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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
360 milioi ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
2011. urterako aurreikuspenak langile publikoen ordainsariei dagokienez

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Sustapen Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren,
Irungo Udalaren, Adifen, Renferen, Euskotrenen eta ETSren arteko protokoloa,
Irungo trenbide-gunea berrantolatzeko

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Sasoikakoentzako ostatuak eraiki eta hobetzeko, 232.867 euro emango ditu
diru-laguntzatan eusko jaurlaritzak

Paisaiaren Europako Hitzarmena ezartzeko Europako Sarean sartzea eskatu du
Euskal Autonomia Erkidegoak

Jaurlaritzak 279.750 euro bideratu ditu guztira 2010ean, fruta eta barazki ekoizleen
erakundeei laguntzeko
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

360 milioi ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimentzeko 2010/11 ikasturteko 2011ko urtarrilatik
abuztura bitarteko aldirako ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunen finantziatzeko.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
akordio hau hartu du: 359.834.162 euroko gastua baimentzea, baita 20010/11 ikasturtearen
hezkuntza-itunak aldatzearen ondorioz sor litezkeen aldaketak ere, 2010/11 ikasturtean 2011ko urtarriletik
abuztura arteko aldian ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

2011. urterako aurreikuspenak langile publikoen ordainsariei dagokienez

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011ko ekitaldiko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen 5/2010
Legeko zenbait aurreikuspen garatzeko dena.
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2011ko ekitaldiari dagokionez, soldatan eginiko murrizketaren ondorioak langile publikoen nominan
2011ko urtarrilaren 1ez geroztik izandako dira. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren sektore
bakoitzean nola gauzatzen den Jaurlaritzaren Kontseiluaren akordio batean zehazten da.
Atera beharreko konklusioa da 2010eko ekitaldirako jadanik aurreikusita zegoelarik bakarrik 2010eko
ekainetik aurretik aurrera egin zen eta murrizketa urte osorako eraginkorra izatea, hau da, ondorio
guztietarako langile publikoen ordainsariak gutxituko dira nolabait batez beste murrizketa urtean %5ekoa
izan dadin.
Murrizketa hori egingo da hasiera batean 2011ko ekitaldiari zegozkion ordainsariekiko. Ordainsari horiek
kalkulatzeko ez dira aplikatu agian akordioetan edo hitzarmen kolektiboetan hitzartuta egon zitezkeen
ordainsari-gehikuntzak, izan ere, 5/2010 Legearen 32. artikuluaren bitartez akordio horiek indarrik gabe
utzi dira.
Gastuari eusteko neurri osagarriekin eta langile publikoen ordainsariak murriztearekin jarraitzeak
ahalbidetuko du gastua ere gutxitzea eta horri buruz esan beharra dago 2011ko ekitalditarako zenbatetsi
da soldata-masarekiko murrizketa %5ekoa dela hasiera batean 2010eko ekitaldirako aurreikusitako
gastuarekiko. Hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean eta beronen erakunde
autonomoetan ez ezik, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetan eta sozietate publikoetan ere
aplikagarria izango da.
Beraz, amaitzeko, Jaurlaritzak jarraituko du langile publikoen soldata-masaren gastuari eusteko
politikarekin, 3/2010 Legetik eratorritako irizpideei jarraituz. Irizpide horiek, hain zuzen, abenduaren 23ko
5/2010 Legearekin finkatu dira.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Sustapen Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Irungo Udalaren,
Adifen, Renferen, Euskotrenen eta ETSren arteko protokoloa, Irungo trenbide-gunea
berrantolatzeko

Erabakia, baimena ematen duena Sustapen Ministerioak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Irungo Udalak,
ADIFen, RENFE-operadorak, Eusko Trenbideak sozietateak eta Euskal Trenbide Sareak Irungo
trenbide-espazioa berrantolatzeko protokolo orokorra sinatzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Sustapen Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Gipuzkoako
Foru Aldundiaren, Irungo Udalaren, ADIFen, Renferen, Euskotrenen eta ETSren arteo protokolo orokorra
sinatzeko, Irungo trenbide-gunea berrantolatu ahal izateko.
Protokoloaren helburua da erakundeen arteko harremanak bideratzeko esparru orokorra, urratsak eta
metodologia ezartzea, abiadura handia Irunera heltzen denerako trenbide-instalazioak egokitzeko eta
trenbidea Irunen hirigintza aldetik behar bezala txertatzeko egin beharreko obrak burutu eta finantzatuko
badira, aurretik egin beharreko azterlan tekniko eta ekonomikoak egiteko.
Hona helburu nagusiak:
1.- Azterketa teknikoak eta ekonomikoak egitea, azkenean honako hauek jasoko dituen jarduketa bat
definitzeko:
• Trenbide-gunea hiri eremuan txertatzea zeharkako iragazkortasuna hobetzeko bide-sare nagusia

osatzen duten lotura-bide berriekin, eta hiriaren erdigunean dauden burdinbide-guneak estaltzea
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espazio publiko handi bat sortzeko.
• Trenbide-instalazioak eta tren eta ibilgailuentzako instalazioak egokitzea, abiadura handiko trena

iristen denean izango diren beharrei erantzuteko.
• Egungo Irungo geltokia lekuz aldatzea, eta geltoki intermodal bihurtzea, hainbat garraiobide

hartzeko: abiadura handiko trena, aldirikoak, euskotren eta autobus geltokia.
• Hiri garapenerako berreskuratzea Soroxartako zubiaren eta GI-636ren arteko trazaduraren

aldamenean trenbide-ustiapenerako behar ez diren lurrak, eta egoitza-, ekonomia- eta
ekipamendu- erabileretarako gune berriak sortzeko.

• ETSren sarea ADIFen sarearekin elkartzea, aipatutako sareak paraleloan iraganaraziz.
• Merkantzien garraio-gunea berrantolatzea egungo Plaiaundiko maniobragunean, Colonen

pasealekuaren eta Bidasoa gaineko zubien artean, eta instalazioak Lezo-Gaintxurizketara
lekualdatzea.

2.- Obrak finantzatzeko, protokolo hau sinatzen duten aldeen titulartasunekoak diren lurrak
trenbide-zerbitzutik liberatzen direnean sortuko diren hiri-aprobetxamenduak baliatzea, protokoloan parte
hartzen duten administrazio eta erakunde publikoei dagozkien inbertsioak alde batera utzi gabe.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Sasoikakoentzako ostatuak eraiki eta hobetzeko, 232.867 euro emango ditu diru-laguntzatan eusko
jaurlaritzak

Agindua: honen bitartez, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dute¬nentzako
ostatuak diruz laguntzeko deialdia egiten da 2011 ekitaldirako, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan
aurreikusi bezala.

Nekazaritzako sektoreari loturiko sasoikakoen kolektiboarentzako ostatuak eraikitzeko edo/eta egokitzeko
laguntzetara 2011n, guztira, 232.867 euro bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari. Agindu horrekin, guztira 232.867 euroko balioa duen
laguntza-lerro baterako deia egin zen. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura
ordainduko dira.
Diru-laguntza horien helburua da EAEko nekazaritzako ustiapenetan sasoikako zerbitzuak ematen
dituzten langileentzako ostatuak eraikitzen, egokitzen eta ekipamenduak hobetzen diruz laguntzea.

Paisaiaren Europako Hitzarmena ezartzeko Europako Sarean sartzea eskatu du Euskal Autonomia
Erkidegoak

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak Toki eta Eskualde Erakundeen Europako Sareko
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(ENELC) kide egin nahi duela adierazteko dena, hain zuzen, Paisaiaren Europako Ituna ezartzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoa RECEP Paisaiaren Europako Hitzarmena ezartzeko Tokiko eta Eskualdeko
Erakundeen Europako Sarean sartzea eskatu du gaurko bileran Jaurlaritzaren Kontseiluak.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren proposamenari: Euskal Autonomia Erkidegoa sare horretan sartzea.
Eta Paisaiaren Europako Hitzarmenean jasotako printzipio, helburu eta neurriei Eusko Jaurlaritza atxiki
zitzaienean 2009ko uztailean hartutako konpromisoari jarraipena eman zaio.
Sinadura horrekin, Lurralde Antolamenduko politiketan paisaia sartzeko eta sentsibilizazio-ekintzak abian
jarri eta paisaiaren espezialistak trebatzeko konpromisoa hartu zuen Eusko Jaurlaritzak.
Konpromiso hori garatzeko, Euskal Herriko Unibertsitatearekiko hitzarmen bat bultzatu du Pilar Unzaluk
zuzentzen duen sailak, Lurraldearen eta Paisaiaren Nazioarteko Master bat abian jartzeko.
Sare horretan sartzeko eskaera hori, esparru horretan sentsibilizazio-tresnaz hornitzeko eta RECEP
sarean arlo horretako esperientziak eta ezagutzak trukatzeko asmoz Eusko Jaurlaritzak eman duen urrats
berri bat da.

Jaurlaritzak 279.750 euro bideratu ditu guztira 2010ean, fruta eta barazki ekoizleen erakundeei
laguntzeko

Aginua, fruta eta barazkien ekoizleen elkarteentzako 2010. urteko laguntzen zenbateko osoa jakitera
ematekoa.

Eusko Jaurlaritzak, 2010ean, 279.750 euro emango ditu, funts eraginkor bat eratu duten eta
autonomia-erkidegoko gobernuak onetsi duen programa eraginkor bat aurkeztu duten fruta eta barazki
ekoizleen erakundeei laguntzeko.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari. Agindu horrekin, 2010eko ekitaldiko laguntza horien
zenbatekoa jakinarazten da. Guztira 279.750 euro dira: 211.730 euro NBEUF Nekazaritza Bermatzeko
Europako Funtsaren kontura emango dira, eta 68.020 euro Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu
Orokorren kontura.
Laguntza horiek jaso nahi dituztenek 2011ko otsailaren 15a baino lehen egin beharko dute eskaera.
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