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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

EAEko ikastetxeentzako elkarrizketa-laguntzaileak

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei elkarrizketa-laguntzaileak emateko Hezkuntza
Ministerioarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, hartu du
Hezkuntza Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren
artean lankidetza-hitzarmen bat baimentzeko erabakia, EAEko ikastetxe publikoei
elkarrizketa-laguntzaileak emateko.

Hitzarmen honek EAEko ikastetxeetan destinoa duten elkarrizketa-laguntzaileen kopurua finkatzea du
helburu, 2011/2012 ikasturtean. Guztira, 101 elkarrizketa-laguntzailekoa izango da ingelesez, 9ekoa
frantsesez eta 5koa alemanez ikasturte honetarako.

Batxilergoko Aparteko Sariak

Agindua, Batxilergoko Aparteko Sarietarako deialdia egiten duena.

Gobernu Kontseiluak, gaurko bileran eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren
proposamenez, Batxilergoko aparteko sariak deitzen dituen agindua onartu du.

Batxilergoko edozein modalitatetako bi kurtsoak (1.a eta 2.a) 2010/11ko ikasturtean bukatu eta gainditu
dituzten ikasleek jaso ahal izango dituzte sari horiek, bi kurtsoetan lortutako kalifikazioen batezbestekoa
8,75 puntu edo 8,75 puntu baino gehiagokoa baldin bada.

Aparteko saria lortzen duten ikasleek parte hartzeko eskubidea izango dute beraientzat espreski
antolatzen den bidaien programan, 2012ko udan aleman, frantses edo ingeleseko ikastaroak atzerrian
egiteko.

Beste alde batetik, 15 saridunen artean 14.037 euro, kopuru berdinean, banatuko dira.

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

2011ko urteko Estatistika Programaren Dekretua

Dekretua, 2011 urteko Estatistika-Egitaraua onartzen duena.
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Euskadiko Autonomia Elkartearen Estatistikari buruzko apirilaren 23ko 4/1986 Legeak 6. artikuluan dio
Euskal Estatistika Plana dela jarduera hori antolatzeko tresna. Urriaren 21eko 4/2010 Legeak onetsi zuen
plan hori, eta Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-erakundeak 2010-2012 aldian egin beharreko
estatistika-eragiketak azaltzen dira bertan.. Plan hori Urteko Estatistika Programen bitartez garatzen da
urtero.

Onetsi den Urteko Estatistika Programaren proiektua 2011. urteari buruzkoa da, eta Euskal Estatistika
Erakundeak egin du, Euskal Estatistika Kontseiluak eta Euskal Estatistika Batzordeak aztertu dutela
bertako edukia.

2011ko Urteko Estatistika Programan azaldutakoaren arabera, 190 estatistika-eragiketa egin dira, eta
kostua 19.326.137 eurokoa izan da guztira.

2011ko Urteko Estatistika Programan parte hartu duten erakundeen artean, Euskal Estatistika Erakundea
da programatutakoa gauzatzetik ondorioztatutako gastu handiena izango duena, guztizko gastuaren %
70,14 hartzen duten estatistika-eragiketak egiteko asmoa programatu baitu. Gastu handiena izango duen
bigarren erakundea Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila izango da (% 11,07),
eta ondoren Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila (% 5,59) eta Enplegu eta Gizarte Segurantza Saila (%
4,90) daude zerrendan.

Programa osatzen duten 190 eragiketak 22 gai-arlo edo -taldetan daude banatuta: Demografia eta
gizarte-azturak, Hizkuntzak, Osasungintza eta Osasuna, Hezkuntza eta ikerketa, Lan-merkatua eta
lan-kostuak, Gizarte-babesa eta gizarte-zerbitzuak, Kultura, aisia eta kirolak, Justizia eta segurtasuna,
Ingurumena, Lehen sektorea, Industria eta energia, Eraikuntza eta etxebizitza, Zerbitzu-sektorea,
Merkataritza eta automobil-zerbitzuak, Administrazio publikoa, Finantzak eta aseguruak, Kontu
ekonomikoak, Prezioak, Gizarte-ekonomia, Estatistika-azpiegitura, Estatistika-garapena, Informazioaren
gizartea eta Bestelakoak.

Aipagarria da, gai-arloei dagokienez, "Demografia eta gizarte-azturak" izenekoak daukala kostu handiena;
guztira 20 eragiketa daude bertan taldekatuta, eta 2011ko Urteko Estatistika Programaren guztizko
kostuaren % 14,63 hartzen dute. Ondoren "Estatistika-azpiegitura" izenekoa dago; guztira 12
estatistika-eragiketa daude bertan eta guztizko kostuaren % 10,52 hartzen dute. Hirugarren lekuan "Kontu
ekonomikoak" dago; guztira 16 eragiketa ditu eta bere kostua guztizkoaren % 9,18koa da. Laugarren
lekuan "Lan-merkatua eta lan-kostuak" dago, kostuaren % 9,12 hartzen dutela bertako 6
estatistika-eragiketek.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Etika eta gobernu onaren kodea

Erabakia, Eusko Jaurlaritzako kideen, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren
zerbitzura dauden goi-kargu, behin-behineko langile eta zuzendaritza-karguen etika eta gobernu egokiaren
kodea onartzen duena.
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Gobernuko kideen, goi-kargudunen, behin-behineko langileen eta Euskadiko sektore publikoko
gainontzeko zuzendaritza-karguen Etika eta Gobernu Onaren Kodea onartu du gaur Jaurlaritzaren
Kontseiluak.

Helburua

Beharrezko lege baliabideak eta baliabide materialak emanda, egungo euskal herritarren itxaropenak
beteko dituen, kalitatezko zerbitzu publikoak eskainiko dituen eta administrazio publiko batek gizarte
demokratiko batean bete behar duen paper garrantzitsua beteko duen euskal administrazio publiko
baterantz joatea.

Zergatik da beharrezkoa etika-kode bat edukitzea?

Jarduera publikoaren eredu berri konprometitu eta arduratsuagoak ezartzea da kodearekin lortu nahi
dena. Hain zuzen ere, zuzendaritza-jardunbide hobeak sustatzen dituzten ereduak ezarri nahi dira eta,
gainera, eredu horiek herritarren eta zuzendaritza-kideen arteko konfiantza sendotzeko tresna bihurtzea
nahi da.

Hortaz, zuzendaritza-kideen eguneroko lanean hainbat etika-printzipio ezartzea da helburua: zintzotasuna,
gardentasuna, parte-hartzea, erantzukizuna, zerbitzu publikoa emateko borondatea, etab.

Kodearen bidez, langileek lana etika- eta portaera-printzipio hauek oinarri hartuz egitea bermatu nahi du
Eusko Jaurlaritzak:

- gardentasuna eta kudeaketa eraginkorra

- erabateko dedikazioa

- inpartzialtasuna

- eta herritarrenganako orientazioa eta hurbiltasun handiagoa.

Zeini eragiten dio?

Gobernuko kideei, goi-kargudunei, behin-behineko langileei eta Euskal Autonomia Erkidegoko, bere
erakunde autonomoetako, zuzenbide pribatuko erakunde publikoetako, sozietate publikoetako eta
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 7. artikuluan ezarritako sailkapenaren
arabera Jaurlaritzaren mende dauden sektore publikoko fundazio eta partzuergoetako zuzendaritza-kideei.

Zergatik orain?

Legegintzaldi honetan zehar, Eusko Jaurlaritzak berrikuntza garrantzitsuak sustatuko ditu funtzio
publikoaren eta arlo publikoko zuzendaritza-kideen alorrean. Berrikuntza horietan, bateraezintasunen,
ordainsarien eta zerbitzura sartu eta bertatik kentzearen erregimena berrikusi eta aldatu nahi du besteak
beste eta, horrez gain, balio etikoetan eta gizalegezko bertuteetan oinarritutako zerbitzu publikoen kultura
politiko berri bat sartu.

Gobernu ona, gainera, boterearen erabileran legitimazio handiagoa lortzeko bitartekoa da, herritarrei
politikarekiko konfiantza itzultzen dien tresna.
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Jarduera hau, arlo publikoko zuzendaritza-kideentzat orain indarrean dagoen arautegia landu edo
aldatzeko beste jarduera zabalago baten zati da, eta etorkizunean lege-proiektu bat izapidetuz gauzatuko
da.

Zer da "gobernu ona"?

Ustelkeriarik, iruzurrik, arbitrariotasunik, gaitasun gabeziarik, xahukeriarik, eraginkortasun gabeziarik eta
antzekorik ez egotea da gobernu ona.

Zentzu baikorrean, gobernu onak ahalegina egin behar du erabakiak hartu eta ezartzeko prozesua
(gobernantza, alegia) arau hauei erantzunez egin dadin: parte-hartze demokratikoa, gardentasuna,
kontu-ematea, legeekiko errespetua, etab.; guztiak ere balio moral eta etikoetan oinarritutako arauak.

Nola ziurtatzen da betetzen dela?

Balio eta jarrera horiek etikoa denaren parte dira, hau da, derrigorrezkoa denaren baina erantzukizun
publikoak aldi batez beren gain dituztenek barru-barrutik eta nahi dutelako, kanpotik inposatu gabe
onartzen dutenaren parte.

Kodeak izaera positibo eta sustatzailea dauka, arau juridikoekin baino moralarekin eta gizarte-erabilerekin
zerikusi handiagoa duten jokabide-jarraibideak biltzen baititu.

Alabaina, kodea inolako eraginik ez duen aitorpen hutsean gera ez dadin, ahalik eta publizitaterik gehiena
emango zaio eta sistema hauek ezarriko dira berau aztertzeko:

- Kodearen edukiari atxikitzeko sistema: Kargua onartu aurretik kodearen edukiarekiko
adostasun-adierazpena egitean datza. Dagoeneko lanean ari diren kargudunek ale bat jasoko dute aztertu
eta bere edukiarekiko atxikimendua adieraz dezaten.

- Jarraipen- eta ebaluazio-sistema: Kodean bildutako etika-printzipioek arduradun politikoen jardueren
ingurumariei buruzko informazioa etengabe ematen laguntzeko prozedura ezarri nahi da eta, aldi berean,
denboran etenik ez duen "tentsio positiboko" giroa sortu erakundean.

Jarraipen-sistemak eraginkortasun-maila egokia lortu dezan, Etika eta Gobernu Onaren Batzordea eratuko
da Funtzio Publikoaren Sailburuordetzaren barruan.

Hiru kide izango ditu batzorde horrek: Funtzio Publikoko sailburuordea, Ekonomia, Aurrekontu eta Kontrol
Ekonomikoko sailburuordea eta Lehendakaritzaren mendeko Koordinaziorako idazkari nagusia. Funtzio
Publikoko zuzendaria jardungo da idazkari-lanetan.

Etika eta Gobernu Onaren Batzordeak zeregin hauek ditu:

Betearazpenari dagokionez:

a) Kodearen eremu subjektiboaren eraginpean dauden subjektuei aholkuak ematea eta egiten dituzten
kontsulta eta galderei erantzutea.

b) Kodearen edukien inguruan sortzen diren intzidentziei buruzko jakinarazpenak jasotzea eta
Intzidentzien Erregistroan sartzea. Intzidentzia erregistratu ondoren, batzordeari beharrezkoa iruditzen
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bazaio, kontra egiteko prozedura hasi ahal izango da eta prozedura horretan entzunaldia eskainiko zaio
interesdunari. Prozeduraren emaitzaren ondorioz, batzordeak Jaurlaritzaren Kontseiluari txostena bidali
ahal izango dio, hark hartu beharrekotzat jotzen dituen neurriak har ditzan.

c) Lortutako diagnostikoaren arabera, kodea berregin edo aldatzeko aholkatzea dagokionari.

Zabalkundea

Kodea oso-osorik argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Eusko Jaurlaritzaren
intranetean eta zuzeneko komunikaziorako Irekia kanalean. Horrez gain, oro har euskal herritarren eta
bereziki identifikatutako interes-taldeen eskura jarriko da.

Etika eta Gobernu Onaren Batzordeak kodearen ale bana bidaliko die oraingo kargudun guztiei, jasotzen
duten egunetik 15 egun balioduneko epean beraien atxikipena gauzatu dezaten.

Dokumentuak

Etika eta gobernu onaren kodea (pdf)

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Euskadiko elikagaien eta nekazaritza produktuen kontrolean eta zertifikazioan aritzen diren
erakundeen erregistroa eratzeko dekretuaren onarpena

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-produktu eta elikagaien kontrol- eta ziurtapen-
erakundeen Erregistroa sortu eta arautzeko dena.

Gobernu Kontseiluak Euskadiko Elikagaien eta Nekazaritza produktuen Kontrolean eta Zertifikazioan
aritzen diren erakundeen Erregistroa erregulatzeko eta eratzeko Dekretua onetsi du gaur egindako bileran.

Modu horretan, Gobernu Kontseiluak, Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza sailburuareren departamentuak landu duen dekretua baimendu du "behin betiko, eguneratua eta
bateratua mantendu dadin Euskadin kontrol eta zertifikazioan aritzen diren erakundeen informazioa".

Kontrol eta zertifikazioan lan egiten duten enpresak dira, ENACek (Kreditazio Entitate Nazionala)
nekazaritza eta elikagaiak landu ahal izateko eta ekoizteko kreditatzen dituenak Euskadin.

Abenduaren 23ko Nekazaritza eta Elikadura Politikaren 17/2008 legeak erakunde horien erregistro eratzea
aurreikusten zuten eta Dekretu honen onarpenarekin gauzatu eta erregulatzen da.
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KULTURA SAILA

8.614.000 euro udal euskaltegiak finantzatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bilkuran udal euskaltegiei edo haien mendeko entitateei -udal
titularitatea duten euskaltegi publikoei- 2011ko urtarriletik irailera bitarteko diru-laguntzak jasotzeko bete
behar dituzten baldintzak arautzen dituen Kulturako sailburuaren Ebazpena onartu du. Horretarako,
8.614.000 euroko partida erabiliko da.

Iragan abenduan EUDELekin sinatutako akordioari jarraituz, udal titularitatea duten euskaltegi publikoek
2010/2011 ikasturtean (2011ko urtarril-iraila) ematen dituzten euskara-ikastaroak finantzatzeko laguntzen
deialdia egiten du HABEk. Hau da, HABEren erregistroan udal titularitate duten euskaltegi oublikoak
izango dira laguntza hauen onuradunak.

Ebazpen honetarako HABEk bere aurrekontuetan izendatutako diru-kopurua 8.614.000 euro da, eta
kopuru hori hori izango da aurreikusitako laguntza guztien gehienezko muga.

Dantza sustatzeko 340.000 euroko laguntzak onartu dira

Agindua, Dantza sustatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzeko dena.

Kulturako sailburuaren proposamenez, 2011ko urtealdian dantza sustatzeko diru-laguntzak emateko
araubidea ezartzen duen Agindua onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Laguntzen gehienezko
diru-zenbatekoa 348.000 euro da.

Agindu honen helburua da 2011ko urtealdian gauzatzen diren edo hasten diren dantza-jarduetarako
diru-laguntzak emateko baldintzak ezartzea, alegia, dantza sustatzeko bidea eskaintzen duten
proiektuetarako laguntzak ematea, hala nola, koreografiaren sorkuntza, dantza-konpainien sendotzea,
lanak ekoiztea, eta dantza-profesionalentzako etengabeko prestakuntza eta laguntza. Azken batean,
Euskadin lanean diharduten koreografoen eta konpainien sorkuntza-lana suspertu nahi da, eta, ahal den
neurrian, sektore hau profesionalizatzeko ahaleginak bultzatu. Horretarako, gainera, Euskal Autonomia
Erkidegoaren barruko eta Erkidegotik kanpoko zirkuitu eszenikoetan dantzarako aukerak ugaritzeko
zabalkunderako ekimenak sustatuko dira.

Laguntza hauen kopurua gehienez 348.000 eurokoa izango da, honela banatuta modalitateen arabera:

- 30.000 euro, jatorrizko koreografiak laguntzeko, bai formatu eszeniko tradizionala dutenak, bai formatu
alternatiboa edo kalekoa dutenak, gutxi gorabehera hamabost minutu irauten dutenak, eta 2011ko
urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31ra bitartean zuzenduak.

- 100.000 euro, dantza-konpainia profesionalak Euskadin sendotzeko. Atal honetan, lanen eta bira-planen
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ekoizpena eta estreinua ez ezik, prestakuntza eta sentsibilizazio programak ere lagunduko dira.

- 120.000 euro, 2011ko urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31ra bitartean Euskadiko Autonomia
Erkidegoan ekoizten eta estrenatzen diren dantza-lanak laguntzeko. Ekoizpentzat hartuko da arte
muntaketa bat eszenaratzeko beharrezkoak diren jarduketa material guztien multzoa.

- 98.000 euro, 2011ko urtarrilaren 1etik 2012ko martxoaren 31ra bitartean dantza-profesionalei zuzenduta
egiten diren prestakuntza eta laguntza jarduetarako. Laguntza hauen xedea dira dantza-profesionalei
berariaz zuzenduta antolatzen diren ikastaro edo etengabeko prestakuntzarako lantegiak, bai eta
sorkuntza eta ekoizpen profesionala bultzatzeko jarduerak ere, hala nola, egoitza artistikoak, laguntza
administratiboa, teknikoa edo zabalkunderako laguntza.

Jaurlaritzak 828.500 euro erabiliko ditu Euskal Antzerkiaren produkzioa bultzatzeko

Agindua, antzerki-produkziorako 2011. urtean laguntzak emateko araubidea ezartzen duena

Eusko Jaurlaritzako Kulturako sailburuaren proposamenez, 2011an antzerki-produkziorako diru-laguntzak
emateko araubidea ezartzen duen Agindua onartu du Gobernu Kontseiluak. Diru-laguntza horietarako,
guztira, 828.500 euro erabiliko dira.

Agindu horren bitartez, 2011ko urtealdian gauzatzen den edo hasten den antzerki-produkzio profesionala
diruz laguntzeko baldintzak arautuko dira, alegia, euskal antzerki-taldeen sorkuntza-lana bultzatzea, bide
batez, talde horien ahalegina aitortzeaz gain, beren lanak beste merkatu batzuetara zabaltzeko aukerak
eskaini, beren finantzabideak ugaritu daitezen.

Diru-kopuru osoa lau laguntza-modalitatetan banatuko da:

a) 37.000 euro, antzerki-talde sortu berrien produkzioak egiteko.

b) 235.000 euro, produkzioetarako.

c) 100.000 euro, hitzartutako zirkuituetako produkzioak egiteko.

d) 456.000 euro, finkatutako antzerki-taldeen jarduetarako.
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