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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak

Dekretua, Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituena

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onetsi du Euskal Herriko Unibertsitatearen estatutuak onartzen dituen akordioa.
UPV-EHUren estatutu berri hauek gehiengo klaustroaren handi baten babesa izan zuten pasa den
irailaren 23an eta hobekuntza nabarmenak jasotzen dituzte.
Estatutu berriek jasotzen dituzten berrikuntzen artean, Unibertsitateko Klaustroaren eta Gobernu
Kontseiluaren osaketa berria aipa daiteke. Klaustroan, unibertsitateko kideen ordezkaritza organo
gorenean, klaustrokideen kopurua 303tik 243ra murriztuko da eta gobernu kontseilua, unibertsitateko
politika orokorraren jarraibideak eta jarraibideok aplikatzeko prozedurak ezarri eta garatzen dituena,
handituko da, guztira 47 kide izango ditu.
Estatutuen beste berrikuntza batzuk hauek dira: unibertsitateko kide guztiei dagozkien eskubide eta
betebehar komunak sartzen dituzte; ikasleen ordezkaritza organoak gehiago aitortu eta ikasleen araudi bat
aurreikusten dute; irakasle eta ikertzaile figura berriak arautzen dituzte; Langile Publikoaren Oinarrizko
Estatutuak Administrazio eta Zerbitzuetako langileengan duen eragina jasotzen dute. Halaber,
Aldezlearen, hau da, UPV/EHUko arartekoaren arautzea aldatu dute hautaketa errazteko, behar duen
adostasun zabala alde batera utzi gabe eta UPV/EHUren nazioarteko hedakuntzari arreta berezia eta
Europako Goi Mailako esparru berrira moldatzea eskaintzen diote

484.320 euro ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jardueretarako

Agindua, ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak eskolaren esparruan garatzeko Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin lankidetzan jarraitu nahi duten edo lankidetzan hasi nahi duten irabazi
asmorik gabeko erakundeentzat diru-laguntzak deitzen dituena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
agindu bat onartu du eta agindu horren bidez dirulaguntzak deitzen dira eskolaren esparruan ikasle ijitoei
zuzendutako hezkuntza-jarduerak garatzeko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin lankidetzan
hasi edo jarraitu nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeentzat.
Agindu honek, 484.320 euroko aurrekontu bat duenak, ondorengo helburuak, batez ere, lortzeko 2011.
urte osoan egingo diren jarduerak diruz laguntzea du helburu: ikasle ijitoen eskola-arrakasta areagotzea
eta kulturen arteko elkarbizitza hobetzea.

Irakasleen Etengabeko Prestakuntzako Planean lankidetzan jardun nahi duten erakundeentzako
diru-laguntzak
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Agindua: honen bidez, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz
sail honekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egiten zaie dei.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaur agindu bat
onartu du, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten erakunde publiko eta pribatuei Irakasleen
Etengabeko Prestakuntzako Plana garatzeko proiektuak aurkezteko dei egiten dien agindua.
Agindu honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoan irakasleak prestatzen diharduten edo jardun nahi
duten legez eratutako erakunde publiko eta pribatuei dei egitea da, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailarekin lankidetza-proiektuak aurkez ditzaten, Irakasleen Etengabeko Prestakuntza Plana garatzeko,
eta, batez ere, 2011/2012 ikasturterako 2,6 milioi euroko gehienezko kopuruarekin aurreikusita dauden
lehentasunezko programak garatzeko.

Irakasleak Rialia Industria Museora sartzea

Erabakia, irakasleak Rialia Industriaren Museora sartzeko Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren eta Portugaleteko Udalaren arteko lankidetza-hitzarmena baiment.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
hartu du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eta Portugaleteko Udalaren
arteko lankidetza-hitzarmena baimentzeko erabakia, irakaskuntza publikoko irakasleak Rialia Industria
Museora dohainik sar daitezen.
Honekin, hogei kultura edo zientzia ekipamendu baino gehiagok Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailaren
irakasle-txartelarekin bat egin dute dagoeneko eta irakasleen sarrera errazten dute.

3 milioi euro ikastetxeetan hobekuntza energetikoak egiteko

Erabakia, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxeetan hobekuntza energetikoak
egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Energiaren Euskal Erakundearen
arteko lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena ematen duena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
hartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Energiaren Euskal Erakundearen arteko
lankidetza-hitzarmena, Administrazioaren menpeko ikastetxeetan hobekuntza energetikoak egiteko,
baimentzeko erabakia.
25 ikastetxetako instalazio energetikoetan energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilpena
hobetzeko behar diren proiektuak egitea du proiektu honek, 3 milioi euroko zenbatekoak, helburu.

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
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Euskal ekononia 2010eko laugarren hiruhilekoan

Euskal ekonomiak % 0,8 eskuratu du, 2009ko azken hiruhilekoan hasi zuen hazkunde-erritmo
leunaren joerari eutsi dio, eta azken bi urteetan eskuratu den erregistro handiena baino bi
hamarren gorago geratu da.
Araba izan da urte arteko eta hiruhileko arteko portaera onena izan duen lurraldea, % 1,4ko eta %
0,9ko hazkundeekin, hurrenez hurren. Aldiz, Bizkaian % 0,8 eta % 0,2koak izan dira hazkundeak, eta
Gipuzkoan % 0,6 eta % 0,1ekoak, hurrenez hurren.
Okupazioari dagokionez, hiruhilekoko beherakada hamarren batekoa izan da bakarrik (500
lanpostu), eta bost hamarrenekoa (5.000 lanpostu) urte arteko tasan. Enpleguaren beherakada
handienak eraikuntza eta industria sektoreetan egon dira, eta zerbitzuen sektoreak 8.000 lanpostu
sortzea lortu du.
Eskaintzari dagokionez, industria eta zerbitzuak izan dira hazkundea berpizteko oinarriak, eta
eskariari dagokionez, kanpoko saldoa hobetu izana.
Esportazioak % 12,8 hazi dira urte arteko tasan, eta inportazioak % 12,2.
Urte arteko BPGd % 0,8 hazi da eta, beraz, sendotu egin da euskal ekonomiak 2009ko azken hiruhilekoan
hasi zuen hazkunde-erritmo leunaren joera. Laugarren hiruhilekoan eskuratu den urte arteko tasa azken bi
urteetan eskuratu den erregistro handiena baino bi hamarren gorago geratu da. Aurreko hiruhilekoarekin
alderatuta, hazkundea ere bi hamarrenekoa izan da.
Araba izan da urte arteko eta hiruhileko arteko portaera onena izan duen lurraldea, % 1,4ko eta % 0,9ko
hazkundeekin. Gipuzkoa % 0,6 hazi da eta, urte arteko portaerari dagokionez, elkarren segidako laugarren
hiruhilekoz eskuratu du urte arteko emaitza positiboa (% 0,1). Bizkaiak ere ikur positiboa berreskuratu du
(% 0,2), eta % 0,8an geratu da urte arteko hazkundea, bost hamarren hobetu ostean.
Enpleguari dagokionez, hamarren bateko (500 lanpostu) hiruhilekoko beherakada erregistratu dute
EUSTATen kontu ekonomikoek, eta bost hamarrenekoa (5.000 lanpostu) urte arteko tasan. 2010. urtean
8.000 lanpostu sortu dira zerbitzuen sektorean; aldiz, 7.000 galdu dira eraikuntzan, 5.000 industrian eta
1.000 lehenengo sektorean.
Nabarmentzekoa da zerbitzuen sektoreak krisi-garaian galdutako ia enplegu guztiak berreskuratu dituela,
eta dagoeneko ia 650 lanpostu eskuratu dituela.
Eskaintzari dagokionez, laugarren hiruhilekoan industria izan da sektorerik dinamikoena, eta elkarren
segidako hiru hiruhilekotan eskuratu ditu urte arteko eta hiruhileko arteko emaitza positiboak.
Zerbitzuen sektorean ere nabaritu da hazkundea berpiztu egin dela, bilakaera positiboa izan baitu bai
merkatuko zerbitzuetan bai eta merkatukoak ez diren zerbitzuetan ere.
EUSTATek emandako datuen arabera, eraikuntzak % 0,1eko hazkundea izan du hiruhileko arteko tasan,
eta 2007ko erdialdetik eskuratu den lehenengo erregistro positiboa da hori. Hala ere, ez da nahikoa urte
arteko tasa -% 6,2koa duen sektorea berreskuratzen dabilela esateko.
Eskaria dela eta, kanpoko saldoa hobetu izana izan da euskal ekonomiaren aurrerakadaren oinarria.
Esportazioek, urte arteko eta hiruhileko arteko tasetan, inportazioek baino hazkunde handiagoa izan dute.
Esportazioen (+% 12,8) eta inportazioen (+% 12,2) gorakadarekin batera, % 0,1 hazi da barruko eskaria.
Kontsumo pribatuak, berriro ere, hiruhileko arteko tasa positiboa berreskuratu du (+% 0,5) eta, ondorioz, %
1,2an mantendu ahal izan da urte arteko hazkundea, kontsumo publikoa baino bi hamarren gorago.
Bestalde, inbertsioa % 0,8 hazi da, lehenengoz 2008ko hasieratik, eta -% 3,2ra arte txikiagotu du
kapital-eratze gordinaren urte arteko beherakada. Horrenbestez, hamaika puntu baino gehiagoan hobetu
dira 2009ko amaierako balioak.
Azkenik, aipagarria da BPGd-ren urte arteko batezbesteko hazkundea % 0,3koa izan dela, 2009an -%
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3,8ko beherakada izan ostean. Beraz, 2010eko lehenengo aurreikuspenetan espero zena baino emaitza
hobea eskuratu da, urteko batezbesteko atzerakada -% 8koa izango zela aurreikusi baitzen.
Halaber, enpleguaren portaerak, urteko batezbestekoa kontuan hartuta, -% 8ko beherakada izan du
lanean dauden langileen artean (hasieran -% 1,9koa izan zen aurreikuspena). Gainera, aurreko ekitaldian
erregistratutako -% 3,3ko tasa baino lau aldiz txikiagoa da.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

BJKNrekin akordioa, auzitegi nazionalean terrorismoaren biktimei eskaintzen zaien arreta
hobetzeko

Erabakia: Botere Judizialeko Kontseilu Orokorrarekin hitzarmen bat sinatzeko baimena emateko dena,
hain zuzen ere atentatu terroristetako biktimentzako informazioa eta artapena hobetzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Auzitegi Nazionalean atentatu terroristen biktimei
eskaintzen zaien arreta pertsonalizatua eta laguntza hobetzeko lankidetza-hitzarmena sinatzeko
Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin (BJKN).
Auzitegi Nagusian -horixe da terrorismo-delituak epaitzeko eta exekutatzeko legezko eskumena duen
organo judiziala- dagoeneko badago Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Bulego bat; auzitegiko langileak
arduratzen dira bertan zerbitzua emateaz.
Hitzarmen honek dakarren berritasuna da Eusko Jaurlaritzak, Justizia eta Herri Administrazio Sailaren
bidez -hain zuzen ere Giza Eskubideen Zuzendaritzaren bidez- terrorismoaren biktimei arreta
pertsonalizatua eta laguntza emateko langileak jarriko dituela ahal bezain laster.
Bi erakundeek -Botere Judizialak eta Eusko Jaurlaritzak- oso garrantzizkotzat jotzen dute Auzitegi
Nazionalera joaten diren atentatu terroristen biktimek hartzen duten informazioa, arreta eta laguntza
hobetzea.
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 4/2008 Legeko 3. artikuluak, biktimek
justizia-arloan dauzkaten eskubideei buruzkoak, helburu hauek lortzeko neurriak hartzeko eskatzen die
botere publikoei:
a) eragiten dieten prozeduren egoerari buruzko informazioa ematea.
b) zigor-arloko prozesuetan eta administrazioarekiko auzi-prozesuetan biktimek prozeduretara irispidea
izatea eta behar dituzten baliabide juridiko, ekonomiko, tekniko eta psikologikoak eskuragarri izatea.
c) ekintza terroristen eraginpeko bihurtu dituzten ekintza terroristak direla-eta egiten diren epaiketetara
joateko laguntza pertsonala eskaintzea.
d) biktimen segurtasunaren eta intimitatearen zaintza sustatzea, prozesu judizialetan parte hartzen
dutenean, esku-sartze ez-legitimoetatik edo beldurrarazte- eta errepresalia-egintzetatik eta bestelako
edozein irainetatik edo laidotatik babesteko.
Auzitegi Nazionaleko epaiketetan biktimei laguntzeko zeregina Maixabel Lasak zuzentzen duen Eusko
Jaurlaritzako Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Bulegoak bete ohi du.
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur baimendutako akordioaren bidez, erabiltzeko moduan dauden baliabideak
optimizatu nahi dira, ematen den zerbitzua hobetzeko.
Ildo horretan, Justizia Sailak biktimei arreta eskaintzen daukan eskarmentuak -Terrorismoaren
Biktimentzako Laguntza Zerbitzuak eta informazio, laguntza eta datu-trukeko prozesuek zentralizatzen
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dute Euskadin eskarmentu hori- lagundu dezake terrorismoaren biktimei eskaintzen zaien arreta hobetzen

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Merkataritza-ganberen enpresa-lehiatila bultzatzeko hitzarmena luzatu da

Erabakia: baimena ematekoa honako erakunde hauekin lankidetza hitzarmena izenpetzeko: Administrazio
Publikoetako Ministerioa; Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko foru aldundiak; Espainiako Merkataritza, Industria
eta Nagibazio Ganbera Ofizialetako Kontseilu Gorena; Arabako Merkataritzako eta Industriako Ganbera
Ofiziala; Bilboko eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganbera ofizialak. Helburua:
enpresa leihatila ezartzea.

Gobernu-Kontseiluak baimena eman dio gaur Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuari,
Bernabé Unda jaunari, enpresa-lehiatila ezartzea helburu duen lankidetza-hitzarmena luzatzeko. Akordio
hau Administrazio Publikoen Ministerioak, Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek, Merkataritza-Ganberen
Kontseilu Gorenak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ganberek izenpetu dute.
Hitzarmena 2008an hasi zen eta helburu dauka hasiera batean ganberetan enpresa-lehiatila bana sortzea.
Erakundeek 616.536 euro jarri dute 2008-2010 aldian baliabide hori finantzatzeko.
Kopuru horretatik, Eusko Jaurlaritzak 419.000 euro jarri du (guztizkoaren %68a), Ministerioak 95.700 euro
(%16a), Arabako Foru Aldundiak 55.500 euro (%9a), Bizkaiko Foru Aldundiak 45.000 euro (%7a) eta
Gipuzkoako Foru Aldundiak 1.336 euro (%0,22). 2011. urterako ekarpenak geroko bitariko hitzarmenetan
zehaztuko dira.
Erakundeek ekarritako diruarekin lehiatilak sortutako gastuaren erdia finantzatzen da, 400.000 euro inguru
urteko. Lehiatilek aholkularitza eta laguntza integrala eskaintzen diete ekintzatzaileei, bai
bideragarritasun-planak egiten, bai enpresak sortzeko tramiteak erraztuz edo dirulaguntzei buruzko
aholkuak ematen.
Pasa den urtean 3.227 kontsultei erantzun zitzaien eta 242 enpresa sortzeko laguntza eman zen.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

2011eko Lehiatu programan, 12,6 milioi baino gehiago bideratu dira nekazaritzako eta
elikagaigintzako euskal herriko produktuak eraldatu, merkaturatu eta sustatzeko laguntzetara

Erabakia, 5.000.000 euro baino gehiago gastatzeko baimena emateari buruzkoa. Helburua: nekazaritzako
produktuak eta elikagaiak eraldatzeko, merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak 2011ko ekitaldirako deitu
zituen Aginduan araututako laguntza ekonomikoak finantzatzea, urriaren 7ko 172/2008 Dekretuaren
babesean (Lehiatu programa).
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2011eko Lehiatu Programan nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak eraldatu, merkaturatu eta
sustatzeko laguntzen deialdira 12.660.225 euro bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko
bileran.
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio laguntza horien deialdia egiteko Pilar Unzalu
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak eman duen Aginduari. 9.819.600
euro Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura finantzatuko dira, eta 2.840.625 euro
LGENF Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez.
Diru-laguntza programa horren bidez, nekazaritzako eta elikagaigintzako produktuak eta basogintzako
produktuak eraldatu eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntza emango da, eta elikagaigintza,
arrantza eta basogintzako produktuak kanpoan sustatzeko ere bai.
Euskal Autonomia Erkidegoak finantzatuko dituen 9.819.600 euroetatik 5.419.600 euro aurtengo
ordainketa-kredituetakoak dira, 2.800.000 euro 2012rako konpromiso-kredituak dira, eta 1.600.000 euro
2013ko ekitaldirako dira.

KULTURA SAILA

Gure Artea sarien deialdia onartu da

Agindua, arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sarietarako deia egiten duena

Kulturako sailburuak proposatuta, Gobernu Kontseiluak arte plastikoak eta ikusizko arteak sustatzea
helburu duten Gure Artea Sariak deitu eta arautzen dituen Agindua onartu du. Gure Artea Sariek 75.000
euro banatzen dituzte sarituen artean, eta pertsona horiek euskal arte garaikideari eta kulturari egindako
ekarpen garrantzitsua aitortu nahi dute. Batetik, egileak saritzen dituzte, ibilbide profesionalagatik zein
azken urteetan egindako lan sortzailearengatik, eta bestetik, hainbat agente saritzen dituzte, arte
plastikoetan eta ikusizko arteetan egindako jarduera orokor edo zehatzengatik.
Gaur onartutako Aginduak arte plastikoak eta ikusizko arteak sustatzea helburu duten Gure Artea Sariak
deitu eta arautzen ditu. Hiru modalitate daude:
- Ibilbide artistikoa aitortzen duen saria: lan sortzaileagatik eta kulturari eta arte garaikideari egindako
ekarpenagatik nabarmendu den artista aitortzen du, bere obra osoa eta izandako ibilbidea kontuan
hartuta.
- Jarduera sortzailea aitortzen duen saria: jarduera artistiko eta sortzailearengatik eta azken urteetan arte
garaikideari egindako ekarpenagatik nabarmendu den artista edo artista-taldea aitortzen du.
- Ikusizko arteetan hainbat agentek egindako jarduera aitortzen duen saria: Euskal Autonomia Erkidegoko
arte plastikoetan eta ikusizko arteetan, horiek sustatzeko jardueretan, kulturaren balio-katearen fase
guztietan edo bakarren batean (ikerketan, sorkuntza-ekoizpenean, sustapen-hedapenean eta
zabalkundean) egindako ekarpenagatik nabarmendu diren pertsona fisiko edo juridikoak, publikoak eta
pribatuak, aitortzen ditu. Ibilbide osoa zein azken urteetan egindako programa edo proiektu zehatzak hartu
ahalko dira kontuan.
Gure Artea Sarietako bakoitza 25.000 eurokoa izango da. Arestian aipatutako bi modalitatetan (alegia,
Ibilbide artistikoa aitortzen duen sarian eta Jarduera sortzailea aitortzen duen sarian) parte hartzeko
eskubidea izango dute Euskal Autonomia Erkidegoan jaio diren pertsona fisiko guztiek, eta Autonomia
Erkidegoan bizileku administratiboa dutenek gaur egun, edo, lehenago, 10 urtetik gorako denbora batez
izan dutenek. Epaimahaikideek arrazoitutako proposamenen bidez aurkeztuko dituzte hautagai-zerrendak.
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