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LEHENDAKARITZA
Eusko Jaurlaritzak #Gernikako Arbolaren Gurutzea# José Antonio Ardanzari
emango dio eta #Lan Onari# eta #Lagun Onari# goraipamenak ere banatuko dira

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Hezkuntzako programa osagarriak

435.890 euro ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jardueretarako

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Garraio-jarduera uzteko laguntzak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
400.000 € industriako eteen lehiakortasuna sustatuko duen makina erremintako
Zentro Teknologiko bat sortzeko

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
Gasteizko Udalarekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Nekazal lursailen erabilera eta gutxiegi erabiltzen den lursailaren berpiztea arautzen
duen dekretua onartu da

KULTURA SAILA
370.000 euro, nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko
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LEHENDAKARITZA

Eusko Jaurlaritzak #Gernikako Arbolaren Gurutzea# José Antonio Ardanzari emango dio eta #Lan
Onari# eta #Lagun Onari# goraipamenak ere banatuko dira

Dekretua, José Antonio Ardanza Garro jaunari "Gernikako Arbolaren Gurutzea - Cruz del Árbol de
Gernika" goraipamena emateko dena. Dekretua, José Luis Novoa Lage jaunari "Lan Onari" goraipamena
ematekoa. Dekretua, Ramiro Pinilla García jaunari "Lan Onari" goraipamena ematekoa. Dekretua, Ramón
Saizarbitoria Zabaleta jaunari "Lan Onari" goraipamena ematekoa. Dekretua, "Lan Onari" goraipena
emateko Londongo Olimpiadetan dominaren bat lortu duten euskal atletei. Dekretua, Frantziako
Errepublikari "Lagun Onari" goraipamena ematekoa.

Lehendakariak domina horiek emango ditu Euskadiren eguneko harrera ekitaldian

Eusko Jaurlaritzak gaurko Gobernu Kontseiluan erabaki du Jaurlaritzaren goraipamenik handiena
"Gernikako Arbolaren Gurutzea", alegia, José Antonio Ardanza lehendakariari ematea. Halaber,
Jaurlaritzak "Lan Onari" goraipamena honako hauei ematea onartu du: Ramiro Pinilla eta Ramón
Saizarbitoria idazleei; Eibarko Armeria Eskolari José Luis Novoa zuzendariak jasoko du saria; eta 2012ko
Londreseko Joko Olinpikoetan domina lortu duten atleteei Maider Undari, Maialen Chourrauti, Richard
Oriberi, Patricia Elorzari, Elisabeth Pinedori eta Nely Carla Albertori.

Bestalde, "Lagun Onari" goraipamena Frantses Errepublikari ematea erabaki du esker ona erakusteko
euskal herritarrak gure historiaren une zailenetako batean lurralde hartan hartzeagatik eta ETAren
terrorismoaren aurkako borrokan emandako laguntzagatik.

Lehendakariak urriaren 25ean banatu ditu dominak Euskadiren eguna ospatzeko Lehendakaritzan izango
den ekitaldian.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Hezkuntzako programa osagarriak

Agindua. Honen bidez, 2012-2013 ikasturtean Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko
diru-laguntzetarako deia egiten da.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bileran Agindu
bat onartu du diru-laguntzetarako deia egiteko, 2012-2013 ikasturterako hezkuntzako programa osagarriak
garatzeko.

Aldi batean hezkuntza-behar bereziak dituzten ikasleentzako eskolatze-programa osagarriak martxan
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jartzeak sortarazten dituen gastuak ordaintzea da Hitzarmen horien helburua. Beharrizan horiek kontrako
gizarte- edo kultura-egoerarekin lotuta egoten dira, eta egoera horiek pairatzen dituzten ikasleei laguntza
eta hezkuntza-arreta berezia eman behar izaten zaie, eskolara eta gizartera egokitzeko jokabide-arazo
larriak izaten baitituzte.

2012/2013 ikasturtean zehar programa hauek garatzeko zenbatekoa guztira 1.320.102 eurotakoa izango
da, proiektu bakoitzak gehienez 62.862 euro jaso dezakeelarik.

435.890 euro ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jardueretarako

Agindua, 2012-2013 ikasturtean ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak eskolaren esparruan
garatzeko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten irabazi asmorik
gabeko erakundeentzat diru-laguntzak deitzen dituena.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
agindu bat onartu du eta agindu horren bidez irabazi asmorik gabeko zenbait erankunderi dei egiten
baitzaie, hain zuzen ere, eskolaren esparruan ikasle ijitoei zuzendutako hezkuntza-jarduerak garatzeko
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin elkarlanean aritu nahi dutenei 2012-2013 kurtsoan.

Agindu honek, 435.890 euroko aurrekontu bat duenak, ondorengo helburuak, batez ere, lortzeko
urtarrilaren 1etik abuztuaren 31ra 2012. urtean egingo diren jarduerak diruz laguntzea du helburu: ikasle
ijitoen eskola-arrakasta areagotzea eta kulturen arteko elkarbizitza hobetzea.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Garraio-jarduera uzteko laguntzak

Agindua, salgaien eta bidaiarien garraio publikoaren arloan lanbidea uzteko laguntza-programa bat
ezartzen duena.

Gobernu Kontseiluak Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren agindu bat baimendu du eta agindu
horrek laguntza-programa bat ezartzen du, salgaien eta bidaiarien garraio publikoaren sektorera
zuzendua, jarduera uzten duten pertsonentzat.

430.000 mila euroko zuzkidura du aipatutako programak eta bere xedea da salgaien eta bidaiarien
errepideko garraioan jardun duten adin handiko garraiolariei jarduera uzten laguntzea.
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INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

400.000 € industriako eteen lehiakortasuna sustatuko duen makina erremintako Zentro
Teknologiko bat sortzeko

Erabakia: Makina-erremintaren arloan prestakuntza teknikoa emateko Fundazioari zuzeneko dirulaguntza
bat emateko, ETEetan lehiakortasuna garatze aldera, Berrikuntza eta Teknologia-transferentziarako
Asmaola Zentroaren sorrera finantzatu dezan.

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak onartu egin du Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo
sailaren eta Makina Erremintako Institutuaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmena. Hitzarmenaren
bitartez, bi erakundeek konpromisoa hartu dute Berrikuntzako eta Teknologiaren Transferentziarako
Zentro bat sortzeko. Eusko Jaurlaritzak 400.000 euro jarriko ditu zentro hori martxan jartzeko.
ASMAOLAn, zentro berriaren izena, enpresa txiki eta ertainen berrikuntza sustatuko da, eta horretarako
haien eskura jarriko dira laguntza teknikoa, erremintak, probak egiteko guneak, metodologiak,
prestakuntza eta aholkularitza.

Gaur egun, Makina Erremintaren arloko Prestakuntza Teknikorako Fundazioa Euskadiko industriaren
zerbitzura dagoen prestakuntza zentroa da, eta hiru ardatz nagusi lantzen ditu: prestakuntza teknikoa,
teknologiaren transferentzia eta enpresei zuzendutako berrikuntza zerbitzuak. Ildo horretatik, EAEko
jarduera ekonomikoaren etorkizuna eta Makina Erremintako industria sektorearen gaitasun lehiakorra
bermatzeko ezinbestekoa da enpresa txiki eta ertainei laguntza ematea berrikuntzako prozesuak gara
ditzaten, horrelako prozesuek, batzuetan, ez dutelako Zentro Teknologiko batean landuak izateko adina
maila lortzen.

Hitzarmena Eusko Jaurlaritzak Euskadiren garapen teknologikoa bultzatzeko abian jarri dituen ekintzen
barruan sartzen da. Xedea Makina Erremintaren sektorea sustatzea da, non EAEko 105 enpresa, eta
6.000 langile inguru ari diren. Gainera, 925 milioi euroko fakturazioa eta 723 milio euroko esportazioak
egiten dira.

Eusko Jaurlaritzaren helburua da 2015ean B+Gera bideratutako gastua BPGren % 3ra heltzea, eta hori
lortzeko enpresako B+G laguntzeko urtearteko programak abian jartzen ditu. Programa horien bitartez,
Eusko Jaurlaritzak enpresen arteko lankidetza bultzatu nahi du industria-ikerketako proiektu estrategikoak
eta bateratuak gara ditzaten. Enpresek ez ezik, Zientzia eta Teknologiako Euskal Sareak ere parte har
dezake horrelako proiektuetan.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

Gasteizko Udalarekiko hitzarmena boluntariotza sustatzeko
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Erabakia: Vitoria-Gasteizko Udalarekin boluntariotza sustatzeko lankidetza-hitzarmena izenpetzeko
baimena emateko dena.

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 9.000 euro bideratuko ditu, Gasteizek 2012ko
Green Capital titulua lortu duela eta, bertan egingo diren jardueretarako boluntariotza sustatzera.

Gobernu Kontseiluak Gasteizko Udalarekin lankidetza hitzarmen bat sinatzea onartu du gaur. Hitzarmen
horrek hizpide dugun eremuaren barruan diruz lagunduko diren ekintzak biltzen ditu. Ekintza guztiak
Ekolabora programaren barnean hartuta daude. Programa hori Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak
herritarren iraunkortasunaren aldeko konpromisoa bideratzeko duen gunea da.

Lankidetza hitzarmenak, halaber, Gasteizko Udalak Bilbon azaroaren 27tik 29ra egingo den
Boluntariotzaren Estatuko Biltzarra egiteari lotutako alderdi batzuetan hartuko du parte. Zehazki,
Gasteizko Udalak, Herritarren Parte hartzearen Zerbitzuaren bitartez, biltzar horren diseinuan eta batzorde
teknikoan hartuko du parte, "baita lanerako beste gune edo topagune batzuetan ere, betiere biltzarra ondo
antolatzeko bi alderdiek Gasteizko Udalak horietan parte hartzea interesgarritzat jotzen badute".

Hitzarmenean bilduta dagoenez, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 2.040 euro bideratuko ditu azken
partida horretara.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Nekazal lursailen erabilera eta gutxiegi erabiltzen den lursailaren berpiztea arautzen duen dekretua
onartu da

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzako lurzoruaren erabilera zaindu eta sustatzeko.

Gobernu Batzordeak onartu du gaurko bileran Euskadiko nekazal lursailaren erabilera eta gutxiegi
erabiltzen den lursailaren berpiztea arautzen duen dekretua. Hori horrela, balio agronomikoak eta
biodibertsitatearen eta paisaiaren mantenuan duten balioa aitortu nahi zaie, baita, higadura eta
basamortutzea ekiditzea eta gelditzea.

Dekretuak nekazaritzarako baliogarriak izxan daitezkeen lursailen gaizki erabiltzea edota bertan behera
uztearen kontrako neurriak hartzea du helburu, baita lursail horien nekazaritzarako erabilera egokia egitea
ere, abenduaren 23ko 17/2008 Nekazal eta Elikagaietako Politikaren Legeak agintzen duen moduan.

Testuak dionaren arabera, nekazal lursailen erostea eta horiei dagozkien eskubideak eta ondarearen
inguruko prozedura arauak finkatzen ditu; baita ordainak eta gaizki erabilitako nekazal-lursailen deklarazio
prozedurak eta horien funtsetara uztea ere. Eskumen horiek lurralde historiko bakoitzeko aldundiari
dagozkionez, dekretuaren idazketaren parte garrantzitsua izan dira.
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Onartutako dokumentuaren arabera, aldundietako Nekazal-lurzoruen Bitartekaritza bulegoak izango dira
landa-lurreko esparruen zerrenda eta erabilgarritasuna eguneratuak mantendu beharko dutenak, zonalde
bakoitzeko nekazal-lurzoruaren eskaintza eta eskaria biltzeko eta publizitatea egiteko zerbitzuak antolatu
beharko dituzte; eta partikularren arteko salerosketa, alokairu eta bestelako kontratuetan aholkularitza lana
egin beharko dute.

Nekazal-lursailen Funtsan bildurik dauden eremuen gaineko eskubideak eta ondarea, batik bat,
nekazaritzan lan egiten duten gazteei eta nekazal jarduerak batuko dituen nekazal auzoei zuzenduko
zaizkie.

Onartutako araudiaren arabera, prozedura horiek guztiak indartuko dituen beste egoera batzuk hauek dira:
ustiategien jabegoaren % 50 emakumeena izatea, Nekazaritza Kooperatiben handitze prozesuak,
animalien, barazkien eta natura ondarearen kontserbazioa edota nekazal eremuetan biztanleak
mantenduko dituen eta emigrazioa geldituko duen nekazaritza ustiategi berrien sortzea.

Foru Aldundien konpetentzia izango da gaizki erabilitako lursailen katalogazioa eta deklarazioa, bertan
behera utzi direlako, gaizki erabili direlako edota inguruko lurrei kalteak eragiten dizkiolako. Zentzu
horretan, eta kalifikazioa egin zeneko baldintzak hiru urtetan aldatu ez badira, jabegoa Gaizki Erabilitako
Lursail Inbentarioan sartuko da.

Inbentarioan 2 urte igaro eta gero, Gaizki Erabili izanaren txostena bidaliko da Eusko Jaurlaritzara bidaliko
da Nekazal-lurzoru Funtsan sartu dezaten. Prozedura hori amaitutakoan, baldintza batzuen pean
nekazaritzarako erabili beharko duen beste jabe baten eskuetan utziko da.

KULTURA SAILA

370.000 euro, nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko

Agindua, 2012. urtean egiten diren edo hasten diren kategoria absolutuan nazioarteko kirol-lehiaketa
ofizialetan parte hartzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzeko dena.

Gobernu Kontseiluak onartu egin du 2012an burutzen diren edo hasten diren kategoria absolutuko
nazioarteko kirol lehiaketetan parte hartzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duen Kulturako
sailburuaren agindua. Deialdi honetara 370.000 euro bideratuko dira guztira aurten.

Eusko Jaurlaritzaren ustez nazioarteko goi-mailako kirol-lehiaketetan parte hartzeak berebiziko garrantzia
dauka nazioartean euskal kirolaren presentzia ziurtatzeko, bai eta kirolaren praktika orokorra bultzatzeko
ere. Horregatik, 2012. urtean egiten diren edo hasten diren kategoria absolutuan nazioarteko
kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen da.

Deialdia kehiaketa bidez ebatziko da, horretarako ezarritako irizpideak erabiliz. Dagokien erregistroan
legez sortu eta inskribatuta dauden eta egoitza soziala Euskadiko Autonomia Erkidegoan duten
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kirol-klubek, kirol-elkarteek eta helburutzat kirola duten nortasun juridikoko entitateek eskatu ahal izango
dituzte agindu honetako diru-laguntzak. Kirol-federazioek ezingo dituzte laguntzak hauek eskatu. Kirol
Federazioek ez dute aukerarik diru-laguntza hauetara jotzeko. Helburu horretarako, 370.000 euro erabiliko
dira.

Agindu honen ondorioetarako, nazioarteko lehiaketa ofizialtzat hartuko dira nazioarteko federazio baten
egutegian, federazio europar batenean edo nazioarteko liga profesional baten egutegian sartuta dauden
kirol-lehiaketak. Lehiaketa horiek goi-mailako kirola sustatzera bideratuta egon behar dute, eta ez da
diru-laguntzarik emango partaidetzako kirola sustatzeko jardueretarako (jolas, aisia eta osasunerako
kirola), ezta euskal kirol-selekzioek parte hartzen duten kirol-lehiaketetarako ere.
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