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HERRIZAINGO SAILA

Emakunde eta Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren arteko
lankidetza-hitzarmen bat onartu dute

Erabakia, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena
emateko dena. Helburua: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearen eta Genero Indarkeriaren
Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren arteko lankidetza-eremua finkatzea eta zehaztea, euren helburuak
bete eta euren egitekoak burutze aldera.

Gobernu Kontseiluak gaur izan duen bileran Emakundek (Emakumearen Euskal Erakundea) eta
Herrizaingo Sailaren Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak akordio bat sinatzea onartu
du. Bi erakundeen arteko erabateko lankidetza lortu nahi da hitzarmenaren bidez, genero-indarkeriaren
biktima diren emakumezkoei ematen zaien zerbitzuaren kalitatea hobetu ahal izateko.
Lehendakariaren inbestidura saioan, genero-indarkeriari aurre egitea xede nagusitzat ezarri zuen Eusko
Jaurlaritzak eta Herrizaingo Sailaren baitan arazo honi aurka egiteko Zuzendaritza berezi bat sortzeko
konpromezua hartu zuen. Horrela, 2009ko abuztuan eratu zen Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritza, Herrizaingo sailburuaren agintaritzapean.
Abian jarri zenetik Zuzendaritza berriak harreman estua izan du Emakunderekin. Elkarrekin lan egin izan
dute emakumezkoen eskubideen alde, baina bakoitzak bere eskuduntzetan jardun du.
Nolanahi ere, erakunde biek beti onartu dute beren lankidetza esparrua zehaztu eta sendotzeko beharra,
elkarlanean egin beharreko zereginak egokituz. Beharrizan honen harira dator Eusko Jaurlaritzak onartu
berri duen Emakundek eta Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak hitzarmena sinatzeko
proposamena.
Lankidetza praktikoa
Hitzarmen berriak bi erakundeen arteko lana arautu egingo du zentzu askotan. Esaterako,
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari jakinarazi beharko dizkio Emakundek tratu
txarren biktimek egindako kexa, eskaera, proposamen edota iradokizun guztiak. Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzak bere aldetik, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea urratzen duen gertakariren
baten berri izanez gero, kasuaren espedientea helaraziko dio Emakunderi, hala baderitzo, prozesu
zigortzaileari ekin diezaion.
Halaber, erakunde lokal eta probintzialek genero-indarkeriaren esparruan sinatzen dituzten itun edo
lankidetza-hitzarmen guztien berri eman beharko dio Emakumearen Euskal Erakundeak
Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari. Emakumezkoen aurkako indarkeriaren harira
abiatutako kanpaina eta ekimenen eraginkortasun-ebaluaketen gorabeherak ere ezagutarazi beharko
dizkio Zuzendaritzari, arazo edo beharrizanen bat egotekotan, beharrezko neurriak hartzeaz arduratu
dadin.
Erakunde biek emakumeen eta gizonen berdintasunaren aldeko sentsibilizazio kanpainak bultzatuko
dituztela zehazten du baita akordio berriak. Emakumeen kontrako indarkeria mota ezberdinak, horiek
erauzteko hartutako neurrien eraginkortasun eta egokitasuna eta tratu txarren ondorioen konponbideak
aztertzeko ikerketa-lanak egitea ere adostu dute.
Orokorrean, erakunde bakoitzak bestearen eskuduntzako gairen baten berri izatekotan, haren esku utzi
beharko du eta egiteko ezberdinen (ekimenak, sentsibilizazio kanpainak, urteko memoriak, estatistikak,
aurrekontuak, e.a.) inguruko informazioa elkarri emateko bideak erraztuko dituzte.
Bukatzeko, lankidetza-hitzarmenak dio Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak
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emakumezkoen aurkako indarkeriaren arazoa lantzeko sortzen diren batzorde eta lan-taldeetan
(Jaurlaritzakoak edo erakundeen artekoak izanda ere) parte hartzera gonbidatuko duela Emakunde.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Eduki ekonomikoa duten agindu eta ebazpenen zerrenda

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak proposatuta, ekonomia arloko
honako agindu eta erabaki hauek onartu ditu:
AGINDUA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena. Honen bidez, unibertsitatez kanpoko
ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei diru-laguntzak emateko deialdia egiten da, ikasturte honetan
aipatu ikastetxeetako irakasleek prestakuntza-jarduerak burutu ditzaten. 620.000 euroz hornitua.
AGINDUA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena. Honen bidez, obra eta horniduretarako
diru-laguntzetarako deialdia egiten zaie Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe
pribatuei eta toki korporazioen ikastetxe publikoei 2010. urtean. Agindu hau garatzeko 2.226.000 euro
jartzen dira.
AGINDUA Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena 2010/2011 ikasturterako laguntzetarako
deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat.
Zenbatekoa 30.061.666 eurokoa da, 2010ko 9.018.500 euro 2010ko kredituari dagozkio eta gainontzekoa,
21.043.166 euro 2011ko kredituari.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Hitzarmena Red.es-ekin Euskal Autonomia Erkidegoko bake epaitegietan eskuordetutako
erregistro zibil guztietara euskarazko inskripzioak zabaltzeko

Erabakia, Red.es enpresa-entitate publikoarekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena emateko
dena. Helburua: #Erregistro Zibila On-line# programa egitea, #Avanza# planaren barruan
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Administrazioa Eraberritzeko Zuzendaritzaren bitartez, Justizia Sailak urriaren bukaeran proba pilotu bat
hasi nahi du sei bake epaitegitan (Zarautz, Aramaio, Ondarroa, Azkoitia, Bermeo eta Laguardia) urtea
amaitu baino lehen gainontzeko 230 udalerrietara zabaltzeko.
Industri, Merkataritza eta Turismo Sailak Red.es bidez eta Justizia Ministerioaren bitartez bultzaturiko
On-line Erregistro Zibila izenekoak erregistro zibil guztiak informatizatu eta konektatu ditu 1950. urteaz
geroztik gaurdaino eskuz idatzitako liburu guztiak digitalizatzeko. Honek aurrerapauso handi bat dakar
erregistro zibiletan eta, beraz, herritarrei eskainitako zerbitzuan ere, funtzionamendua hobetzeko.
Ekimen horrekin lortu nahi dena erregistro zibilek eta bake epaitegiek emandako zerbitzua bizkortzea da
eta, gainera, haren kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea IKTek eskaintzen duten ahalmena erabiliz.
Halaber, espero da lagungarria izatea Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari
buruzko Legean ezarritakoa betetzeko.
On-line Erregistro Zibila 2006ko maiatzean jarri zen martxan eta Espainian dauden 8.109 erregistroetarako
zuzenduta dago. Horietatik erregistro zibil nagusiak 432 dira eta 7.677, aldiz, bake epaitegietan
eskuordetutako udal-erregistroak.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Energiaren Euskal Erakundeak baimena dauka Ibil sozietate berrian parte hartzeko, ibilgailu
elektrikoaren karga-sarea kudeatzeari begira

Dekretua, Energiaren Euskal Erakundeari baimena ematen diona Ibil Gestor de Carga de Vehículo
Eléctrico SA sozietate berrian parte hartzeko

Jaurlaritza-Kontseiluak baimena eman dio gaur Energiaren Euskal Erakundeari (EEE) Ibil Gestor de Carga
del Vehículo Eléctrico, S.A. izeneko sozietate berrian parte hartzeko. Industria, Berrikuntza, Merkataritza
eta Turismo Sailaren menpeko enpresa publikoak enpresa berria sortuko du Repsolekin batera. Ibilgailu
elektrikoak kargatzeko sarea abian jartzea izango da horren helburua.
EEEk Jaurlaritza-Kontseiluaren aurretiazko oniritzia behar du honelako enpresa batean parte hartu ahal
izateko. Honela, Zuzendaritza-Kontseiluak baimen-eskaera egin zuen pasa den uztailaren 22an.
EEEk milioi bat euro ekarriko dio enpresa berriaren kapital sozialari. Hortaz, partaidetza-ekarpena
erdibana egingo dute EEEk eta Repsolek. Ibil-en helburu soziala honako hau da:
Ibilgailu elektrikoen karga-guneen azpiegitura diseinatu, eraiki, ustiatu, eragin eta zaintzea.
Elektrizitate-sistemaren karga kudeatzea, Sektore Elektrikoaren Legean egindako definizioaren arabera,
energia elektrikoa saltzeko eta erosteko gaitasunarekin.
Ibilgailu elektrikoen karga-zerbitzuak merkaturatzea.
Jardun nagusiarekin lotutako balio erantsi handiagoko zerbitzuak merkaturatzea, esaterako,
elektrizitate-mugikortasuneko aholkularitza-zerbitzuak, karga-gune erabilgarriei buruzko unean-uneko
informazio-zerbitzuak etab.
Jardun nagusiarekin lotutako zabalkunde- eta prestakuntza-ekintzak

Eusko Jaurlaritzak eginkizun gehiago izango ditu babes erradiologikoaren alorrean
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Erabakia, Segurtasun Nuklearreko Kontseiluaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorraren arteko funtzioen gomendioaren hitzarmena handitzeagatiko berrikuspen-akordioa izenpetzeko
baimena ematen duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du gaur Eusko Jaurlaritzak eta Segurtasun Nuklearreko
Kontseiluak eginkizunak emateko sinatutako hitzarmena zabaltzeko.
1995ean bi alderdiek sinatu zuten hitzarmenak baimena eman dio euskal Administrazioari Euskadiko
instalazio erradiaktiboak ikuskatu eta ebaluatzeko. Hitzarmena zabaldu denez, Eusko Jaurlaritzak
baimena izango du, halaber, instalazio erradiaktiboak zuzentzeko eta horietan jarduteko lizentziak
emateko, baita lizentzia horiek lortzeko beharrezko probak kontrolatzeko ere.
Gainera, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Industria Administrazio eta
Segurtasuneko Zuzendaritzak langile horiek prestatzeko ikastaroak homologatzeko aukera izango du.
Hitzarmen horrek zenbait ondorio zuzen izango ditu; besteak beste, instalazio erradiaktiboetarako
lizentziak emateko beharrezkoa den denbora murriztuko da.
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