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Lehendakaritza 
 
 
JAURLARITZA, EITBREN LEGEA ALDATZEKO ARALARREK EGIN DUEN 

PROPOSAMENAREN AURKA 
 
 
 
Aralar taldeak EITB sortzeko legea aldatzeari buruz egindako 
lege-proposamena aintzakotzat ez hartzeko irizpidea jakinaraztea erabaki du 
gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak. 
 
Aralarren proposamenak ikus-entzuleen Defendatzailea organo gisa sortzea 
planteatzen du, EITBko organoekiko independente litzatekeen pertsona batek 
bete behar lukeena. Eusko Jaurlaritzak, ordea, uste du indarrean dagoen 
legeak independentzia zein herritar guztien interesaren ordezkaritza ziurtatzen 
dituela herritarren legebiltzar-ordezkarien bitartez; izan ere, Administrazio 
Kontseiluaren lehendakariak betetzen du zeregin hori. Legebiltzarrak hautatzen 
du Administrazio Kontseilua eta lehendakaritza txandaka betetzen da. 
 
Halaber, Aralarrek proposatutakoak oso aldaketa mugatua eskatzen du eta 
horregatik komenigarriagotzat jo da Eusko Legebiltzarrak EITBren 
Kontrol-batzordearen baitan (legebiltzar-talde guztiek hartzen dute parte 
batzorde horretan) abian duen ponentziaren eztabaidei jaramon egitea, Legea 
sakonago aldatzea egoki litzatekeen jakiteko.  
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Herrizaingo Saila 
 
 

ALDERDI POLITIKOEN OHIKO JARDUNERAKO DIRU-LAGUNTZAK 
ONARTU DIRA 

 
 
 
2011rako alderdi politikoei emango dizkieten diru-laguntzak zehazten dituen 
akordio proposamen bat onartu du Gobernu Kontseiluak gaurko bileran. 
Proposamena alderdi politikoen ohiko jardunak eragindako gastuak ordaintzen 
laguntzeko izango da.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2011rako Aurrekontu Orokorrek 6.300.000 
euroko partida bat jasotzen dute alderdi politikoen ohiko jardunak eragindako 
gastuak ordaintzeko. Aurrekontuetako partida hau Eusko Jaurlaritzak banatu 
behar du, Alderdi Politikoen Finantzaketari buruzko Lege Organikoan jasota 
dauden irizpideak kontutan hartuz eta EAEko hauteskunde-batzordeak 2009ko 
martxoko hauteskundeetan onartutako emaitzetan oinarrituta.  
 
Egungo ekitaldirako diru-laguntzak honela banatuko dira: 
 

EAJ-PNV  2.535.491,94 € 
   PSE-EE   2.049.740,57 € 
   PP   984.101,99 € 
   ARALAR  377.245,21 € 
   EA   117.675,23 € 
   EB-B   182.329,65 € 
   UP-D   53.415,41 € 
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Herrizaingo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK ADIF ETA FORU ALDUNDIEKIN LANKIDETZA-
HITZARMEN BAT SUSTATU DU BASO-SUTEEI AURRE EGITEKO 

 
 

 Trenbide inguruetan jazotzen diren gertakariei aurre egiteko 
gaitasuna hobetzea du helburu 

 
 
Herrizaingo Saila, ADIF eta hiru euskal Foru Aldundien arteko lankidetza-
hitzarmen bat onartu du gaur Eusko Jaurlaritzak, Herrizaingo sailburuak 
egindako proposamen baten harira. Estatuaren jabetzako trenbide inguruetan 
gertatzen diren baso-suteei aurre egiteko orduan instituzio publiko hauen 
menpe dauden bitarteko guztien elkarlana sustatzea du helburu.   
 
EAEtik doazen trenbide inguruetan jazo litezkeen baso-suteei modu 
eraginkorrago batean aurre egiteko instituzio ezberdinetako baliabideen arteko 
elkarlana sustatzea da gaur Eusko Jaurlaritzak onartutako hitzarmenaren 
xedea. ADIF enpresak, EAEko hiru Foru Aldundiek eta Herrizaingo Sailak, 
norbere eskuduntzetan, beren lankidetza areagotzeko ardura hartu dute, halako 
gertakariak modu eraginkorragoan aurrikusteko eta, behar denetan, horiekiko 
erantzun-ahalmena hobetu ahal izateko.  
 
ADIF, Sustapen Ministerioaren menpekoa den enpresa-entitate publikoa, 
estatuko trenbide azpiegituren kudeaketaz arduratzen da. Trenbideak, geltokiak 
eta bestelakoak zaintzea da bere eginbeharretako bat, bideetako kalteak eta 
inguruetako lurrentzat eta pertsonentzat  arriskutsuak izan daitezkeen egoerak 
ekiditearekin batera. Hau guztia kontrolpean izateko, ADIFek baso-suteei aurka 
egiteko plan bat ezarrita du estatu osoan zehar; baliabide propioak eta 
kanpokoak erabiltzen ditu horretarako.  
 
Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, Herrizaingo Sailak eta Araba, 
Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek dute baso-suteei aurre egiteko planak 
eta protokoloak egiteko ardura. Era berean, horietan parte hartu beharko duten 
larrialdi zerbitzuen lana antolatu eta kudeatu behar dute, estatuko jabetzako 
baliabideetan gerta litezkeenak barne. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 
IGNACIO ELLACURÍA-ZURBARAN BHI,  KUKULLAGA LHI, VELÁZQUEZ-

CERVANTES IPI 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko 
ikastetxe publiko batzuk sortu, integratu, bat egin eta desagertzea erabakitzen 
duen dekretua. 
 
Bigarren Hezkuntzako ondorengo ikastetxe publiko hauek, guztiak Bilbon 
kokatuek,: Ignacio Ellacuria BHI eta Zurbaran BHI, bat egiten dute. Ondorioz, 
ikastetxe horiek kendu eta Ignacio Ellacuria-Zurbaran BHI ikastetxea sortuko 
da, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak 
emango dituena. 
 
Lehenengo Hezkuntzako ikastetxe publiko hauek, guztiak Bizkaiko Etxebarrin 
kokatuek,: San Antonio LHI eta Jose Miguel Barandiaran LHI, bat egiten dute. 
Ondorioz, ikastetxe horiek kendu eta Kukullaga LHI ikastetxea sortuko da, Haur 
Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzak emango dituena. 
 
Basaurin egongo den Velázquez-Cervantes IPI sortzen da. Ikastetxe horretan 
Velázquez-Miguel de Cervantes LHI, beraz desagertzen dena, eta Bidebieta 
BHIko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak integratuko dira. 
Velázquez-Cervantes IPIk Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak emango ditu. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 
EEEK SOCIEDAD PROMOTORA BILBAO GAS HUB SOZIETATE BERRIAN 

PARTE HARTUKO DU 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman dio gaur Energiaren Euskal 
Erakundeari (EEE) Sociedad Promotora Bilbao Gas Hub, S.L. sozietatearen 
kapital sozialean parte hartzeko 1.000 eurorekin, hau da, guztira 3.000 euroko 
kapital sozialaren % 33,33arekin. EEErekin batera, enpresaren beste bazkideak 
BBK eta Enagás izango dira, bakoitzak kapital sozialaren heren bat izango 
duela.  
 
Sozietate berri hori mota horretako lehena izango da Espainia osoan eta 
Euskadin gasaren sektoreko nazioko hub bat indartzeko asmoz osatuko da. 
Sozietatearen helburua zera da, penintsulako merkatuaren barruan logistikako, 
merkatuko eta finantza-arloko zerbitzuak sustatzea, entrega-epe laburra duten 
gas naturaleko transakzioak ahalbidetzearren.  
 
Gas-sektorearen egungo egoerak mesedegarria dirudi merkatu-zerbitzuen 
zentro bat garatzeko, betiere Sistemaren Kudeatzaile Teknikoaren (Enagás) eta 
merkatuan jarduten duten agenteen laguntzarekin. Proiektuak arrakasta izango 
badu, sinesgarria izan behar du, agenteen laguntza izan behar du, baita agintari 
arautzaileen eta Sistemaren Kudeatzaile Teknikoaren laguntza ere, eta azkar 
abiarazi behar da. 
 
Euskal sektore publikoa —Energiaren Euskal Erakundea ordezkari izanik— 
parte-hartzaile aktibo izan da euskal gas-sistemaren garapenean eta, gaur 
egun, Bahía Bizkaia Gas birgasifikazio-plantako eta energia-sektoreko beste 
hainbat enpresatako bazkide da.  
 
Horretaz gain, sektoreko operadore estrategikoekin harreman bikaina duenez 
gaur egun, agenteen enpresa-nukleo zabal eta sendo bat osatzeari dagokionez 
postura neutroari eutsi izana gakoa izan daiteke enpresa-garapen horretan. 
 
Gas naturalaren hub bat enpresa bat da, gas naturalaren elkartrukeak egitea 
ahalbidetzen duen enpresa bat, erlazionatutako zerbitzuen bidez. Gas-sistema 
batean integratutako merkatu-zerbitzuen zentroa dela esan dezakegu, zerbitzu 
fisikoak eta finantza-zerbitzuak eskaintzen dituena gas-transakzioekin 
(transakzio fisikoak, gasa garraiatu eta biltegiratzeko gaitasuna) loturik, betiere 
gehienez urtebeteko epean.  
 
Hub baten ezaugarri nagusia honako hau da: epe motzeko zerbitzu eta 
kontratuak eskaintzen ditu; hori horrela izanik, gas naturala energia-iturritzat 
erabiltzeari balioa gehitzen dio, malgutasun moduan. 80ko hamarkadaren 
hasieratik mundu osoan mota horretako enpresa ugari sortu dira eta gas 
naturalaz hornitzeko merkatuen eta gas-azpiegiturekin batera garatu dira. 
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Iberiar penintsulan gas naturala merkaturatzen duten 35 enpresa inguru daude 
eta hilean 3.000 bat transakzio egiten dira agenteen artean; hala ere, gaur egun 
ez dago gas naturalaren merkatu antolaturik gaitasunen kudeaketa hobetzen, 
merkatuaren lehiakortasuna areagotzen, prezioen gardentasuna sustatzen eta 
sistemaren kostuak murrizten lagunduko duenik. 
 
Egoera hori izanik, sektoreari lotutako zerbitzuen merkatu antolatu bat estatu 
osorako eta berme guztiekin garatzeko ezinbestekoak diren baldintzak betetzen 
dira. Europako Batzordea ados dago Iberiar Merkatu hori sortzearekin. 
 
Euskadin gas naturalaren sektoreko hub bat ezarrita EAEk sektorean duen 
posizio estrategikoa finkatu egingo da eta Euskadiren kanpo-irudia indartu, gas 
naturalaren sektoreko erreferentziazko nazioarteko merkatu-eremu gisa. 
 
Gas naturalaren merkataritza-zerbitzu aurreratuen horrelako enpresa baten 
inguruan sortzen den jarduera —ekonomikoa eta lan-arlokoa— oso 
garrantzitsua izaten da, baina ez hori bakarrik; berrikuntzatzat ere har daiteke, 
Euskadin negozio-arlo berriak eta industria-sektoreari lotutako gaitasun ez-
tradizionalak garatzen dituen aldetik eta hori erreferentzia izan daiteke beste 
jarduera-sektore batzuentzat. 
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Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
  
 

BASERRI-GIROKO ESTABLEZIMENDUETAN INBERTSIOAK EGITEKO 
DIRULAGUNTZEN DEIALDIA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du dirulaguntzen deialdia, 
Euskal Autonomia Erkidegoko baserri giroko establezimenduetan inbertsioak 
egiteko. Zenbateko osoa 125.129 eurokoa da.  
 
Kontseiluak dirulaguntzen deialdia onartu du; izan ere, 86.339 euro Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura ordainduko dira eta 
38.790 euro, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) 
kontura.   
 
Deialdi honen bidez diruz laguntzeko moduko jarduketak zuzenean egon behar 
dira lotuta baserria edo baserri giroko establezimendua birgaitu, zabaldu edo 
hobetzearekin.  
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Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 
LANDA GARAPENEKO LEADER IKUSPEGIA FINANTZATZEKO, 4,3 MILIOI 

BIDERATU DITU EUSKO JAURLARITZAK 
 
 
 
“2007-2013 aldirako Landa Garapen Jasangarriaren Euskal Autonomia 
Erkidegoko Programa”ren esparruan Euskal Autonomia Erkidegoan Leader 
Ikuspegia finantzatzeko diru-laguntzetara 2011an guztira 4.378.976 euro 
bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran. 
 
Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak ontzat eman du Pilar Unzalu Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren agindua; agindu 
horren bidez, laguntza horien deialdia egiten du sailburuak, eta laguntzek, 
ekitaldi honetan, indartu egingo dute mikroenpresak sortzeko eta landa-
ingurunean ekonomia-jarduerak dibertsifikatzeko laguntza. 
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Kultura Saila 
 
 

JAURLARITZAK 128.000 EURO JARRIKO DITU GAZTEAK BALIO 
DEMOKRATIKOETAN ETA BAKEAREN KULTURAN HEZTEKO 

PROGRAMAK ETA JARDUERAK GARATZEKO 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du balioetan eta bakearen kulturan 
hezteko programak eta jarduerak gazteen artean zabaltzeko diru-laguntzak 
emateko arauak ezartzen dituen Kulturako sailburuaren Agindua. Deialdi 
honetarako 128.000 euro erabiliko dira. 
 
Kultura Sailak, beste zenbait erakunderekin batera, lanean dihardu gazteak 
balio demokratikoetan eta bakearen kulturan hezteko programak suspertzeko 
Euskal Autonomia Erkidegoan. Helburu hori lortu nahian, xedapen honetan 
zehazten diren eremuetako batean sartzen den jarduera bat garatzea helburu 
duten pertsona juridiko, publiko edo pribatuei beren xedea gauzatzen 
laguntzeko bideak ezartzen dira agindu horren bitartez. 
 
Balio demokratikoak eta bakearen kultura suspertzeko heziketak bizikidetza 
erraztuko duten balio demokratikoak sustatzea hartuko du bere baitan; eta 
besteak beste, honako hauek bultzatuko ditu: berdintasuna, justizia, parte-
hartzea, aniztasuna, tolerantzia, elkarrekiko errespetua, gatazkak elkarrizketa 
bidez ebazteko modu parte-hartzailea, eta giza eskubideen defentsa. 
Gazteentzat ondoko arloetan garatzen diren urteko lurraldez gaineko 
programek eta jarduera jakinek izan dezakete diru-laguntza. Hona hemen 
arloak: 
 
a) Balio demokratiko eta bakearen kulturarako hezkuntza suspertzea helburu 
nagusi duten programak eta jarduerak. 
 
b) Balio demokratiko eta bakearen kulturan heziko duten pertsonak prestatzeko 
jarduerak. 
 
c) Balio demokratiko eta bakearen kulturarako hezkuntza bereziki zabaltzeko 
jarduerak. 
 
Agindu honek nahi duena da gazteak balio demokratikoetan eta bakearen 
kulturan hezteko programak zabaltzen laguntzea. Horretarako, Kultura Sailak 
beste tresna baten gisara mahairatzen du laguntza hori, hain zuzen ere, 
gazteak eta beste zenbait sektore berezi gizartean integra daitezen lagunduko 
duena. Laguntza horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeei 
aukera emango zaie balio demokratiko eta bakearen kulturako programak 
burutzeko, betiere beren kabuz egindako diseinuaren arabera, eta, aldi berean, 
ez zaie muga estuegirik ezarriko, arlo horretan lanean diharduten agenteen 
ekintza berriak eta berriztatzaileak ez oztopatzeko. 
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Diruz lagunduko diren jarduerek ardura handiz errespetatu behar dituzte 
bizitzeko eskubidea eta 1948ko Adierazpen Unibertsalean jasotako giza-
eskubide guztiak, bai eta 1966ko Eskubide Zibil eta Politikoei buruzko 
Nazioarteko Itunean eta 1966ko Ekonomia, Gizarte eta Kulturako Eskubideen 
Nazioarteko Itunean jasotakoak ere; horrenbestez, terrorismoa goratu edo 
justifikatzen duten jarduerak baztertu egingo dira. 
 




