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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Gauzatu da Nekazaritza eta Itsas eta Arrantza eskolak Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Sailera transferitzeko prozesua

53 milioi unibertsitateaz kanpoko beketarako

92,77 milioi euro ikastetxe publikoetako jantokietarako

Unibertsitateko Ikasleen Kontseilua

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetako merkataritza bultzatzearen aldeko
apustua berretsi du Industria Sailak
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Gauzatu da Nekazaritza eta Itsas eta Arrantza eskolak Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera
transferitzeko prozesua

Dekretua, HAZI, Landa eta Itsas Ingurunearen Garapenerako Korporazioa, SA sozietateak kudeatzen
dituen nekazaritza, itsaso eta arrantza alorretako prestakuntza zerbitzuko baliabideak Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera eta Justizia eta Herri Administrazio Sailera eskualdatzeko
dena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren, Isabel Celaren, propozamena
jarraituz, gaurko bileran onartu du orain arte Ingurugiro, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
Sailera atxikita zeuden Nekazaritza eta Itsas eta Arrantza Prestakuntzarako eskolak Hezkuntza,
Unibertsitate eta Ikerketa Sailera transferitzen diren dekretua.

Gobernu Kontseiluak, horrela, argi berdea eman dio transferitze horri, erronka ekonomiko eta sozial
berriei, baita nekazaritza-, itsas eta arrantza-eremuetan gertatzen direnei ere, aurre egiteko behar den
prestakuntza eta birprestakuntza profesionala pertsonei errazago lortzeko aukera emango dien Lanbide
Heziketako sistema integratu bat antolatzeko Eusko Jaurlaritzaren asmoari erantzuna ematen diona.

Arkaute, Fraisoro eta Derioko Nekazaritza Prestakuntzarako Eskolei eta Pasaia eta Bermeoko Itsas eta
Arrantza Prestakuntzarako Eskolei, orain arte Pilar Unzaluk zuzentzen duen Sailaren menpeko Hazi
korporazioak kudeatzen zituenei, eragiten die transferitzeak.

Erabaki honekin, 2012-2013ko ikasturteari begira, ikastegi horietan ematen den lanbide heziketak Euskal
Autonomia Erkidegoko hezkuntza-sistema den sektore publikoaren bizkarrezurrean sartzen da. Gainera,
transferitutako bost ikastegiak ikastegi integratu bihurtuko dira eta, horregatik, hezkuntza-sistemaren
zerbitzuak eta Lanbidek kudeatzen duen enplegurako prestakuntza eskainiko dituzte.

Gainera, Isabel Celaák zuzentzen duen Sailak, aurreko legealdietatik, lanbide-arlo horiei lotutako bi
ikastetxe publiko ditu: Murgiako (Araba) Nekazaritzarako Lanbide Heziketako Institutua eta Mutrikuko
(Gipuzkoa) Akuikulturako Itsas Eskola.

Dekretu horren bidez ondorengo ikastetxeak, izen generikoak eta espezifikoak Ikastetxeen Erregistroan
jasota daude, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera aldatzen dira:

Itsasmendikoi ARKAUTE Bigarren Hezkuntzako Institutua

Itsasmendikoi DERIO Bigarren Hezkuntzako Institutua

Itsasmendikoi FRAISORO Bigarren Hezkuntzako Institutua

Itsasmendikoi PASAIA Bigarren Hezkuntzako Institutua

VICEALMIRANTE FONTAN LOBE (Bermeo) Itsas eta Arrantzarako Bigarren Hezkuntzako Institutua
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53 milioi unibertsitateaz kanpoko beketarako

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzen duena, 2012-2013 ikasturtean unibertsitateaz
kanpoko ikasleak eskolatzeko dirulaguntzak finantzatzeko.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
agindu bat onartu du. Agindu horren bidez, unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleak 2012/2013
ikasturterako eskolatzeko ikasketa laguntzen deialdia egiten da.

Dirulaguntzen zenbatekoa, guztira, 53 milioi eurokoa da, eta hezkuntza sistemako maila eta gradu
hauetako ikasleei zuzenduta dago: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza,
H. Berezia eta Helduen Hezkuntza Iraunkorra; Batxilergo-mota ezberdinetako lehenengo eta bigarren
mailak eta erdi-mailako eta goiko mailako heziketa zikloak. Era berean, herri administrazioen
titulartasuneko eskola ofizialetan egindako hizkuntza ikasketetarako ere badira, eta halaber, musika eta
dantzako oinarrizko eta erdi-mailako irakaskuntzetarako, eta gainerako ikasketa berezietarako, beti ere,
Hezkuntza Sailak onartutako ikasketa-plan bati erantzuten badiote eta ikasketa horiek bukatzean sailak
emandako akademi titulu ofiziala lortzen bada.

Laguntza horiek osagai hauek estali ahal izango dituzte: Irakaskuntza, Joan-etorria edo Egoitza, Material
Didaktikoa, Jantokia edo Konpentsatorioa edo mantentzeko.

92,77 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, 2012/2013 ikasturterako.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
bazkari prestatuetarako, lehengaietarako eta hornidura horren moduko zerbitzuetarako 92,77 milioi euroko
gastu-baimena onartu du, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren menpe dauden kudeaketa
zuzeneko jantokiak dituzten ikastetxe publikoetarako.

2012/2013 ikasturtean euren jantokiak zuzenean kudeatuko dituzten ikastetxe publikoak 490 izango dira.
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Unibertsitateko Ikasleen Kontseilua

Dekretua, Euskadiko unibertsitateko ikasleen kontseilua sortu eta regulatzen duena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Kontseilua Portu eta regulatzen duen dekretua.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Euskal Autonomia Erkidegoko hiru hiriburuetako merkataritza bultzatzearen aldeko apustua
berretsi du Industria Sailak

Erabakia, Bilbo, Gasteiz eta Donostiako udalekin, Arabako Merkataritza eta Industriako Ganberarekin,
Bilboko eta Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketako ganberekin, Arabako Merkataritza eta
Zerbitzuetako Federazioarekin, eta Bilbao Dendak, Gasteiz On eta Shops Donostia-San Sebastián
elkarteekin lankidetza-hitzarmenak sinatzeko baimena ematekoa, "Hiri Zentro Komertzialetako
Kudeatzaileak" programa gauzatze aldera.

Eusko Jaurlaritzak laguntza ekonomikoa emango die "Bilbao Dendak", "Gasteiz On" eta "Shops
Donostia-San Sebastian" elkarteei hiri-merkataritza sendotzen duten jardunak diseinatzeko

Hiru udalak eta hiru merkataritza-ganberak bilduko dituen hitzarmen baten bidez islatuko da Eusko
Jaurlaritzaren konpromisoa

Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak Euskal Autonomia Erkidegoko
hiru hiriburuetako merkataritza-sektoreari ematen dien laguntza berretsi du beste behin ere, Jaurlaritzaren
Kontseiluaren oniritzia jaso baitu "Bilbao Dendak" eta "Gasteiz On" elkarteekin eta "Shops Donostia-San
Sebastian Hiriko Merkataritza Plataformarekin, hurrenez hurren, egindako hitzarmenak, bertan hiru udalak
eta hiru hiriburu horiek ere bilduta. Akordioa sinatzeari esker 80.000 euro baino gehiago izango ditu
lurraldeetako bakoitzak, helburutzat "Hiri-merkataritzaguneetako kudeatzaileak" programaren
egikaritzapena hartuta.

Elkarteek udalerriko hiri-merkataritzako jarduera sustatzeko jarduerak diseinatu, landu eta bultzatzea
izango da hitzarmenaren helburua, kontrataturiko kudeatzailetza-taldeen ekintza-planari esker.

Horrela, Eusko Jaurlaritzak aurrera jarraituko du merkataritza garatzen den hiri-esparrua hobetzeko
konpromisoarekin, eta hori egiteko, arestian aipatutako hiru hiriburuetako merkatari-elkarteez gain, hiru
udaletxeak eta dagozkion lurraldeetako hiru merkataritza-ganberak ekimenean txertatuko ditu.
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Adierazitako programaren helburuak dira hiri-merkataritza trinkoa eta sendotua lortzea hiriaren
merkataritza- eta sustapen-jardueraren oinarrizko elementu gisa, horren dinamizazio eta sustapen
etengabearen bitartez, eta epe laburrean autofinantzatzera bideratutako plan ekonomiko bat ezarrita.
Jakina, azken helburua da hiriko merkataritzaguneak merkataritza-erreferentzien abangoardian kokatzea.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak diruz lagunduko du kudeatzailetza-taldearen
kontratazio-gastuen % 90a, elkarte bakoitzarentzat 80.910 euroko diru-laguntza emanez gehienez ere.
Bestalde, Bilboko, Gasteizko eta Donostiako udalek kudeatzailetza-talde horietan zehaztutako
jardun-proposamenetatik ondorioztatutako jarduerak bultzatuko dituzte udalerri bakoitzean.

Era berean, Bilboko, Gipuzkoako eta Arabako merkataritza-ganberek beren jardun-eremuaren barruan
babestuko dituzte hiriko merkatarien elkarteek onartzen dituzten neurriak, lehentasunezko sarrera
ahalbidetuko die Ganbera bakoitzaren Merkataritza-arloko jarduera eta proiektuetara, eta Jaurlaritzaren
Kontseiluaren onespen horren ondorioz sinatuko diren dagozkion hitzarmenetan hartutako konpromisoak
betetzen direla zainduko dute.

Egoera ekonomiko zail honetan Eusko Jaurlaritza merkataritzari ematen ari zaion laguntzaren beste
erakusgarri bat da hitzarmen hau. Sektoreak aberastasuna eta enplegua sortzen ditu Euskadirentzat eta
lan handia egiten ari da jarduerarekin jarraitzeko, eta enplegua % 4,53 haztea ere lortu du, 2009ko
ekainetik 2012ko ekainera arteko aldia hartuta.
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