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LEHENDAKARITZA
GGKEak eta Lankidetza Proiektuak Sendotzeko hitzarmenak

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
10,06 milioi eskola-garraiorako laguntzaileak kontratatzeko

#Migel Altzo# lehiaketa

Plentziako Itsas-Estazioa

97,436 milioi euro Ikastetxe Publikoetako jantokietarako

Ingeles, Frantses eta Alemanezko ikastaroak atzerrian

Bikaintasun Akademikoaren Bekak

#Ixaka Lopez-Mendizabal# lehiaketa

9,745 milioi euro eskuko ordenagailuetarako DBHKO 1.eko ikasleentzat

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Energiaren Euskal Erakundearen (EEE/EVE) eta Iberdrolaren artean sozietate bat
sortzeko baimena eman da, sare adimendunak kudeatzeko

Ordezkapena Bilbao Exhibition Center Baltzuaren Administrazio Batzordean

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
Osasun eta Kontsumo Sailak, guztira, 2.300.000 euro emango ditu beka eta
diru-laguntzetan

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin landa garapen
iraunkorra bultzatzeko akordioa sinatzea onartu da
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Lehen sektoreak, Enpresariek, Sindikatuek eta Ekologistek ordezkaritza izango dute
Lurralde Politikarako Aholku Batzordean

Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin hitzarmena sinatu
dute, EAE-k Gaviota Plataformaren isurketa-eskubideak kudea ditzan

EHU-ren Unesco katedrarekin hitzarmena, urdaibaiko EKZP berrikusteko ponentziak
eta ondorio zientifikoak eta teknikoak zehazteko

KULTURA SAILA
Gobernuak 1.134.313 euro erabiliko ditu Gernikako Astra Eraikinean sormen Lantegi
bat jartzeko
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LEHENDAKARITZA

GGKEak eta Lankidetza Proiektuak Sendotzeko hitzarmenak

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur argi berdea eman die lankidetzarako fundazio eta elkarteekin lau
hitzarmen izenpetzeari Garapenerako euskal GKEak prestatzeko eta indartzeko, baita Venezuelan eta
Bolivian zenbait lankidetza proiektu abiarazteko ere.

Hona hemen gaur onartu diren hitzarmenak:

Itaka-Eskolapioak Fundazioarekiko hitzarmena, arrisku egoeran dauden gazteek bigarren prestakuntza
teknikoa jaso dezaten Venezuelako Barquisimeto hiriko Trompillo auzoan.

Proiektuaren helburua da arrisku egoeran dauden nerabe eta gazteen prestakuntza akademikoa eta
lanbide heziketa hobetzea, gazteok eta nerabeok bigarren lizeo tekniko batean aukera izan dezaten osoko
hezkuntza prozesu baten bitartez garapen pertsonal zein profesionala izateko.

Zabalketa Garapen eta Lankidetzarako Elkartearekiko hitzarmena, Boliviako indigenen komunitateetan
berdintasuna garatzeko.

Hain zuzen ere, proiektuak Cintis komunitateko landa emakumeen garapen integrala bultzatu nahi du,
berdintasunez parte har dezaten komunitateko erabaki politikoak hartzerakoan eta eskubideez
baliatzerakoan.

ECODE Fundazioarekiko hitzarmena, lankidetza eragileak sendotzeko, euskal GGKEak indartsuak,
trebeak eta sendoak izan daitezen, erakunde horiek baitira euskal lankidetzaren eragile nagusiak.

Ordaindutako langileei zein boluntarioei zuzendutako prestakuntzaren bitartez, hitzarmenak GGKEen
ahalmen estrategiko zein teknikoak sendotu nahi ditu, erakunde horiek plangintza egokiak burutu ditzaten,
diagnostiko egokietan, epe luze, ertain eta laburreko berariazko helburuak zehaztean eta lehentasunezko
jardun ildoak burutzean oinarrituta.

ALBOAN Fundazioarekiko hitzarmena, GGKEak eta hezkuntza komunitatea prestatzeko Garapenerako
Heziketaren arloan.

Hitzarmen honen helburuen artean dago gogoeta jardunaldi batzuk antolatu eta burutzea Euskadiko
GGKEek burutzen dituzten garapenerako heziketari buruzko esperientziez, ibilbideez eta ikuspegiez.

Lau hitzarmenok Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bitartez izenpetuko dira.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

10,06 milioi eskola-garraiorako laguntzaileak kontratatzeko
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Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastuaren kontratu bat baimentzen duena, 2011/2012 eta 2012/13
ikasturteetan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe publikoei eman beharreko
eskola-garraiorako laguntzaileen zerbitzuaren kontzeptuan.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko egunez
hartu du 10,06 milioi euroko gastu bat baimentzeko erabakia, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren menpeko ikastetxe publikoetan eskola-garraiorako laguntzaileen zerbitzu bat kontratatzeko
2011/12 eta 2012/13 ikasturteetan.

#Migel Altzo# lehiaketa

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetan
erabiltzeko asmoz plazaraturiko euskarazko ikus-entzunezko ikasmaterial eta hezkuntza-software
hoberenak saritzeko 2011eko «Migel Altzo» lehiaketara dei egiten duena.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenari jarraituz, gaurko Gobernu Kontseiluak
euskarazko ikus-entzunezko ikasmaterial eta hezkuntza-software hoberenak saritzeko 2011ko "Migel
Altzo" lehiaketaren deialdia onartu du.

Lehiaketa honetara aurkeztu ahal izango dira euskal ikus-entzunezko ikasmaterialgintzan edota hezkuntza
softwaregintzan diharduten eta beharrezko lege-nortasunez horniturik dauden produktoreak.

"Migel Altzo" lehiaketak honako sariak banatuko ditu: 1. saria: 5.000 euro, 2. saria: 4.000 euro eta 3. saria:
3.000 euro.

Plentziako Itsas-Estazioa

Erabakia, dirulaguntza zuzen bat bideratzen da Euskal Herriko Unibertsitateari, Plentziako Itsas-Estazioa
(PIE), Itsas Biologia eta Bioteknologiako Estazio Esperimentaleko laborategiaren hornidura zientifikorako.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko egunez
hartu du Euskal Herriko Unibertsitateari 446.134 euroko dirulaguntza zuzen bat emateko erabakia, Itsas
Biologia eta Bioteknologiako Estazio Esperimentaleko, Plentziako Itsas Estazioa (PIE), laborategiaren
hornikuntza zientifikorako.

4/ 13

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



97,436 milioi euro Ikastetxe Publikoetako jantokietarako

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastu baten kontratua baimentzeko, kudeaketa zuzeneko jantokia
duten Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe publikoei prestatutako bazkariak,
lehengaiak eta antzeko zerbitzuak ematearen kontzeptuan, 2011/2012 ikasturterako.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
bazkari prestatuetarako, lehengaietarako eta hornidura horren moduko zerbitzuetarako 97,436 milioi
euroko gastu-baimena onartu du, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe dauden kudeaketa
zuzeneko jantokiak dituzten ikastetxe publikoetarako.

2011/2012 ikasturtean euren jantokiak zuzenean kudeatuko dituzten ikastetxe publikoak 490 izango dira.

Ingeles, Frantses eta Alemanezko ikastaroak atzerrian

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaur onartu du
atzerrian alemanezko, frantsesezko eta ingelesezko ikastaroak egiteko ikaspostuetarako dei egiten duen
agindua, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloko ikasleentzat eta Batxilergoentzat.

Agindu honen helburua 850 ikaspostuko deialdia egitea da, 2012ko udan, Alemanian, Frantzian, Erresuma
Batuan eta Irlandan egonaldiak eta ikastaroak egiteko, honako maila hauetako ikasleei zuzenduta:
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. zikloa eta Batxilergoak.

Deialdiko ikaspostu bakoitzean honako hauek hartzen dira kontuan: ikasleak bizi diren hiritik egonaldia
izango den tokirainoko joan-etorriko bidaia, bidaia-asegurua, egin behar duten hizkuntza-ikastaroko
matrikula eta ikasmateriala, ostatua, mantenua eta ikastaroa egingo den ikastetxerainoko hiri-garraioa.

Bikaintasun Akademikoaren Bekak

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, bikain¬tasun akademikoko beken deialdia
egiten duena, 2011-2012 errendimendu handiko ikasleak aintzatetsi eta saritzeko.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du 2011-2012 ikasturtean errendimendu altuko unibertsitate-ikasleen lana aitortu eta saritzeko
bikaintasun akademikoaren bekak deitzen dituen agindua.
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120 beka, 470.000 euroko zenbateko globalean, ematea du agindu honek helburu. "Bikaintasun
akademikoaren bekak " esaten zaie eta beka hau 2010-2011 ikasturterako lortu duten edo 2011-2012
ikasturtean lehen aldiz unibertsitatera sartu diren eta Graduko edo behar den mailako irakaskuntzetan
matrikulatuta dauden errendimendu altuko ikasleentzat dira.

"Bikaintasun akademikoaren bekek " unibertsitate-ikasleen ikasteko prozesuan eta ikerketa-lanetan
bikaintasuna sustatzea dute helburu eta ikasle horien errendimendu akademikoa sarituko dute.

#Ixaka Lopez-Mendizabal# lehiaketa

Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetan
erabiltzeko asmoz argitaraturiko euskal ikasmaterial hoberenak saritzeko 2011. urteko «Ixaka
Lopez-Mendizabal» lehiaketara dei egiten duena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaur izan duen
bilkuran agindu bat onartu du, azpiko irakasmailetan erabiltzeko asmoz argitaraturiko euskal ikasmaterial
hoberenak saritzeko 2011ko "Isaac López-Mendizabal" lehiaketa jakinaraziz.

Lehiaketa honetara Euskal ikasmaterialgintzan diharduten eta beharrezko lege-nortasunez horniturik
dauden argitaletxeak eta egile-editoreak bil daitezke.

Lehiaketa honek bost esparru osatzen ditu: Euskaraz irakasteko testu-liburuak. Euskara irakasteko
testu-liburuak. Irakaslearen gidaliburuak. Oinarrizko irakurgaiak. Eta Ikasmaterial osagarriak. Esparru
bakoitzak 2.800 euroko saria edukiko du eta horrekin batera oroigarri bana ere eskainiko da.

9,745 milioi euro eskuko ordenagailuetarako DBHKO 1.eko ikasleentzat

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastu baten kontratua egiteko baimenerako,Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzako lehen kurtsoko ikasleentzako ekipo ultraeramangarriak hornitzearen kontzeptuan, Eskola
2.0. planaren barruan

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko egunez
hartu du 10,00 milioi euroko gastu bat baimentzeko erabakia, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren menpeko ikastetxe publikoetako eta itunpeko ikastetxeetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
lehen kurtsoko ikasleentzako eskuko ekipoen hornikuntza kontratatzeko, Eskola 2.0. Planaren barruan.
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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Energiaren Euskal Erakundearen (EEE/EVE) eta Iberdrolaren artean sozietate bat sortzeko baimena
eman da, sare adimendunak kudeatzeko

Dekretua, Euskal Energia Erakundeari baimena emateko dena. Helburua: interes ekonomikoa duen talde
batean parte hartzea, sare elektriko adimentsuak ezartzeko.

# Energiaren Batzorde Nazionalak bi enpresen artean interes ekonomikoko talde bat eratzea onartu
du.

# Proiektuak Bilbon eta Portugaleten garatuko den proiektu batean 60 milioiko inbertsioa dakar, eta
1.100 transformazio-zentro egokituko eta 410.000 biztanleri zerbitzua ematen dieten 230.000
kontagailu baino gehiago berrituko dira.

Jaurlaritzaren Kontseiluak EEE Energiaren Euskal Erakundeari baimena eman dio gaur Iberdrolarekin
batera sozietate bat sor dezan, sare elektriko adimendunen proiektu berritzaile bat garatzeko. Ekimenaren
guztizko inbertsioa 60 milioi euro izango da. Gainera, 1.100 transformazio-zentro baino gehiago egokituko
dira, abangoardiako ekipo elektronikoak txertatuz, eta 410.000 biztanleri zerbitzua ematen dieten 230.000
kontagailu baino gehiago berrituko dira.

Proiektua Patxi López Lehendakariak eta Iberdrolako presidente Ignacio Sánchez Galán jaunak otsailean
aurkeztu zuten jendaurrean. Hori abian jartzeko Jaurlaritzaren Kontseiluak ontzat eman behar du, eta
horixe egin da gaur. Horrez gain, beharrezkoa izan da Energiaren Batzorde Nazionalak aldez aurretik
interes ekonomikoko talde bat onartzea, sozietate publiko-pribatu berriak figura hori izango baitu.

Iberdrola Distribución sozietateak sozietate berriaren kapitalaren % 54 edukiko du, eta EEEk gainerako %
46. Guztira, interes ekonomikoko talde berriaren kapital soziala ia 52 milioi eurokoa izango da, baina ez du
langilerik izango.

Eusko Jaurlaritzak sare elektriko adimendunen ezarpenaren aldeko apustua egin du, batez ere bi
funtsezko arrazoirengatik. Lehena, Euskal Autonomia Erkidegoko banaketa-sareei eta kontsumo
elektrikoko puntuei prestazio digitalak hornitzeko, zerbitzua hobetu dezaten eta kontsumo elektrikoak
murriztu daitezen. Eta bigarrena, banaketa-sareetarako ekipoak eta sistemak fabrikatzen dituzten euskal
enpresen lehiakortasunean jauzi kualitatibo bat egiteko.

Proiektu horrekin lankidetza publiko/pribatua gauzatzen da eta Eusko Jaurlaritzak bere konpromisoak
betetzen ditu, Lidera Estrategian txertatu baitu proiektua.

Ekimena Iberdrolarekin bi ingurunetan garatuko da: batetik, Bilbo eta Portugaleteko zona handi batean,
non hiri-sare adimendun bat sortuko den 1.100 transformazio-zentro baino gehiago egokitzeko, horiei
abangoardiako ekipo elektronikoak txertatuz, eta 410.000 biztanleri zerbitzua ematen dieten 230.000
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kontagailu baino gehiago berritzeko.

Bestetik, Lea-Artibai eskualdean landako automatizazio aurreratuko plan bat jarriko da abian, azpiestazio
adimendun berri bat sortuz.

Azpiegitura mota horrek aukera emango du urruneko zerbitzuak eskaintzeko, adibidez neurketa-ekipoak
irakurtzea, kontratuen altak eta bajak egitea, edo kontratatutako potentzia aldatzea.

Zehazki, hainbat onura lortuko dituzte erabiltzaileek: hornidura elektrikoaren kalitatea hobetzea, kontratuko
gorabehera eta aldaketei arreta hobea eskaintzea, bezeroei beren kontsumoak eta fakturazioa hobeto
kudeatzeko informazioa ematea, eta irakurketa errealen araberako fakturazioa egitea.

Izan ere, bezeroek elektrizitatearen merkatuan parte har dezaten bultzatuko da, beren kontsumoaren
datuak denbora errealean eskuratu ahal izango dituztelako, eta horrela, etorkizunean, dagokion
erregulazioa onartzen bada, tarifa malguak lortu ahal izango dituztelako, horren bitartez
energia-eraginkortasuna handituz.

Gainera, gizartearentzat eta ingurune sozio-ekonomikoarentzat ere onurak ekarriko ditu, hala nola:
instalazio eta eragiketetan segurtasuna hobetzea, CO2 emisioen murrizketa energia-eraginkortasuna
hobetzen delako, energia berriztagarrien, sorkuntza banatuko planta txikien eta ibilgailu elektrikoaren
integraziorako aurrerapausoa ematea, gure teknologien proiektu berritzaile bati bultzada ematea,
erabilitako teknologiak eta horien etekin ekonomikoak baliozkotzea ahalbidetuko duena, eta Euskal
Autonomia Erkidegoan energia-azpiegituretan inbertsioa eta horri lotutako ekonomia-jarduera sortzea.

Azkenik, proiektuak hainbat onura ekarriko dizkio banaketa elektrikorako sistemari, adibidez zerbitzuaren
kalitatea hobetzea eta sare-galerak murriztea.

Lidera Estrategia

Sare adimendunei lotutako proiektu hori Eusko Jaurlaritzak abian jarri duen Lidera Estrategiaren barnean
hartuta dago; estrategia horrek, bestalde, hainbat proiektu ditu: ibilgailu elektrikoa, merkataritza
elektronikoa, Interneterako sarbide bizkorra, gas natural ez-konbentzionala, eta zientziaren industria.

Sare adimendunen proiektua, gainera, Eusko jaurlaritzak euskal ekonomiaren lehiakortasuna hobetzeko
hartu zuen konpromisoen betetzean beste mugarri bat da.

Ordezkapena Bilbao Exhibition Center Baltzuaren Administrazio Batzordean

Erabakia, Bilbao Exhibition Centre SA sozietatearen Akziodunen Batzar Nagusiari Administrazio
Kontseiluko kide baten kargu-uztea eta izendapena proposatzeko dena.

Eusko Jaurlaritzak Bilbao Exhibition Center baltzuaren Administrazio Batzordean duen ordezkaritzan
aldaketa bat egiteko baltzu horren Batzar Nagusiari proposatzeko onartu du gaur Gobernu Kontseiluak.
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Horrela, Maite Valmaseda andreak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren Merkataritza
zuzendariak bere kargua utzi eta Ignacio Alday hartzen du, Ekonomia eta Ogasun Sailaren Ondare eta
Kontratazio zuzendariak.

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

Osasun eta Kontsumo Sailak, guztira, 2.300.000 euro emango ditu beka eta diru-laguntzetan

Osasun eta Kontsumo Sailak, Kalitate, Ikerketa eta Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordetzaren bidez,
beka eta diru-laguntzen deialdia egiten du. 2.300.000 euro banatuko ditu osasun-arloko
ikerketa-proiektuetarako, osasun-arloko profesionalak prestatzeko eta osasun-profesionalen elkarteak,
erakunde zientifikoak eta elkargo ofizialak babesteko.

1.858.095 euro emango ditu egoitza EAEn duten I+Gko zentro publiko edo pribatuetarako, 2011n hasi
beharko dituzten osasun-arloko ikerketa-proiektuak finantzatzeko.

264.698 euro, egoitza EAEn izan eta osasun-arloan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko elkarteetarako,
osasun-espezialitateetan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko erakunde zientifikoetarako eta
osasun-profesionalen elkargo ofizialetarako, elkarte horien funtzionamendu-gastuak ordaintzen laguntzeko
eta etengabeko prestakuntzako jarduerak antolatzeko.

200.342 euro, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-profesionalentzako, osasun-arloko langileen
prestakuntza-gastuak ordaintzeko eta jatorrizko zentroetan ikerketa-lanetan jarduteko.

Deialdiaren oinarriak Euskal Herriko Arduralaritzaren Aldizkarian argitaratuko dira.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin landa garapen iraunkorra
bultzatzeko akordioa sinatzea onartu da

Erabakia, Ingurumen, Landa- eta Arrantza-inguruetarako Ministerioarekin protokolo orokorra sinatzea
baimentzeko dena. Helburua: Landa-eremuaren garapen jasangarria lortzeko abenduaren 13ko 45/2007
Legea aplikatzea.
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Gobernu Kontseiluak Ingurumen, Landa Gune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin protokolo orokor bat
sinatzea onartu du gaurko bileran. Protokoloak Euskal Autonomia Erkidegoarekin lankidetzan jarduteko
esparrua eta oinarriak ezarriko ditu, Landa Garapen Jasangarrirako Lehen Programa prestatzeko,
landaguneetako herrien egoera sozioekonomikoa eta bizi kalitatea hobetzeari begira.

Beraz, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Pilar Unzaluk abenduaren
13ko 45/2007 Legeak aurreikusitako protokoloa sinatuko du, Gobernu Kontseiluak oniritzia eman ostean.
Hitzarmenari esker, landaguneak era jasangarrian eta berdintasun-egoeran garatzeko programa
prestatuko dute.

Legearen aplikazio praktikoa Landa Garapen Jasangarrirako Programaren bidez planifikatzen da.
Programak, 752/2010 Errege Dekretu bidez ekainaren 4an onartutakoak, landa guneetako herrien egoera
sozioenomikoa eta bizi kalitatea hobetu nahi du, ingurumena errespetatuta eta baliabide naturalak modu
jasangarrian erabilita.

Euskal Autonomia Erkidegoak aukeratutako udalerrietan ezarriko da programa, eta landagune
bakoitzerako plan bat egingo dute, hartu beharreko neurriak eta egin beharreko ekintzak jasoko dituena.
Plan hori ere Euskal Autonomia Erkidegoak egingo du, eta berak erabaki beharko du landa garapenerako
zein elkartek hartuko duen parte jardueren plangintzan.

Planen hasierako diseinuak Gipuzkoako Goierrin, Arabako Mendialdean eta Bizkaiko Enkarterrialdean
esku hartzea aurreikusi du. Horretarako, datozen lau urteetarako 13,4 milioi euro inguru bideratzea
aurreikusi da, Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren kontura; Estatuko Aurrekontu
Orokorrek berdindu egingo dute kopuru hori.

Lehen sektoreak, Enpresariek, Sindikatuek eta Ekologistek ordezkaritza izango dute Lurralde
Politikarako Aholku Batzordean

Dekretua, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikarako Aholku Batzordea arautzen duen Dekretua aldatzeko
dena.

Gobernu Kontseiluak Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politikarako Aholku Batzordeari buruzko urtarrilaren
15eko 7/2008 Dekretua aldatzea onartu du gaurko bileran; aldaketa horren ondorioz, batzordean parte
hartuko dute lehen sektoreko ordezkariek, enpresaburuek, sindikatuetako ordezkariek edota talde
ekologistek.

Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Pilar Unzaluk, horrenbestez,
Dekretuaren 3. artikuluaren 1. paragrafoa aldatuko du, Gobernu Kontseiluak oniritzia eman ostean.

Lurralde Politikarako Aholku Batzordeak ordezkaritza du Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza
eta Arrantza Saileko presidentetzan, baita batzordekide bat ere Eusko Jaurlaritzako gainerako sail
bakoitzeko.
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Aholku Batzordeak, halaber, administrazioko kideak beste herritar arrunt izango ditu; horretarako, lurralde
antolamenduarekin lotutako problematika ordezkatu edota lotutako ogibideren bat eduki beharko dute
herritar horiek.

Nolanahi ere, hurrengo erakundeetako bakoitzerako batzordekide bat izendatu beharko da: lehen
sektorearekin lotutako elkarteak, enpresaburu-elkarteak, sindikatuak eta talde ekologistak.

Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin hitzarmena sinatu dute, EAE-k
Gaviota Plataformaren isurketa-eskubideak kudea ditzan

Erabakia, klima-aldaketa dela-eta Ingurumen, Landa- eta Arrantza-inguruetarako Ministerioarekin
lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzeko dena eta Euskadiko kostaldean den "Gaviota"
petrolio-erauzketako plataformaren isurtze-eskubideen baimenak kudeatzeko gomendioa erabakitzeko
dena.

Gobernu Kontseiluak Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarekin hitzarmena sinatzea
onartu du gaurko bileran, erakunde-arteko lankidetza indartzeko klima aldaketaren alorrean eta Euskal
Autonomia Erkidegoari Petrolioa Ateratzeko Gaviota Plataformari dagozkion isurketa-eskubideen
baimenak hiru urtez kudeatzeko lanak emateko. Esandako plataforma itsasertzetik zortzi kilometrora dago.

Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Pilar Unzaluk, horrenbestez,
hitzarmen hau sinatuko du Gobernu Kontseiluak oniritzia eman ostean. Repsol Investigaciones
Petrolíferas etxearen Gaviota plataformaren berezitasunei erantzuteko balioko du esandako hitzarmenak.

Gaviota plataforma Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparrutik kanpo dago, itsasertzetik zortzi
kilometrora; hori dela eta, berotegi-efektuko gas-isurien eskumena Estatuaren Administrazio Orokorrari
dagokio.

Nolanahi ere, Euskal Autonomia Erkidegoak bere administrazio-antolaketa duela ikusirik eta eskumenok
betetzeko behar beste bitarteko tekniko eta giza baliabide badituela kontuan izanik, eta, horrez gain,
Estatuaren Administrazio Orokorrak egitura horiek plataforma jakin horren isurketa-eskubideak kudeatzeko
berariaz sortu beharko lituzkeela ikusirik, eraginkorrago iritzi diote kudeaketa-ardura Euskal Autonomia
Erkidegoaren esku ipintzeari.

Hitzarmenak, hortaz, bi administrazioen elkarlana indartuko du klima-aldaketarekin lotutako auzietan;
horretarako, goi-mailako urteko bilerak egingo dituzte, fenomeno horretara egokitzeko eta bere ondorioei
aurre egiteko esperientziak eta informazioa trukatzeko helburuarekin.

EHU-ren Unesco katedrarekin hitzarmena, urdaibaiko EKZP berrikusteko ponentziak eta ondorio
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zientifikoak eta teknikoak zehazteko

Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin (UNESCO katedra) lankidetza-hitzarmen bat sinatzea
baimentzeko dena. Helburua: txosten eta ondorio zientifiko-teknikoak zehaztea, Urdaibaiko Biosfera
Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Arautzeko Egitamua berrikusteko.

Gobernu Kontseiluak EHUren Unesco Katedrarekin hitzarmena sinatzea onartu du gaurko bileran,
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planak (EKZP) berrikusteko azken
dokumentuak bilduko dituen ponentzia eta ondorio zientifikoak eta teknikoak zehazteko helburuarekin.

Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Pilar Unzaluk, horrenbestez,
hitzarmen hori sinatuko du, Gobernu Kontseiluak oniritzia eman ostean. Hitzarmenak 110.000 euroko
aurrekontua du lanok egiteko.

Urdaibaiko Biosferako Erreserbaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana 5/1989 Legea garatuz
prestatutako erreminta arautzailea da, eta aipatutako erreserbako ekosistemak babestea eta leheneratzea
du helburu; bereziki, lurrazaleko eta lurpeko urak, eta landaretza autoktonoak. Era berean, Urdaibaiko
Biosfera Erreserbako lurzoru urbanizaezina modu arrazionalean erabiltzea ere arautzen du esandako
planak.

EKZPren 9. artikuluak aurreikusten duenaren arabera, indarrean jarri eta hamar urteren buruan berrikusi
behar da. Hala, 2003an eguneratu zuten EKZP, Urdaibaiko Biosfera Erreserbari buruzko otsailaren 11ko
27/2003 Dekretuaren bidez. Dekretu horrek, besteak beste, kartografia zuzentzea eta eguneratzea
aurreikusten du, baita EKZPren artikulu-testuetako hainbat alderdi jakin aldatzea ere.

Pilar Unzaluk 2010ean onartu zuen arau hori aldatzea aurreikusten zuen Agindua, eta, ondorioz,
dokumentu horri buruzko mintegiei eta lan-saioei ekitea ere bai. Aurreikusitakoaren arabera, 2011
amaierarako amaituta edukitzea espero dute.

Azken dokumentuak bloke bakoitzari dagozkion esparru-ponentzien laburpena jasoko du (ibaia, itsasertza,
basoa, balio arkeologikoak; errekak, nekazaritza-intereseko inguruak, hiriguneak eta patronatuaren
funtzionamendua). Era berean, aldez aurreko diziplina anitzeko txostenak ere jasoko ditu, gaika antolatuta,
baita mintegietako ondorio nagusiak eta sintesi-dokumentua ere.

KULTURA SAILA

Gobernuak 1.134.313 euro erabiliko ditu Gernikako Astra Eraikinean sormen Lantegi bat jartzeko

Erabaikia, Gernika-Lumoko Udalari ohiz besteko diru-laguntza bat emateko dena. Helburua: Sormen
Lantegia eraberritu eta lehengo arma-lantegia zegoen lekuan eraikitzeko proiektua finantzatzea
(lehenengo eraikitze-fasea).
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Gobernu Kontseiluak Gernika-Lumoko Udalari ez-ohiko diru-laguntza ematea erabaki du (1.134,313
eurokoa) lehengo armen fabrikaren eraikinean Sormen Lantegi bat birgaitu eta eraikitzeko.

Gernika-Lumoko Udalak ASTRA-UNCETA Y CIA antzinako armen lantegia birgaitu nahi du eta Sormen
Lantegi moduan egokitu nahi du. Horrela bada, beste zerbitzu eta jarduera batzuk sortu eta erakarri nahi
ditu eta, gerora begira, aldaketa urbanistiko, sozial eta ekonomiko hori sorkuntzako eta ezagutzako
eremua edo arloa eratzera zuzendu nahi du.

Udalak Astra eraikinean Arte eta Kultura Sormen Lantegi bat burutzeko aurkeztu duen aurreproiektuaren
arabera, oraindik hantxe dagoen lehengo eraikina birgaitu beharko da (Ricardo Bastidaren proiektu bat
da); arkitekto horrek diseinatutako inguratzaile osoa berreskuratu beharko lukete, barneko altzariak
egokitu eta Sormen Lantegia abian jarri. Bigarren solairuan ez lukete ezer egingo. Halaber, komunikazioen
aldamio eraikin berri bat sortzea aurreikusten du, Ricardo Bastidaren eraikina babesteko eta arautegiek
ezarritako egoera berriei erantzuteko.

Aurreproiektutik ondorioztatzen denaren arabera eta helburuak betetzeko, Sormen Lantegiak, funtzio eta
erabilera anitzeko eraikin baten funtzionamenduak berezkoak dituen erabilerak izango ditu, ahalik eta
kultura material eta tailer kopuru handiena hartzeko.

Sormen Lantegiek gure kultura sortzaileen ehuna sendotu nahi dute; horretarako, sortzaileek zenbait
eremu eta azpiegitura behar dituzte lan egiteko eta haien arteko topaketarako. Hori dela-eta, industria
pabilioiak berriz erabiltzeak (neurrizko inbertsioekin) eta sortzaileek eurek kudeatutako eremuak sortzeak,
interes estrategiko handia du euskal gizarte osoarentzat.

Sormen Lantegia bi fasetan eraikitzea aurreikusten da: Lehengoak lau hilabeteko epea du (2011ko azken
lauhilekoa) eta burutzeko aurrekontua 1.134.313 eurokoa da; bigarren faserako, aldiz, hiru hilabeteko
epea aurreikusten da (2012ko lehen hiruhilekoa) eta aurrekontua 365.633 eurokoa da.
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