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HERRIZAINGO SAILA

Asua Products SA enpresaren Kanpo Larrialdietako Plana onartu dute

Erabakia, Asua Pruducts, SA enpresaren (Sangronizko poligono industriala, Sondika-Bizkaia)
Kanpo-Emergentziarako Plana onartzekoa

Gobernu Kontseiluak Sondikako (Bizkaia) Sangroniz industrialdean dagoen Asua Products SA enpresaren
Kanpo Larrialdietako Plana onartu du gaur.

Akordioa Larrialdiak Kudeatzeko Legean oinarrituta dago, horien izaera dela eta metodologia
tekniko-zientifikoa eskatzen duten arriskuei aurre egiteko plan bereziak sortzea aurreikusten duen legean.
Plan horien artean, kanpo larrialdietako planak daude, substantzia arriskutsuak tartean direla izan
litezkeen istripu larriei lotutako arriskuak kontrolatzeko neurrien gainekoak.

Araudi horren arabera, autonomia erkidegoetako organo eskumendunek, industrialen laguntzarekin,
Kanpo Larrialdietako Plana egingo dute, istripu larriak saihestu eta horien ondorioak arintze aldera
honakoak zehazteko: babes-neurri egokienak, beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak, eta
parte hartu behar duten agintari, organo eta zerbitzuak koordinatzeko eskema.

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

Gobernu-Kontseiluak Eaeko 2012rako Aurrekontu Orokorren Lege-Proiektua onetsi du

Lege proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko 2012. urteko aurrekontu orokorrak onartzen dituena

Gobernu Kontseiluak onetsi du gaur Euskal Autonomia Erkidegoaren 2012ko Aurrekontu Orokorraren
Lege-Proiektua. Kontuak diseinatu dira euskal gizarteak aurre egin diezaien munduko ekonomia krisiren
aurrean dituen erronkarik garrantzitsuenei. 2012ko aurrekontu-politikak honako hiru helburu nagusi hauek
lortze aldera dago bideraturik:: Produktibitatearen hobekuntzan oinarrituriko ekonomia lehiakortasuna
handitzearen bidezko enplegua sortzea, oinarrizko gizarte-zerbitzu eta prestazioak bermatzea eta,
zerga-sendotzeak lagundutako aurrekontu-egonkortasuna.

2012rako Aurrekontuak zorrotzak dira halabeharrez. Izan ere, 2011ko ekitaldiaren aldean, Foru Aldundiek
EAEko Administrazio Orokorrari egiten dizkioten diru-sarrerak %2 murriztu dira. Hori horrela, oraindik ere,
2012an, ez da betetzen 2006an izan ziren diru-bilketaren maila. Eusko Jaurlaritzaren diru-sarrera ez
finantziarioen aurrekontua 9.232 milioi eurokoa da, hau da, 2011ko ekitaldiaren aldean %1,3 murriztuko
dira.

2012rako aurrekontuaren guztizko zenbatekoa 10.449 milioi eurokoa da. Zenbateko honek errespetatu
egiten du hitzartutako sendotze fiskalaren bidea, horren bitartez BPG-ren -% 1,3ko gehienezko defizita
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ezarri zela 2012rako, hau da, 930 milioi euro inguru. Aurtengoaren aldean, 2012rako aurrekontuak %1eko
murrizketa du. Eusteko ahalegina argiago ikusten da langileria-gastuak eta Abiadura Handiko Trenaren
finantzaketa kontuan hartzen ez badira (langileria-gastuek kostu finkoko izaera dute, eta gastu osoaren %
35,3 dira, eta Abiadura Handiko Trena Administrazio Zentralak finantzatzen du). Aurreko aldagai biak
zenbatu barik, Aurrekontuaren murrizketa %3,73koa da. Eragiketa arruntengatiko diru-sarrerek 8.840 milioi
euroko aurrekontua dute, gastu arruntek ostera 8.710 milioiko estimazioa dute. Honek 130 milioiko
aurrezkia dakar.

Langileriaren gastuak %1,9 hazi dira. Eskumen berriei dagokien langileria barne hartzen duela aintzat
harturik hazkunde apala dela esan daiteke. Transferentzia berriak kontuan hartu gabe, homogeneoagoa
da erkaketa, eta I. kapituluko gastuak % 1,1 baino ez dira hazten horrela.

Funtzionamenduko gastuena den II: Kapituluak %1,2ko murrizketa dakar. Batez besteko murrizketa
%2,8koa da baldin eta baztertzen badugu kapitulu honetatik Osakidetzaren kontratu-programari
dedikaturiko partida, zeinek %1,5 handitzen duen bere aurrekontua hazten ari den osasun-eskariari aurre
egin ahal izateko era eraginkorrean. Gastu arruntetarako transferentzia eta diru-laguntzek % 3,4 egin dute
behera.

Euskal Jaurlaritza EAEko gizarte-zerbitzuen emaile nagusia da. Horrexegatik, aurrekontuaren zatirik
handiena zerbitzu publikoak ematera bideratzen da, baita gizarte-babes eta sustapenera ere, guztira
aurrekontuaren %72,7 delarik, hau da, 7.598 milioi euro. Biztanleko gizarte-gastua 3.450 eurokoa da.
Horietatik, zerbitzurik garrantzitsuenak honako hauek dira: Osasuna, %44,7koarekin, Hezkuntza,
%33,7koarekin eta, gizarte-babesa, %12;3koarekin.

Jarraibideetan ezarri den bezala, inbertsio publikoa izan da gehien doitu den kapitulua. Kapitulu horietan
konpromiso berriak hartzea mugatzen da. Halere, inbertsioek bakarrik %2,1eko murrizketa dute. "Euskal
Y" izeneko sarearen eragina kenduta beherakada 9,1ekoa izan arren, eta kapital-eratzea % 8,6 murriztu
den arren, zenbateko garrantzitsuak ditu oraindik: 1.013 milioi euro, guztizko aurrekontuaren % 10 inguru.

Aurrekontuen Lege-proiektuak dakartzan berrikuntzen artean, honako hauek dira nagusiak: Fundazioen
eta Partzuergoen kontuak lehenengoz Lege-proiektuan sartzea; bermeen zenbatekoa handitzea 550 milioi
eurokoa delarik; langileriaren ezelako hazkunderik ez egitea; ordainsariak izoztea eta, diruzaintzen
kudeaketa hobetzea.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Jaurlaritzak Euskal Herri Administrazioko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko lehenengo
Plana onartu du

Erabakia, Administrazio Orokorraren eta bere erakunde autonomoen Lan Arriskuak Prebenitzeko Plana
onartzekoa
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Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskal Herri Administrazio osoan eta bere erakunde autonomoetan aplikatu
beharreko Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko lehenengo Plan Nagusia onartu du. Plan honetatik
kanpo geratuko dira Ertzaintza eta horren laguntza-zerbitzuetako langileak, unibertsitateaz kanpoko
irakasleak eta Administrazio orokorreko eta horren erakunde autonomoetako langileak baldin eta
segurtasuneko eginkizun publikoen, babes zibileko ekintza-zerbitzuen eta auzitegiko-ikuskatze lanak,
arrisku larriko egoeretan, hondamen-egoeretan eta zoritxar publikoko egoeretan, betetzen badituzte.

Sindikatu guztien -LAB, ELA, UGT eta CC OO- ekarpenak eta adostasuna dituen lehenengo Plan Nagusi
honek duen helburua da Administrazioari sistema bakarra ematea lanpostuan prebentzio-jarduerari
ekiteko, 2003an aldatutako Lan Arriskuen Prebentzioari buruzko 1995eko Legeak jasotzen duenaren
arabera. Legeak ezartzen duenez, "laneko arriskuen prebentzioa Administrazioaren sistema orokorrean
gehitu beharko da, bere baitan dituen jarduera guztietan nahiz bere hierarkia-maila guztietan; horretarako,
laneko arriskuen prebentziorako plan bat ezarri eta aplikatuko da". Orain arte, euskal Administrazioak
laneko arriskuen prebentziorako alorkako planak baino ez zituen.

Planak, oro har eta oinarri gisa, prebentzio-politikak eta horien ezarpen-eremua, horren eginkizunak eta
erantzukizunak edo Euskal Herri Administrazioan prebentzio-jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren
baliabideen antolamendua jasotzen ditu. Era berean, esparru material eta funtzional honi dagokion
arautegia jasotzen du, hura burutzeko prozedurak zehazten ditu eta, laneko segurtasun eta osasunari
dagokienez, Administrazioaren hierarkia-mailei erantzukizunak eta eginkizunak esleitzen dizkie.

Planak hiru helburu nagusi ditu:

- Laneko arriskuak prebenitzeari buruz indarrean dauden arauak eta erregelamenduak betetzen direla
ziurtatzeko baliabide egokiak ezartzea.

- Prebentzioaren kudeaketa-sistema bat ezartzea, segurtasuna eta osasuna babesteko.

- Administrazioaren eta horren erakunde autonomoen jarduera zehaztutako Prebentzio-politikarekin bat
datorrela ziurtatzea.

Plana gauzatze aldera, guztira 17 prozedura jasotzen ditu, langile berriei egin beharreko harreratik hasita
jarrera matxisten aurrean edo simulakroetan egin beharrekoetara. Honako hau da Planak jasotzen dituen
prozeduren zerrenda osoa:

1. Langile berriei egin beharreko harrera.

2. Arriskuen komunikazioa.

3. Arriskuen ebaluazioak.

4. Norberaren babeserako ekipoak erosi eta ematea.

5. Langileen prestakuntza.

6. Ezaugarri bereziko langileak zehaztea.
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7. Haurdun dauden langileen babesa.

8. Lanpostuz aldatzea osasun-arrazoiak direla medio.

9. Jarrera bortitzak prebenitu eta horien aurrean jardutea.

10. Lan-gatazken kasuetan jardun eta ikerketa egitea.

11. Laneko jazarpen moral edo sexuala gertatzen den kasuetan jardun eta ikerketa egitea.

12. Lan-zentroetako larrialdi-planak prestatu eta ezartzea.

13. Simulakroak eta ebaluaketa-ariketak egitea.

14. Istripuen berri eman eta ikerketa egitea.

15. Lan-ekipoak erostea (makinak eta produktu kimikoak).

16. Enpresen arteko koordinazioa.

17. Osasuna zaintzea.

Funtzio Publikoaren Sailburuordetzak plana bi alditan ezartzea aurreikusi du: lehenengoa 2011tik 2013ra
izango da eta horren ondoren planaren berrikusketa bat egingo da bigarren aldia, 2014tik 2016ra,
ezartzeko.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Logistikako Euskal Erakundearentzako diru-laguntza, enpresentzako mugikortasun iraunkorreko
planak garatzeko

Erabakia, Logistikako eta Mugikortasun Iraunkorreko Euskal Erakundeari zuzeneko diru-laguntza ematen
diona, enpresei bideratutako mugikortasun iraunkorreko planak garatzeko tresna eraginkor bat egin dezan,
eta diru-laguntza emateko arauak onartzen dituena

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Etxebizitza, Herri Lan eta Garraioetako sailburuak hala proposatuta,
Logistikako Euskal Erakundeari zuzeneko diru-laguntza bat ematea erabaki du, 80.000 eurokoa,
enpresentzat mugikortasun iraunkorreko planak garatzeko oinarritzat balioko duen tresna bat egin dezan.

Logistikako Euskal Erakundea legezko eta ondarezko nortasun osoa duen sustapen eta ikerketa elkarte
bat da. Erakundearen helburua da, besteak beste, logistikaren inguruko gai orokorrak eta zehatzak, eta
harekin lotutako jarduera guztiak ikertzea; eginkizun eta teknika logistikoen azterketan sakontzea; elkartea
osatzen duten kideen formakuntza hobetzea eta logistikaren gaineko ezagutza zabaltzea; eta
profesionalak enpresa, akademia eta herri-administrazioen arlora proiektatzea. Berriki etapa berri bati ekin
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dio erakundeak, eta estatutuetan beste helburu bat sartu du: mugikortasun iraunkorra sustatzea.

Etxetik lanerako joan-etorrien inguruko arazoak kontuan izanik, eta bien arteko distantzia handituz joan
denez, eta aukeratutako garraiobide gisa ibilgailu pribatua gailenduz, mugikortasun iraunkorrari
dagokionean kudeaketa-teknika eraginkorragoak ikertu dira.

Horrela, bada, eta ikusirik, enpresek ez zutela beren lantegietara joateko mugikortasun-planik, eta gure
lurraldean industriak ondo funtzionatuko badu, plan horiek beharrezkoak direla, Jaurlaritzak beharrezko
jotzen du gure erkidegoko enpresa-ehunean mugikortasunaren egoera zertan den jasoko duen azterlan
bat egitea.

Gaur egun, enpresentzako mugikortasun-planak aukera bat dira garraiobideen erabilera orekatuagoan
eragiten duten alderdi guztiak lantzeko, eta horrela, mugikortasun iraunkorrago baten parametroa lortu,
eta, aldi berean, EAEn enpresen arloan dagoen mugikortasun-beharrei hobeto erantzuteko.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua aldatzeko lege proiektua onartu da

Lege proiektua, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordearena

Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Ekonomia eta Gizarte Kontseilua
aldatzeko lege-proiektua onartu du gaur Jaurlaritzaren Kontseiluak. Kontseilu hori Eusko Jaurlaritzaren
kontsulta-organo nagusia da, eta Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren lege-ekimenei buruzko irizpenak
ematea du helburu.

Lege-proiektuak hainbat aldaketa jasotzen ditu egun indarrean dagoen arauaren aldean. Berrikuntza
nagusien artean, bozketak egiteko eta erabakiak hartzeko sistema berri bat jasotzen du, Ekonomia eta
Gizarte Kontseiluan (EGK) askotan izan diren betoak eta blokeoak saihesteko. Lehen gehiengoek hiru
taldeetako bakoitzean ere gehiengoak behar zituzten, eta orain, aldiz, bozkatzeko eskubidea duten
Kontseiluko kide guztien (24) gehiengo sinple bidez hartuko dira erabakiak. Hiru blokek osatzen dute
Ekonomia eta Gizarte Kontseilua: zortzi lagun sindikatu nagusiak ordezkatuz; zortzi lagun
enpresa-konfederazioak ordezkatuz eta beste zortzi lagun autonomia-erkidegoko sektore bakoitza,
instituzioak, erakundeak edo elkarteak ordezkatuz. Berritasun gisa, gizarte-ekintzaren sektoreko
erakundeen partaidetza sartu da hirugarren bloke horretan. Hortaz, bloke horretako zortzi ordezkarietako
bat erakunde horiei egokituko zaie.

Beste nobedadeetako bat unibertsitateak duen parte-hartze nabarmena izango da, zortzi adituk osaturiko
talde batek lagunduko baitu Kontseiluak garatuko dituen eginkizunekin loturiko gaietan. Aditu horiek hitza
izango dute, baina botorik ez, eta lehendakariak izendatuko ditu ospe eta prestakuntza handiko pertsonen
artean, arlo ekonomiko eta sozialarekin zerikusia duen guztiari gagozkiola, eta unibertsitate-arlokoak
izango dira lehentasunez.
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Botoa emateko eskubidea duten hiru taldeek hautatuko dute Kontseiluko presidentea lehenik. Hautagaiak
kideen bi herenen botoak jaso beharko ditu gutxienez hautatua izateko, eta talde bakoitzaren botoren bat
bildu beharko du betiere. Lehen bozketan gehiengo hori biltzen ez badu, lehendakariak hautatuko du
presidentea, Kontseiluko kideei entzunaldia eman ondoren.

Horrez gain, proiektuak Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren egitekoa argitzen du; izan ere, arlo
ekonomiko eta sozialarekin zerikusia duten dekretu eta lege guztiei buruzko txostenak emateaz arduratuko
da, eta Lan Harremanen Kontseilua, aldiz, lan-legeriarekin eta -araudiarekin zerikusia duen guztiaz
arduratuko da.

Lege-proiektuak Ekonomia eta Gizarte Kontseiluaren oniritzia du eta Legebiltzarrera eramango da orain,
bertan izapidetu eta lehenbailehen onar dezaten. Irailean eraman zen Legebiltzarrera Lan Harremanen
Kontseiluaren lege-proiektua, eta horrela, bere kontsulta-organo nagusien aldaketak osatuko ditu
Jaurlaritzak, operatiboagoak eta eraginkorragoak izan daitezen.

Gizarte Zerbitzuen Behatokia sortu da

Dekretua, Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokiarena

Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Gizarte Zerbitzuen Behatokiaren
sorrera eta funtzionamendua arautuko dituen dekretua onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Behatoki
horrek Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Ikuspegiak Behatokien sarea osatuko du, Familiaren
Behatokiarekin eta Haurren eta Nerabeen Behatokiarekin batera, eta beharrizan sozialak, laguntzaren
kalitatea eta politika publikoak izango ditu aztergai.

Gizarte Zerbitzuen Euskal Behatokiak honako funtzio hauek beteko ditu:

a) Azterketa- eta ikerketa-egitekoak: Aldaketa sozialak eragiten dituzten kausen eta alderdien azterlana
egitea; premiak atzematea eta eskaerak aztertzea, plangintza egiteko asmoz; zerbitzuen azterketa egitea
kudeaketari, kostuari eta arretaren kalitateari dagokionez, horiek etengabe hobetzeko eta horien garapena
eta bilakaera bideratzeko; eta Autonomia Erkidegoan, Estatuan eta nazioartean gizarte-zerbitzuen arloko
politika publikoei zein zerbitzuen eta prestazio ekonomikoen diseinuari eta antolamenduari dagokienez
ikusitako joera edo esperientzia berriak aztertzea.

b) Ebaluazio-egitekoak: Kalitate- eta errendimendu-adierazleak aplikatzea, zerbitzuen estalduraren eta
arretaren kalitatearen arloan aurretik zehaztutako hainbat helburu zein neurritan lortu diren aldian-aldian
baloratu ahal izateko; Euskadiko administrazio publikoak gizarte-zerbitzuen eremuan aztertzea, eta politika
publikoak eta ordenamendu juridikoa ikusitako premietara eta horien bilakaerara hobeto egokitzeko
gomendioak eta proposamenak egitea; eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sisteman txertatu beharreko
hobekuntzen inguruko orientazioa emango duten liburu zuriak eta praktika egokien eskuliburuak lantzea.

c) Gizarte-zerbitzuetako profesionalak sentsibilizatzeko egitekoak: Lanbide-jarduera printzipio etikoak
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errespetatuz betetzeko jakintza eta tresna egokiak eskainiko dituzten prestakuntza-programak sustatzea.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Balmaseda-Zalla Funtzio Arloaren Lurralde Plan Partzialaren behin betiko onespena

Dekretukua honen bidez, behin betiko onespena ematen zaio Enkarterriko Balmaseda-Zallako eremu
funtzionalaren Lurralde Plan Partzialari

Gobernu Batzordeak, behin betiko Balmaseda-Zalla (Enkarterriak) Funtzio Arloaren Lurralde
Plan-Partzialaren (LPP) dekretua onartu du gaurko bileran. Zonalde horrek, Artzentales, Balmaseda,
Galdames, Gordexola, Güeñes, Karrantzako bailara, Lanestosa, Sopuerta, Trucios eta Zalla udalerriak
batzen ditu.

Gobernu Batzordeak, horrela, Ingurumen, Lurralde Plangitza, Nekazaritza eta Arrantza sailburua den Pilar
Unzaluk aurkeztutako LPPari onespena eman dio, zeinen bitartez, hainbat helburu lortu nahi diren,
besteak beste, gutxieneko tamaina funtzionala lortzea, lurraldearen mugapenak gainditzea eta Funtzio
Arloaren garapen jasangarria bermatzeko hurrengo 16 urteetan eman beharko diren lurralde antolamendu
aldaketak koordintzea.

Ingurune horrek dituen natura eta kultura ondareak lurraldearen garapen ekonomikorako eta
jasangarrirako garrantzia handiko elementuak direla aitortzen du. Horregatik, Funtzio Arloaren natura
esparru interesgarrienak diren Ordunteko LICaren, Armañoneko Natura Parkearen et Trianoko Mendietako
Biotopo babestuaren artean korridore ekologikoak irekitzea aurreikusten da, baita "arbola berezi"
adierazpena izan dezaketenen arbola kopurua ugaritzea.

Era berean, zonaldeko turismo eta kultura ekipamenduak indartzearen alde apustu egiten da, baita
etxebizitza kopurua handitzearen alde, batez ere, biztanle gutxiko lurraldea izanik garapenerako marjina
handia duelako.

Planak jarduera ekonomikoa eta biztanleen distribuzioaren arteko oreka lortzen laguntzen du eta, horrela,
komunikazio bide nagusietara loturik dauden jarduera ekonomikoak zeintzuk diren jakitearen alde apustu
egiten du eta Euskal Autonomi Erkidegoko administrazio ezberdinek abian jarri dituzten Sektoretako
Lurralde Plan ezberdinak (SLP) bateratzen ditu.

Hurrengo SLPak hartu dira kontuan: Euskadiko Errepidetako Plan Orokorra; Bizkaiako Errepidetako Plana;
EAEko Trenbide Sareko Sektoreko Lurralde Plana; EAEko Aire Energiako Sektoreko Lurralde Plana,
EAEko Ibaietako eta Erreketako Ubideen Ordenaziorako Sektoreko Lurralde Plana. (Isurialde
Kantaurikoa); EAEko Paduretako Sektoreko Lurralde Plana; EAEko jarduera ekonomikorako eta merkatal
ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko Sektoreko Lurralde Plana

Lurraldeko Plan Partzial hori, Lurralde Plangintzaren Legearen 13. artikuluan aurreikusten den formulazio
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eta tramitazio prozesu luzearen ondorengo emaitza da: Aurrerapena, Aurre, Behin Behineko eta
Erabateko Onarpenak; eta zeinetan Lurraldeko Administrazio Publiko ezberdinek (tokian tokikoak,
Aldundia eta Autonomikoa) eta Funtzio Arloko gizartearen ordezkaritza zabal batek parte hartu duten.

Jaurlaritzak 225.000 euro emango ditu diru-laguntzatan, udalerrien mapa toponimikoak paperean
egiteko

Agindua, paperezko udal-mapa toponimikoak egiteko dirulaguntzak arautzen dituena.

Diru-laguntzatan, guztira, 225.000 euro ematea onartu du Eusko Jaurlaritzak, Euskal Autonomia
Erkidegoko udalek udalerrien mapa toponimikoak paperean egin ditzaten.
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