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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Ikerketa- eta ekipamendu zientifikoaren proiektuen deialdien ebaluazioa

Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA
Pablo Ibar Heriotz Zigorraren aurkako Elkartearentzat 116.650 euroko diru-laguntza

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritza Mendibile Jauregia elkartearengandik bereizi da , horren
zereginak Kalitateak eta Kontseilu Arautzaileek hartuta baitituzte bere gain

Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzaren sektorearen alde
Europako Erkidegoak emandako diru-laguntzak garatzeko eta ezartzeko Dekretua
onartu da

Elkarteak programa arautzen duen Dekretu berriak elkarte profesionaletako eta
enpresetako zuzendaritzetan emakumeeen presentzia sarituko du
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Ikerketa- eta ekipamendu zientifikoaren proiektuen deialdien ebaluazioa

Erabakia, Ebaluazio eta Prospektiba Agentzia Nazionalak ikerketa-proiektuen eta hornikuntza
zientifikoaren deialdien ebaluazio zientifiko eta teknikoan lankidetzan jardun dezan Zientzia eta
Berriztapen Ministerioarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen diona

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, hartu du Zientzia
eta Berriztapen Ministerioarekin hitzarmen bat izenpetzea baimentzeko erabakia, Ebaluazio eta
Prospekzio Agentzia Nazionalak (ANEP) parte har dezan Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren
ikerketa- eta ekipamendu zientifikoaren proiektuen deialdien ebaluazio zientifiko eta teknikoan.

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ordainduko ditu ebaluazio-txosten teknikoak egiteko lanei
lotutako kostuak, aurten 24.000 # ingurukoak izango direnak.

Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak

Erabakia, CPEIPS Assa Ikastola HLBHIP ikastetxeari zuzeneko diru-laguntza emateko dena. Helburua:
sasoikako langileen seme-alabak -eskola-adinean daudenak- eskolatzea, irakasleen kontratazio bidez

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
hartu du ondorengo dirulaguntza zuzena baimentzeko erabakia:

3.500 euro, 2011. urterako, Euskal Autonomia Erkidegoko ASSA IKASTOLA HLBHIP ikastetxeari,
irakasleak kontratatuz sasoikako langileen seme-alaben kolektiboaren eskolatzeari arreta emateko.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Pablo Ibar Heriotz Zigorraren aurkako Elkartearentzat 116.650 euroko diru-laguntza

Erabakia, #Pablo Ibar# heriotza-zigorraren aurkako Elkarteari zuzeneko diru-laguntza bat emateko dena.
Helburua: Pablo Ibarren defentsarekin jarraitzea, beharrezkoak diren ikerketa juridikoak eginez, eta
dagozkion errekurtsoak planteatuz
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Jaurlaritzaren Kontseiluak "Pablo Ibar" Heriotz Zigorraren aurkako Elkarteari 116.650 euroko zuzeneko
diru-laguntza ematea onartu du, euskal jatorrikoa den eta Estatu Batuetan heriotza-zigorra ezarrita duen
Pablo Ibarren defentsa juridikoaren gastuei aurre egiteko.

Pablo Ibar 2000. urteko uztailaz geroztik dado preso heriotzaren korridorean. Bere abokatu
defendatzaileek uste dute defentsa letratu eraginkorra izateko daukan konstituzio-eskubidea ez dela
betetzen bere kasuan eta, hori dela-eta, Floridako estatuan 1994an gertatuko erailketa hirukoitzarengatik
heriotza-zigorrera kondenatu zuen epaiketa bertan behera utzi eta berriz egin dadila eskatzen dute.

Broward County-ko Epaitegiko epaileak azaroaren 14rako ezarri du kasuaren jarraipenerako hurrengo
batzarra, abuztuan alderdiei oraindik erabakirik hartu ez duela jakinarazi ondoren.

116.650 euroko diru-laguntza kudeatzeko ardura duen organoa Justizia eta Herri Administrazio Saileko
Giza Eskubideen Zuzendaritza da.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritza Mendibile Jauregia elkartearengandik bereizi da , horren zereginak Kalitateak eta
Kontseilu Arautzaileek hartuta baitituzte bere gain

Erabakia: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra Mendibile Jauregia Elkartetik banantzeko
baimena emateko dena

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorra
Mendibile Jauregia elkartearengandik bereizteko eskaera aurkeztea, elkarte horrekin batzeko helburu eta
xedeak bestelako erakunde batzuek burutzen baitituzte dagoeneko.

Pilar Unzalu sailburuak aurkeztutako akordio-proposamenaren arabera, "gaur egungo egoera
ekonomikoan" eta "baliabideen bidez gastu publikoari eusteko ahaleginarekin bat etorrita" egokia da
Mendibile elkartearekin gaur egun dagoen harreman juridikoa bertan behera uztea.

Elkarte hori 2004an sortu zen Bizkaiko Txakolin, Bizkaiko Leioa udalerri eta oro har nekazaritzako
elikagaien sektorearen inguruko sare soziekonomikoa sustatzeko, botere endogenoa garatzeko eta
dinamizatzeko ekintzak burutzeko.

Elikagaien Kalitateko Zuzendaritzak uste du gaur egun helburu eta zeregin horiek Pilar Unzaluk zuzentzen
duen sailak "laguntzen dituen erakundeek garatu egiten dutela", hala nola, Kalitatea Fundazioak edo
Kontseilu Arautzaileek; beraz, Mendibile Jauregia elkartearengandik bereiztea erabaki da.
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Euskal Autonomia Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintzaren sektorearen alde Europako
Erkidegoak emandako diru-laguntzak garatzeko eta ezartzeko Dekretua onartu da

Dekretua, EAEko mahastizaintza eta ardogintzako sektorearentzako europar batasuneko
laguntza-neurriak garatu eta aplikatzeko Dekretua aldatzeko dena

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta
ardogintzaren sektoreari laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatzeko eta ezartzeko
Dekretu berria. Neurri horiek ardoaren Merkatu Antolakunde Bateratuak (MAB) zehaztutakoak dira.

Dekretu horren lanketan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiei kontsulta egin zaie, baita
erakunde profesionalei ere. Dekretu horrek abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuaren edukia ondokoek izan
dituzten aldaketara egokitu du: batetik, Erkidegokoa den 2010eko irailaren 1eko Batzordearen 772/2010
zenbakidun araudia; eta bestetik, Estatukoa den apirilaren 1eko 461/2011 Errege Dekretua. Arau horiek
instrumentalak dira batez ere, baina ezarri diren laguntzeko neurriak kudeatzerakoan disfuntzioak
saihestuko badira, kontuan hartzekoak dira.

Erkidegoko araudia aldatu da Europako merkatuaren egoerari erantzuna emateko, izan ere, ardoaren
kontsumoa murriztu da eta inportazioak esportazioak baino gehiago handitu dira. Beraz, eskaintza eta
eskaeraren arteko desoreka sortu da eta horrek ekoizpenaren prezioetan eta ekoizleen errentan eragina
izan du.

Dekretu horrek ezarritako laguntzeko neurriek harremana dute hirugarren herrialdeetako merkatuak
sustatzeko laguntzekin (herrialde berean merkatu berriak irekitzeko asmoa 3 urtetik 5era zabaltzeko
aukera emanda), mahastiak berregituratu eta birmoldatzearekin, eta azpiproduktuak baztertzearekin. Era
berean, diru-laguntzen izapide administratiboa ere erraztu eta arindu egin da.

Elkarteak programa arautzen duen Dekretu berriak elkarte profesionaletako eta enpresetako
zuzendaritzetan emakumeeen presentzia sarituko du

Dekretua, nekazaritzaren, arrantzaren eta elikagaien sektoreetako EAEko Elkarte eta Federazio
Profesional eta Enpresarialei laguntzak emateko dena (Elkarteak Programa)

Gobernu Batzordeak gaur egin duen bileran Euskal Autonomi Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta
elikagai sektoreetako federazio eta enpresa elkarte eta erakundeei zuzenduriko laguntza ekonomikoak
arautzen dituen Dekretua onartu du. Elkarteak programaren izenpean banatzen diren dirulaguntzetako
dekretuaren egokitzeak erakundetako zuzendaritza taldeetan emakumeen presentzia sarituko du.

Dekretu horrek, aurrekoa bertan behera uzten du eta egungo egoerara egokitzen du araua, besteak beste,
txostenen kudeaketarako prozesuen azkartzea (beharrak, diruz lagundu daitezkeen gastuak, zenbatze
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balorazio irizpideak, eskaerak eta dokumentazioa); eta "Diruz laguntzen ez diren gastuak" atalean agindu
berria gehitzea.

Era berean, Pilar Unzaluk zuzentzen duen departamentuak arau berriaren erredakzioa aprobetxatu du
hainbat elementu berri gehitzeko. Horien artean, proiektuak ebaluatzeko eta laguntzak kuantifikatzekoa,
eta gizon eta emakumeen artean berdintasuna lortu asmoz, erakundeetako zein federazioetako
zuzendaritza organoetan diren emakumeen portzentaiak kontuan hartzea dirulaguntza kopuruak
erabakitzeko.

Elkarteak programaren dirulaguntzak erakunde horiek dituzten gastuei aurre egiteko eskatu daitezke.
Gastu horiek, elkarteetako ordezkaritzakoak, eguneroko funtzionamendukoak (kudeaketa eta
administrazioa), ikerketarakoak eta esperimentazio ekintzetarakoak (ikerketak, plan estrategikoak,
hobekuntza programak, etabar.) izan daitezke.

Mendi nekazaritzarako eta landa garapenerako federazio eta elkarteetarako dirulaguntzak dekretu horren
arauditik kanpo gelditu dira, horiek landa garapenerako elkarteak direla ulertzen baita.
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