bultzatutako beste plan batzuetan sartzeko: hala nola, Euskal Autonomia Erkidegoko eta
Bizkaiko errepideenean, eta zenbait lurraldearen arloko planetan (trenbide-sarearena, energia
eolikoarena, ibai eta errekastoen ertzak antolatzearena, hezeguneena, ekonomia-jardueretarako eta
merkataritza-ekipamenduetarako lurzorua sortzearena, itsasertza babestu eta antolatzearena eta
kultura-ondarearena).
Igorreko eremu funtzionalaren Lurraldearen Zatiko Planak 16 urteko epea dauka, eta urte horietan lana
egingo da, ibar horien izaera babestu eta garatzen, barruan hiria artikulatzen, biziberritzen eta azpiegiturak
hobetzen, horrela bertoko biztanleen bizitza-kalitatea hobetzeko.
Behin betiko onespena eman zaion aipatutako LZPan, eremu funtzional osorako antolamendu integrala
finkatzen da; Bizkaiko Arantzazu, Areatza, Bedia, Artea, Zeanuri, Dima, Igorre eta Lemoa udalerrian
hartzen ditu eremu funtzional horrek.

NEKAZARITZA ETA BASOGINTZAKO KUDEAKETA, ORDEZKAPEN ETA AHOLKULARITZA
ZERBITZUAK EZARTZEKO LAGUNTZEN DEIALDIA EGIN DA

AGINDUA; honen bidez, kudeaketa-, ordezte- eta aholkularitza-zerbitzuak ezartzeko laguntzen deialdia
egiten da 2010erako eta Nekazari gazteek ustiategiak jartzeko nazio-laguntza osagarriaren zenbateko
osoa jendaurrean jartzen da.

Jaurlaritzaren Kontseiluak onespena eman dio Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta
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basogintzako ustiategien kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza zerbitzuak ezartzeko laguntzen
2010eko deialdiari. Onespen horren bidez, nekazari gazteek ustiategiak jartzeko nazio laguntza
osagarriaren zenbateko osoa jendaurrean jarri zen.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari, eta, agindu horrekin, guztira 1.008.750 eurokoak diren
laguntza horietarako deia egin da.
Diru-laguntza horien xedea Euskal Autonomia Erkidegoko nekazariek eta baso-langileek beren ustiategiak
egokitu, hobetu eta kudeatzeko erraztasuna izatea da, eta ustiategi horien errendimendu orokorra
handitzen laguntzea.
Euskal Autonomia Erkidegoan basogintza jasangarrirako kudeaketa-planak ezartzeko nekazaritza eta
basogintzako ustiategiei kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza zerbitzuak ematen dizkieten erakundeak
izango dira onuradunak.
Diruz lagunduko diren egitasmo edo ekintzen artean honako hauek daude: ustiategiak modernizatzea,
nekazarien eta nekazaritzako langileen erretiro aurreratua; aholkularitza zerbitzuak erabiltzea; ura
kudeatzea; azpiegiturak hobetzea; mendiko guneetan edo mendikoak ez direnetan naturaren zailtasunak
konpentsatzea; edo nekazaritzako elikagaien zailtasunak konpentsatzea.
Gainera, lehen instalazioa jarri eta nekazaritza-jarduerak garatzeko enpresa-plan bat aurkezten duten
nekazari gazteek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek.
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