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HERRIZAINGO SAILA
Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legearen eguneratze berria onartu dute

Herrizaingok terrorismoaren biktimen elkarteentzako laguntzak onartu ditu

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Kongresuak, zientzia bilerak, ikastaroak eta mintegiak egiteko laguntzak

1.030.000 euro sindikatuetako liberatuentzat

Ikertzaileen hobekuntzarako eta beren mugikortasuna errazteko programen deialdia

1,235 milioi eskola-garraiorako

Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
2020ra arte Euskadiren energia-politika gidatuko duen estrategia onartu da

Eusko Jaurlaritzak Galarretako enpresa-parkearen aldeko apustua egin du, 8 milioi
euroko ekarpena eginez

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
Lan Ikuskaritzaren transferentzia gauzatzeko hitzarmena onartu da

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
EAEko VI. Mendekotasun-plana 2011-2015

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 500.000 euroko dirulaguntza zuzena ematea onartu du hainbat
hiltegien hobetze eta egokitze lanetarako

I+G+B prozesuetarako 1.888.000 euroko laguntzak banatuko dira nekazal, elikagai
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eta arrantza sektorean

KULTURA SAILA
Jaurlaritzak 150.000 euro bideratuko ditu 2012an gazte-taldeen arteko mugikortasun
programarako

500.000 euro onartu dira, gazteriaren esparruan egitarau eta jarduerak garatzeko
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HERRIZAINGO SAILA

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legearen eguneratze berria onartu dute

Lege-proiektua, Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei buruzko Legea bosgarren aldiz aldatzeko dena

Gobernu Kontseiluak gaur onartu du Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea aldatzeko Lege
Proiektua. Eguneratze hau, Legea 1990ean onartu zenetik bosgarrena, hauteskunde prozesuen
segurtasuna eta eraginkortasuna bermatzeko beharrezko hobekuntzak ezartzeko helburua du, baita
Hauteskunde Erregimen Orokorraren Lege Organikoaren (LOREG) aldaketetara eta Auzitegi
Konstituzionalaren doktrinara moldatzekoa ere.

Eusko Legebiltzarrerako Hauteskunde Legea 1990ean onartu zenetik, arau hau lau alditan egokitu behar
izan da guztira lege aldaketetara zein egungo errealitate politiko eta sozialera. Orain, Eusko
Legebiltzarraren legegintza egutegia betez, eguneratze berria onartu da indarrean sartu zenetik
hauteskunde prozesu autonomikoetan eskuratutako esperientzia gehitzeko, Hauteskunde Erregimen
Orokorraren Lege Organikoaren azken erreformak bere egiteko eta hauteskunde prozesuaren
segurtasuna eta bozketaren eta zenbaketaren eraginkortasun eta arintasun handiena lortu ahal izateko
beharrezko hobekuntzak ezartzeko.

Eusko Legebiltzarrera igorriko den Proiektuaren berritasunen artean honako hauek azpimarra daitezke:
botoa ematerakoan, herritarrak hautestontzian boza sartzeko baimena, Kontsuletxeetan kokatutako
hautestontzietan aurrez aurre bozkatzeko aukera atzerrian etengabe bizi direnentzat eta postazko botoa
emateko aukera aldi baterako beste herrialde batzuetan daudenentzat (Erasmus, turismoa, lana, eta
abar). Erreformak ere botoa baliogabetzat hartzen den kasuak argitzen ditu.

Hautagai izateko eskubideari dagokionez, EiTBko eta bere elkarte eta hedabideetako goi-kargudunak zein
EAEko elkarte publikoetakoak hautaezinak direla zehazten du. Aitzitik, hautaezinak izateari utzi diote
Zuzendariordeek eta Eusko Jaurlaritzako Lurralde Ordezkariek, beti ere Gobernu Kontseiluak izendatu ez
baditu.

Bateraezintasunen arloan, erreformak aintzat hartzen du 'gertatzez bateraezina' deritzon kasua. Eusko
Legebiltzarkideak bateraezintasun honetan erori daitezke hauteskundeen ostean epai irmoek ilegaltzat jo
dituzten alderdi politikoetako hautagai zerrenden arabera hautatuak izan badira. Lagun hauek borondatez
egin beharko dute alderdi politikoko ilegaltasun epaiak zehaztutako kausak errefusatzeko eta haietatik
aldentzeko berariazko adierazpena.

Hauteskunde kanpainaren garapenari dagokionez, epe horren barruan egin daitezkeen kanpaina
instituzionalak mugatzen dira interes publikoa eta zerbitzuen funtzionamendu egokia babeste aldera. Era
berean, Eusko Jaurlaritzak bozkatzeko eskubideari buruz informatzeko kanpaina instituzionalaren edukia
mugatzen da, bozka sustatzeko kanpainak debekatuz. Azkenik, hauteskundeetara aurkezten diren indar
politikoei hautes-propaganda egitea eta zabaltzea debekatzen zaie kanpaina hasi aurretik.

Egun bizi den krisi egoerara eta gastu publikoaren atxikitzera egokitzeko, hautagaitzen hautes-gastuaren
muga %15 murriztuko da 2009tik aurrera egindako hauteskundeetan eta Eusko Legebiltzarrerako
hurrengo hauteskundeak egiten diren urtean hautagaitzen dirulaguntzak bere horretan atxikitzen dira.
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Erreformak kontuan hartzen du ere artikulu batzuetan jasotzen diren zenbateko desberdinen eguneratzea
XPIren koefiziente zuzentzailaren eta LOREG legeak ezarritakoaren arabera.

Genero berdintasun politikei dagokienez, emakumearen eta kontziliazioaren aldeko ekintza positiboak
abiarazten dira hautesmahaietako kideentzat bi aitzakia berri ezarriz: bularra emateko beharra eta
haurdunaldia. Era berean, Lege Proiektuaren idazketan hizkuntzaren erabilera ez sexista egingo da.

Ikusmen eta entzumen urritasunak dituzten pertsonek hautes-prozesuetan parte har dezaten sustatzeko
neurrien artean, hautesmahaietan Braille botoa arautzen da eta keinu hizkuntza interpreteen bidez gorrek
hautesmahaietako kideen eginkizunak bete ditzaten. Ezintasunen bat pairatzen duten lagunak sartzeko
baldintzak eta bereizkeria eza arautzen da Eusko Legebiltzarerako hauteskundeetan parte hartzea errazte
aldera.

Azkenik, teknologia berrien sustapenari dagokionez, Errolda Bulegoaren webgune instituzionalean
zabaldu beharko dira Mahaien eta hautes-lokalen behin-betiko zerrendak bozketaren aurreko egunetan
eta hautagaitzek Eusko Jaurlaritzako atari instituzionaletik zenbait inprimaki deskargatu ahal izango
dituztela zehazten da. Era berean, sistema teknologiko berriekin proba pilotuak egiteko aukera zabaltzen
da Hautes Batzordeak aurretik aldeko txostena egiten badu.

Herrizaingok terrorismoaren biktimen elkarteentzako laguntzak onartu ditu

Agindua, terrorismoaren biktimei arreta, elkartasuna eta babesa eskaintzea bultzatzen duten erakunde eta
elkarteentzako laguntzetarako dei egiten duena, 2012. urterako

Diru-partida 2012an egingo diren programak eta ekitaldiak babestera zuzenduta dago

Gobernu Kontseiluak Herrizaingo sailburuak terrorismoaren biktimei laguntzeko erakunde eta elkarteentzat
deitutako laguntzak jasotzen dituen Agindua onartzea erabaki du gaurko bileran. Horretarako 260.000
euroko diru-partida onartu dute, elkarteen artean banatzekoak, datorren urtean horien ekitaldi eta
proiektuak finantzatzeko, eta Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programan ezarritako laguntza zuzenak
osatuko dituzte.

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak guztira 260.000 euro zuzenduko ditu 2012an
terrorismoaren biktimei laguntzeko elkarteentzat. Diru-partida hau 2012ko Aurrekontu Orokorretan jasota
dago (horiek izapidetzean izan ditzaketen aldaketen zain, hori da behin-behineko kopurua), eta 2012an
terrorismoaren biktimei laguntzeko egingo diren programak eta jarduerak eta biktimen edo giza
eskubideen alorrean lan egiten duten elkarteek eta erakundeek sustatutakoak finantzatzeko helburua du.

Diru-laguntzak jaso ditzaketen proiektuen artean, besteak beste, hauek daude: gizarte eta laguntza arloko
jarduerak, arlo materialean, sozialean edo ohiko laguntza nahikoa ez den kasuetan administrazio
publikoen jarduna osatzera zuzendutakoak; iritzi publikoa informatzeko eta sentsibilizatzeko programak,
biktimak aitortzekoak; kaltedunen elkartze mugimenduak laguntzekoak; eta abar.
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Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programa

Gobernuak gaur onartu duen Agindua Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programak egindako
aurreikuspenen artean dago, eta bertan jasota dauden laguntza materialak osatzea du helburu.

Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Programak, Eusko Jaurlaritzak martxan jarri eta Herrizaingo Sailaren
mendekoa den Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak gauzatutakoak, aurrerapauso handi bat
eman ahal izatea ekarri du terrorismoaren biktima izan diren pertsonen premiei erantzuteko eta horien
ondorio pertsonal eta materialak arintzen laguntzeko. Hala ere, Programak berak aurreikusten duenez,
erakundeen laguntza horiek biktimei laguntzeko erakunde eta elkarteek ematen duten laguntza gertu eta
beroarekin osatzea komeni da.

Eskabideak bideratzeko

Gaur onartutako laguntzak jasotzeko eskariak Terrorismoaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren
bulegoetan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen
Legean ezarritako erakundeen aurrean aurkeztu ahalko dira. Halaber, honako helbide elektroniko honen
bidez ere helarazi ahalko zaio Administrazioari:

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-victimas/es/contenidos/enlace/enlace_ayudas/es_enlaceay/enlace_ayudas.html

Gaur onartutako Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik
hasita, hilabeteko epea izango da eskaria aurkezteko. Diru-laguntzak jasotzeko dokumentazioaren artean,
finantzatu nahi den proiektuaren txosten zehaztua aurkeztu beharko da, lan-egitasmoa, jarraitu beharreko
metodologia eta abar jasota.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Kongresuak, zientzia bilerak, ikastaroak eta mintegiak egiteko laguntzak

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Agindu bat
onartu du kongresuak, zientzia bilerak, ikastaroak eta mintegiak egiteko laguntzetarako deia egiteko.

600.000 euroko diru-kopurua duten laguntza hauen helburua EAEn kongresuak, zientzia bilerak,
ikastaroak eta mintegiak egiten laguntzea da, oso tresna egokiak baitira ideiak eta ezagupen zientifiko eta
teknologiko aurreratuak trukatu eta zabaltzeko, prestigio handiko ikertzaile eta irakasleen parte hartzea
bultzatuz.

Ekintza hauek 2012 urtean zehar egin behar dira
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1.030.000 euro sindikatuetako liberatuentzat

Erabakia, itunpeko ikastetxeei zuzeneko diru-laguntza emateko dena. Helburua: irakaskuntza pribatu
arautuaren sektoreko eta Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastoletako liberatu sindikalen finantziazioa
(2011-2012 ikasturtea)

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, hartu du
Irakaskuntza Pribatuko 12 liberatu sindikalen eta Arabako, Gipuzkoa eta Bizkaiko ikastoletako 6aren
kostua finantzatzeko erabakia 2011/2012 ikasturterako, 1.030.000 #ko zenbateko osoan.

Horretarako, 365.000 euro bideratuko dira aurten eta 665.000 euro 2012.ean. Halaber, eman da
horretarako behar diren finantziazio-akordioak hitzartzeko baimena.

Ikertzaileen hobekuntzarako eta beren mugikortasuna errazteko programen deialdia

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Agindu bat
onartu du ikertzaileen hobekuntzarako eta beren mugikortasuna errazteko programetarako deia egiteko.

240.000 euroko diru-kopuru osoa duten laguntza hauen helburua komunitate zientifiko eta teknologikoa
prestigio handiko ikertzaileekin, estatukoekin nahiz atzerrikoekin, harremanetan jartzen laguntzea da, eta
baita irakasleen ezagupenak eguneratzea ere, programa moten araberako egonaldien bitartez.

1,235 milioi eskola-garraiorako

Agindua, Haur Hezkuntza (2. zikloa), Lehen Hezkuntza eta DBH (1. eta 2.zikloak) egiten ari diren ikasleak
garraiatzeko banan banako diru-laguntzetarako deialdia egiten duena. 2011-2012 ikasturtea.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, Agindu bat onartu du
gaurko bileran. Agindu horren bidez Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko (1. eta
2. zikloak) ikasketak egiten ari diren ikasleei 2011/12 ikasturtean eskola-garraiorako bana-banako

6/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



diru-laguntzak emateko deialdia egingo da.

Diru-laguntza 1,235 milioi eurotakoa izango da, guztira, eta laguntza jaso nahi duen ikasleak baldintza
hauek bete beharko ditu: batetik, 2011/12 ikasturtean ikastetxe publikoren batean izena emanda egon
beharko du; bestetik, ikaslea bizi den herrian berak egin nahi dituen ikasketak edo irakasteredua
eskaintzen dituen ikastetxe publikorik ez egoteagatik beste herri batera joan beharko du ikastera; eta,
azkenik, ezingo du doako edo erakunde publiko nahiz pribatuek erabat diruz lagundutako eskola-garraiorik
erabili.

Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak

Erabakia, itunpeko ikastetxe pribatuei zuzeneko diru-laguntza emateko dena. Helburua: aholkulari eta
orientatzaile figuraren finantziazioa, 2011ko urtarrila-abendua aldirako

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

4,033 milioi euro, 2011. urterako, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei,
aholkulariaren eta orientatzailearen karguak finantzatzeko asmoz.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

2020ra arte Euskadiren energia-politika gidatuko duen estrategia onartu da

Erabakia, Euskadiko Estrategia Energetikoa 2020 onartzeari buruzkoa (3E2020)

Dokumentuak egiten duen apustua da energia-aurrezkia % 22 hobetzea, energia berriztagarrien
aprobetxamendua % 87 handitzea eta energiari lotuta dauden euskal enpresen teknologia- eta
industria-garapena indartzea, enpresa horiek % 25 gehiago fakturatzeko, datozen hamar urteotan
guztira 10.710 milioi euroko inbertsioak gauzatzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskadi 2020 Energia Estrategia (3E2020) onartu du gaur, hurrengo
hamarkadan euskal energia-politika gidatuko duen dokumentua, alegia. Dokumentua sei hilabetez landu
da, eta bertan hainbat eremutako 200 agentek baino gehiagok hartu dute parte: Eusko Jaurlaritzako
hainbat sail, toki-administrazioa, Energiaren clusterreko enpresak, energia-operadoreak,
kontsumitzaile-elkarteak, finantza-erakundeak, agente ekonomiko eta sozialak, talde ekologistak,
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ikerketa-zentroak eta unibertsitateak.

Estrategia hiru ardatz nagusitan oinarritzen da: energia-aurrezpenarekiko apustu irmoa, energia
berriztagarriak sustatzea, eta energiari lotutako euskal industria-sektorea indartzea.

Apustu horiek helburu zehatzak hartzen ditu barnean, hala nola:
• Energia-eraginkortasunari lotutako jardunak sakontzea sektore kontsumitzaile

guztietan, 1.050.000 tep/urte aurreztuz 2020. urtean, eta amaierako
energia-intentsitatea % 22 hobetzea. Neurri horien bitartez, Euskadik 4.000 eta
5.000 milioi euro bitartean aurreztu ahal izango ditu datorren hamarkadan.

• Petrolioaren azken kontsumoa 2020. urtean % 9 murriztea 2010. urtearekin
alderatuta, garraio-sektorearekiko deslotura bultzatuz (37.100 ibilgailu elektriko),
errepideko garraioan energia alternatiboak % 15 izan daitezen.

• Energia berriztagarrien aprobetxamendua % 87 igotzea 2020. urtean 905.000
tep-eraino iristeko, hau da, energia berriztagarrien azken kontsumoaren kuota %
14 izateko.

• Teknologia- eta industria-garapenaren lehentasunezko 8 arlo sustatzea
energia-esparruan, eta energia-sektoreko enpresen fakturazioa % 25 igotzea.

• 10.710 milioi euroko inbertsioak mobilizatzea 10 urteko aldian, erakunde-politika
konprometituaren eta ereduzkoaren bitartez, sustapenerako, laguntzetarako eta
inbertsio publikoetarako % 16,5 emango duen politika.

Energia Estrategiaren abiapuntua aurreko estrategiari buruz egindako azterketa da. Azken estrategia hori
2010ean amaitu zen eta proposatutako helburuen betetze-maila ertaina/handia izan zen.

Estrategiaren funtsezko gaien artean, gas naturalak eta energia berriztagarriek osatutako bikotearen
aldeko apustua nabarmentzen da, datozen urteetarako energia osagarriak izango diren heinean.

Energia berriztagarriei dagokienez, energia eolikoaren garapenean bi egoera posible daude, % 14tik %
17ra bitartekoak izango direnak azken kontsumoari dagokionez. Tarte hori energia eolikoak nahiz beste
energia berriztagarri batzuek datozen hamar urteetan izango duten teknologia-garapenaren arabera
baldintzatuta dago.

Energia-aurrezteari dagokionez, batez ere eraikinetan egingo dira ahaleginak. Eraikinetan,
Administrazioak zeregin garrantzitsua izango du, bai antolaketako agente gisa bere eskumenenen
eremuan, bai bere instalazioen kudeatzaile gisa izango duen egitekoan.

Garraioari dagokionez, egitura aldatzeko ahaleginak egingo dira kontsumoak murrizteko eta petrolioaren
ordezko energien erabilera bultzatzeko. Ildo horretan, energia-kontsumoan hain intentsiboa ez den
mugikortasuna sustatzen jarraituko da. Honako helburu hau lortu nahi da: 2020. urtean 37.000 ibilgailu
elektriko izatea zirkulatzen Euskadin.

Jardun horiek abian jartzearen ondorioz energia-sistema iraunkorragoa izango da 2020an. Energia- eta
elektrizitate-eskaera nabarmen murriztuko da, energia berriztagarrien erabilera areagotuko da eta
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energiaren eta elektrizitatearen uztarketa orekatuagoa eratuko da.

24.000 enplegu energia-sektorean

3E2020 estrategiaren ekarpen nagusia honako hau da: energia- eta ingurumen-erronka handiak
aprobetxatuko ditu euskal enpresa-sektoreei hazteko aukera paregabea emateko,
teknologia-garapenaren, lankidetzaren eta negozio-lerro berrien identifikazioaren bitartez.

Apustu hori zehazteko, jardun-arlo berezi eta berri bat eratuko da 3E2020 energia-estrategiaren barnean,
hain zuzen ere Teknologia eta Industria Garapenerako arloa (EnergiBasque ere esaten zaio).

Energia-sektorean 24.000 pertsona ari dira lanean, 356 enpresatan. Euskadin, sektorearen fakturazioa
15.469 milioi euro da, eta I+Gan 188 milioi euroko inbertsioa egin da, soilik EAEn. Ikerketaren arloari
dagokionez, energia-sektoreko enpresetan 1.905 langile ari dira.

Ildo beretik, CIC energiGUNE ikerketa kooperatiboko zentroa ere badu sektoreak; zentro horretan,
energian espezializatutako I+Gko 10 zentro korporatibo biltzen dira, multinazionalen 5
lehiakortasun-zentro, goi-mailako kalitateko hainbat unibertsitate eta euskal bi aliantza teknologiko
handiak, hau da, IK4 eta Tecnalia, gai horretara bideratutako unitateekin.

EnergiBasquek energia-sektoreko teknologia-agente eta enpresen sare horri laguntza eskaini nahi dio,
batetik, euskal ekonomiaren iraunkortasuna susta dezan, eta, bestetik, datozen hamarkadetan,
Euskadirentzat aberastasunaren, enpleguaren eta bizi-kalitatearen iturburu bihur dadin. Horretarako,
lehentasunezko zenbait teknologia-arlo zehaztu dira, eta elektrizitatea izango da horien guztien ardatza,
funtsezko energia-bektorea den heinean.

Eusko Jaurlaritzak Galarretako enpresa-parkearen aldeko apustua egin du, 8 milioi euroko
ekarpena eginez

Galarretako enpresa-parkearen obrak 2011. urtearen erdialdean hasi ziren eta 2014. urtean
amaituko dira, eta bertan Mondragon Unibertsitatearen, Ikerlanen, eta Oronaren Ikerketa eta
Sustapen Poloaren instalazio berriak egongo dira; azken enpresa hori mugikortasunaren eta
jasotze-teknologiaren sistemetan espezializatuta dago, eta erreferentzia garrantzitsua izango da
sektorerako.

Parkea bera aberastasuna eta enplegua sortzeko gune bihurtuko da, 1.000 lanpostu inguru sortuz
2014. urtetik aurrera.

Eusko Jaurlaritzak hiru lurralde historikoetan inbertsio estrategiko guztiei laguntzeko politikarekin jarraitzen
du. Aztergai dugun kasuan, Jaurlaritzaren Kontseiluak Spri-ren 8 milioi euroko kapital-zabalkuntza ontzat
eman du. Kopuru horiek Galarretako enpresa-parkearen eraikuntzara bideratuko dira, eta Miramongo
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Parkearekin estrategikoki lotuta geratuko da.

Galarretako enpresa-parkearen obrak 2011. urtearen erdialdean hasi ziren eta 2014. urtean amaituko dira.
Proiektu hori Donostiako Parke Teknologikoaren mendeko Campus bat bezala jaio da, eta bere lurretan
Mondragon Unibertsitatea eta Ikerlan kokatuko dira, baita Oronaren Ikerketa eta Sustapen Poloa ere;
azken enpresa hori mugikortasunaren eta jasotze-teknologiaren sistemetan espezializatuta dago, eta
erreferentzia garrantzitsua izango da sektorerako.

Proiektuak Eusko Jaurlaritzaren babesa du, eta aberastasuna eta enplegua sortzeko gune bihurtuko da,
aurreikusi baita azpiegitura horiekin 1.000 lanpostu inguru sortuko direla 2014. urtetik aurrera.

Galarretako Parkearen eraikuntzak honako helburu hauek izango ditu:

- Berrikuntzan inplikatuta dauden agenteak gune berean koka daitezen bultzatzea: unibertsitateak,
teknologia-edukia duten zentro eta enpresak, horien arteko lankidetza bultzatuz, denbora luzez bizirauteko
bokazioarekin.

- Berrikuntza sustatzea egungo enpresa-sareak bizirauteko eta enpresa berriak sortzeko.

- Eta Oronaren berrikuntza-ahalmena bultzatzea, industria-eremuan Europa eta Mundu mailan
erreferentziazko trakzio-enpresa baita.

Proiektuan parte hartu dute Eusko Jaurlaritzak eta Ikasleku Fundazioak, azken hori Orona enpresak,
Mondragon Unibertsitateak eta Ikerlan teknologia-zentroak osatuta egonik, eta egungo Jaurlaritzak
bultzatzen duen lankidetza publiko-pribatuaren eredu berritzailearen beste adibide bat da.

Miramon-Galarreta

Galarreta-Miramon plataforma: Hiri Mugikortasuneko eta Garraio Adimenduneko Elektronikako
(lehentasunezko sektorea 2010eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean) soluzioetan
erreferentzia izango da, dagoeneko masa kritiko bat edukiz (Orona konplexua) gai horretako agente
dinamizatzaile gisa.

Eremu hori Miramon Campusean eta Donostiako korridore biomediko osoan lehendik dagoen sare
telematikoari konektatuta dago, garraio eta mugikortasuneko Galarreta poloa berrikuntza-ekosistemaren
barnean sartzeko aukera sortuz; ekosistema horrek, hirigintza-diseinuko erreferentzia batean oinarrituta,
arearen ordenazioan, garatzeko bidean dauden sektoreetan ekimen berriak sortzea bultzatuko du eta
enpresa-sorkuntza, proiektu berritzaileak eta ekimen berrien trakzioa dinamizatuko ditu.

Proiektu honetan azpimarratu behar den beste ezaugarri bat zera da, ingurumenaren ikuspuntutik
iraunkorra den arkitekturaren parametroak sartzea, IHOBEren gidari jarraiki. Alderdi hori asko zaindu da
diseinu-fasetik aurrera, eta iraunkortasunari eta energia berriztagarriei zuzenean lotutako Campus bat
sortzea ahalbidetuko du.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

Lan Ikuskaritzaren transferentzia gauzatzeko hitzarmena onartu da

10/ 16

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoan Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzaren
antolakuntza eta funtzionamenduari dagokionez, Lan eta Inmigrazio Ministerioarekin
lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena emateko dena

Jaurlaritzaren Kontseiluak Administrazio zentralarekiko lankidetza hitzarmena onartu du gaur,
Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritza eratze aldera, lankidetza-organo gisa, Euskadin Laneko
eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Sistema integratuaren funtzionamendua ziurtatzeko eta
transferentzia-akordioan eta horren akordio osagarrietan ezarritako helburuak lortzeko. Horrenbestez, bete
egingo da Transferentzia Dekretuan adostutakoa.

Lankidetza hitzarmenak, besteak beste, ondokoak jasotzen ditu:

a) Kontseiluaren osaera eta eginkizunak.

b) Herritarrei informazioa eta laguntza emateko zerbitzu erkidearen kudeaketa.

c) Lan-arloko ikuskaritzaren eginkizunaren eta jardueraren batasuna, baita administrazio bakoitzaren
eskumenak baliatzeari dagokionez ere.

Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Euskal Kontseiluak goi mailako zuzendaritza izango du,
eta zuzendaritza hori osaera paritarioa izango duen kide anitzeko organo baten esku egongo da. Organo
hori bi administrazioek izendatutako kideak izango ditu, eta haren mendekotasun funtzionalaren peko
zuzendaritza eragilea izango du, Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren Sistema Euskal
Autonomia Erkidegoan integratu dadin, ikuskaritza-lanaren koordinazioa, eraginkortasuna eta efikazia
errazte aldera.

Egitura horren barruan Euskadiko Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren sistema zehazten da,
eta zuzendaritza-organo bakarra izango du, zeinak ikuskaritza-lana koordinatuko baitu, administrazio
bakoitzaren mendekotasun organikoa eta antolatzeko gaitasuna baztertu gabe.

Transferentzia 2012ko urtarrilaren 1ean hasiko da indarrean, eta 39 ikuskari, 15 ikuskariorde eta 57
administrari eskualdatuko dira.

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

EAEko VI. Mendekotasun-plana 2011-2015

Erabakia: Mendekotasunen EAEko VI. Plana (2011-2015) onartzeari buruzkoa

EAEko VI: Mendekotasun-plana 2011-2015 zeharkako plan bat eta plan integratzaile bat da, eta helburua
du drogamendekotasunen arloan orain arte egindako esku hartzeak ugaritzea eta hobetzea.
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Nobedade gisa nabarmendu behar da substantziarik gabeko mendekotasunak sartu direla esku
hartzeetan, batez ere, ludopatia, gizartean geroz eta nabarmenago ari baita agertzen. Era berean,
prebentzioz jokatzea ezinbestekoa dela jaso da planean, egoera ahulenetan dauden eta gizartetik
baztertua geratzeko arriskua duten pertsonen eta taldeen arriskuak eta kalteak kontuan hartuta.

Azkeneko azterketek erakusten dute heterogeneoa dela oso mendekotasunen bat dutenen taldea.
Iraganean, alkohola izan zen arazo nagusia; hirurogeiko hamarkadan heroina-kontsumoa gehitu zitzaion,
eta horri, gero, kokaina gehitu zaio; horrenbestez, gaur egun, droga anitz kontsumitzen dela esan daiteke.
Hala, pazienteetan geroz eta gehiago ageri dira patologia dualak, eta tratamendua eskatzen dutenen
artean geroz eta gehiago dira anfetaminak eta cannabisa kontsumitzen dutenak. Planean jaso da geroz
eta gazteagoak hasten direla alkohola kontsumitzen eta tabako-kontsumoa gutxitzeko politikak sustatzen
jarraitu beharra dagoela ere bai. Horretaz gain, nabarmendu da aisialdiarekin erlazionatutako kontsumoak
gora egin duela pixka bat, eta horrek etorkizuneko kontsumo arazotsuetan haste-arriskua sor dezake.

VI. Mendekotasun-planak prebentzio unibertsalaren bidez aurreko drogamendekotasun-planetan
artatutako taldeetan jarraitzen du arreta jartzen, hala nola haurtzaroan, gaztaroan, ikasleetan, baina, era
berean, egoera ahulenetan dauden taldeengana ere jo du, zeinetan prebentzio selektiboko edo
adierazitako programak aplikatuko diren, talde horietan sortzen baitira mendekotasunekin erlazionatutako
arazorik gehien.

Planak oinarrizko hiru estrategia ditu: eskaintza kontrolatzea, eskaria gutxitzea eta profesionalen laguntza.
Horiek oinarri hartuta esku hartze sail zabala diseinatu da, zeinak, 25 programatan antolatuta,
kontsumitzen hasi ez diren pertsonenganako prebentziotik gizarte bazterketa handiko egoeretara eraman
dituzten mendeko pertsonak artatzera iristen diren.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 500.000 euroko dirulaguntza zuzena ematea onartu du hainbat hiltegien hobetze
eta egokitze lanetarako

Erabakia, jarraian adierazten diren hiltegiei zuzeneko diru-laguntza emateko dena: Industrias Carnicas del
Oria SL - Tolosa Hiltegia, Matadero Frigorifico Donostiarra, SAL., G y E Emusan SL eta Matadero de Urola
Kosta - Urkaiko S. Coop. y Erralde Durangoko Hiltegia, SL. Helburua: instalazioak hobetzeko eta
egokitzeko inbertsioak finantzatzea

Gobernu Batzordeak gaur egin duen bileran 500.000 euroko dirulaguntza zuzena ematea hobetsi du
hiltegien azpiegiturak eta instalazioak hobetzeko inbertsioak egiteko

Pilar Unzaluk, Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak batzordera eraman
duen laguntza proposamena, Europar Batasunaren osasun eta garbitasun segurtasun araudia betetzeko
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beharrezko diren inbertsioak egiteko dira. Laguntza horiek hurrengo hiltegien artean banatuko dira:
• Industrias Cárnicas del Oria S.L. - Tolosa Hiltegia 71.752 #
• Matadero Frigorífico Donostiarra S.A.L. 139.375 #
• GYE EMUSAN S.L. 108.638 #
• MATADERO DE UROLA KOSTA Urkaiko S. Coop 67.540 #
• ERRALDE Durangoko HILTEGIA S.L. 112.695 #

Hiltegietako instalazioetan egin beharreko hobekuntza horiek Europako Komisioak egin zuen auditorian
aurkitutako irregulartasunak konpontzen saiatzeko eta araudira lotzeko dira.

Kontuan hartuz hiltegiek abeltzaintzan duten garrantziaz, Nekazaritza zuzendaritzak diruz lagundu ahal
izango ziren hobekuntza horien balorazioa egitea eskatu zien hiltegi ezberdinetako arduradunei.

Egindako inbertsioak faktura original edota ziurtagirien bitartez egiaztatuko dira eta egindako hobekuntzen
memoria eta gutxienez hurrengo 3 urtetan jarduera bermatuko duen konpromisoa aurkeztu beharko da
ordainketa egin ahal izateko. Konpromiso hori betetzen ez bada onuradunak jasotako dirulaguntza itzuli
egin beharko du.

I+G+B prozesuetarako 1.888.000 euroko laguntzak banatuko dira nekazal, elikagai eta arrantza
sektorean

Agindua: nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeko
laguntzen deialdia egiten da, 2012ko ekitaldirako, uztailaren 27ko 218/2010 Dekretuaren babesean

Gobernu Batzordeak gaurko bileran nekazal, elikagai eta arrantza sektorean ikerketa, garapena eta
berrikuntzarako 2012. urterako dirulaguntza deialdia onartu du zeinen bitartez, guztira, 1.888.000 euro
banatuko diren.

Gobernu Batzordeak horrela, Ingurumen Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburua den Pilar
Unzaluren Ordenari bide eman dio eta dirulaguntza deialdia arautu du uztailaren 27ko 218/2010
Dekretuan aurrikusten diren elikagaien transformazio, merkaturatze eta promoziorako laguntzak indarrean
jartzeko.

Laguntza horien aurrekontu osotik, 1.238.000# 2012. urterako ordainketa kredituei dagokie eta
gainontzeko 650.000#-ak 2013 urteko konpromiso kredituak dira
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KULTURA SAILA

Jaurlaritzak 150.000 euro bideratuko ditu 2012an gazte-taldeen arteko mugikortasun programarako

Agindua, 2012. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europar Batasuneko beste eskualde eta estatu
batzuetako gazte-taldeen arteko mugi-kortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko diru-laguntzak
emateko araubidea ezartzen duena

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako Batasuneko beste
erregio eta estatu batzuetako gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko
diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duen Kulturako sailburuaren Agindua onartu du. Horretarako,
150.000 euro erabiliko dira.

Aginduaren xedea da 2012ko urtealdian egiten diren gazte arteko mugikortasun eta elkartrukerako
jarduerak, bai eta gazteen arteko mugikortasun eta elkartrukearekin loturiko lurraldez gaindiko sustapen,
difusio edo prestakuntza jarduerak garatzeko diru-laguntzak banatzeko modua arautzea, haien
onuradunak Euskadiko Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko,
publiko eta pribatuak badira.

Deialdi honen ondorioetarako, gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jardueratzat hartuko
dira Europako Batasuneko beste eskualde edo herrialdeetako gazteekin batera egiten direnak, betiere
honako baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Interes orokorreko gaiak izatea, garrantzitsuak parte hartzaileentzat.

b) Ikaskuntza ez-formalarem metodoak aplikatzea.

c) Parte hartzaileen inplikazio aktiboa proiektuan.

d) Parte hartzaileen garapen soziala eta kulturala sustatzea.

e) Kulturartekotasuna.

f) Europartasuna eta nazioartekotasuna.

g) Trukaketa-jarduera bakoitzaren iraupena (bai joanekoa, bai harrerakoa) 6 eta 21 egunen artekoa izango
da.

h) Talde bakoitzetik gutxienez 6 partaide egongo dira, eta gehienez 15.

Gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukeareki loturiko sustapen, difusio edo prestakuntza
jardueratzat hartuko dira EAEn egiten diren mintegi, prestakuntza-ikastaro edo difusio-kanpainak, baldin
eta destinatzaileen artean etorkizunean beste mugikortasun edo elkartruke proiektuak egiteko xedea
badute. Jarduera horiek lurraldez gaindikoak izango dira, hau da, lurralde historiko bateko baino
gehiagoko destinatzaileak izango dituzte jomuga. Hori dela eta, ustekabe hutsez lurralde bateko baino
gehiagoko parte hartzaileak egoteak berak ez du esan nahi jarduerak lurraldez gaindikotzat har
daitezkeenik.
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Jarduera horietarako 150.000 euro erabiliko dira. Horietatik, 110.000 euro lehenengo epean aurkezten
diren eskaeratara bideratuko dira, eta 40.000 euro eskaerak aurkezteko bigarren epean aurkezten
direnetara.

500.000 euro onartu dira, gazteriaren esparruan egitarau eta jarduerak garatzeko

Agindua, gazteria eta gizarte-ekintzaren esparruan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak
emateko modua arautzen duena.

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak gazteriaren esparruan egitarau eta
jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko modua arautzen duen Agindua onartu du. Horretarako
500.000 euro erabiliko dira.

Agindu honen xedea da gazteriaren esparruan, 2012. urtean egiten diren urteko egitarauak eta jarduera
zehatzak burutzeko diru-laguntzak banatzeko modua arautzea da agindu honen xedea. Onuradunak
izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako pertsona juridikoak, publikoak zein pribatuak, irabazi
asmorik gabekoak eta honako alor hauetan suspertze eta zabaltze jarduerak burutzen dituztenak:

a) Betiere jarduera esparrua lurraldez gaindikoa delarik, gazte elkarteek edo erakundeek bultzaturiko
urteko jarduera-programak, Euskal Autonomia Erkidegoko gazteria sustatzea eta bizi-kalitatea hobetzeko
xedea dituztenak: 320.000 euro.

b)Euskal Autonomia Erkidegoan aintzatetsita dauden animazio soziokulturalerako eskolek antolatzen
dituzten gizarte eta kultura eragileak trebatzeko ikastaroak: 30.000 euro. Atal honetako diru-laguntzak 420
eurokoak izango dira ikasle bakoitzeko, gehienez.

c) Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek egindako urteko programaziotik kanpoko jarduerak, gazteria
sustatzea eta bizi-kalitatea hobetzeko helburua dutenak. Jarduera horien guztien helburu eta edukiak
berritzaileak izango dira edo gizartean eragina izango dute: 150.000 euro.

Diruz laguntzeko moduko gastuak bi multzotan banatzen dira: zuzenak eta zeharkakoak. Diruz
lagundutako gastu zuzenak dira, aurreko baldintzak aintzat hartuta, dena delako programa edo jarduera
gauzatzearekin zuzenki loturiko kostu berariazkoak eta, beraz, programa edo jarduerari zuzenean kargatu
dakizkiokeenak. Gastu zuzenen barruan, jarduera zabaltzeko gastuen diru-kopuruak ez du gaindituko,
programa edo jarduerari emango zaion diru-laguntza zehazterakoan, programa edo jardueraren
aurrekontuaren %20.

Diruz lagundutako zeharkako gastuen barruan programa edo jardueraren aurrekontuaren %10eraino
kopurua sartu ahal izango da, betiere onuradunaren kostu administratibo orokorren zati bat, behar bezala
justifikatuta, programari edo jarduerari eslei dakiokeenean.

Inbertsio-gastuak ez dira inola ere diruz lagunduko. Zergei loturiko diru-zenbatekoak laguntzeko
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modukotzat joko dira, eskatzaileak berak benetan ordaintzen dituenean. Ez da laguntzarik emango
zeharkako zergen ondoriozko gastuetarako, berreskuratu edo konpentsatu ahal badira.
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