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HERRIZAINGO, JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Ehurekin hitzarmena izenpetuko da karrera judizialean sartzeko hautaketa-prozesua prestatzeko
Masterra abiatzeko

Akordioa, Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmena izenpetzeko baimena ematen duena.
Hitzarmen horren bidez, "Karrera judizialean, fiskalean eta idazkari judizialen kidegoan sartzeko
hautaketa-prozesua prestatzeko masterra" izeneko titulu propioa eskaini ahal izateko azterlanak egingo
lirateke, 2012, 2013 eta 2014an.

Gobernu Kontseiluak baimena eman du Euskal Herriko Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmen bat
izenpetzeko, Praktika Judizialeko Eskolan sartu ahal izateko prestakuntza unibertsitateko titulu propioa
duten ikasketetan sar dadin eta horrela euskal unibertsitate publikoan epaile, fiskal eta idazkarien
karrera sustatzeko.

Aldi berean, ikasle horiei aipatutako sarrera froga gainditzen ez badute titulu propio bat eskaintzen
zaie gradu-ondoko ikasketak akreditatu ahal izateko.

Hitzarmenak 457.000 #ko finantzazioa ekarriko du 2012, 2013 eta 2014ko irakaskuntza-eskaintza abiatu
eta garatzeko (alegia, titulu horren lehen promoziorako). Finantzazio hori hiru urtetan gauzatuko da.

- 157.000 # 2012an; horietatik 132.000 # beketarako dira, eta 25.000 #, abiatze eta administrazio
gastuetarako.

(132.000 # = 20 x 6.600 #)

- 150.000 # 2013an; horietatik 135.000 # beketarako dira, eta 15.000 #, administrazio gastuetarako.

- 150.000 # 2014an; horietatik 135.000 # beketarako dira, eta 15.000 #, administrazio gastuetarako.

Hitzarmenean jasotakoaren arabera, gehienez ere 20 ikasle izango dira (EHUren eskaintzan gutxienez
10 eta gehienez 25) eta unibertsitateak urtero otsailaren 28a baino lehen zuritu beharko ditu aurreko
urteko gastuak gastu horiei dagozkien ziurtagiriak eta kontabilitate-agiriak aurkeztuz.

Gobernu Kontseiluak onetsi egin ditu Ertzaintzako agenteak babesteko neurriak, adinarengatik edo
galera funtzionalarengatik

Dekretua, Ertzaintzako langileen 2011, 2012 eta 2013. urteetako lan-baldintzak arautzen dituen
hitzarmena onartzen duen dekretua aldatzeko dena.
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Sindikatuen eta Sailaren artean itundutako Akordio Arautzaileari zenbait neurri jasotzen dituen
testua gehitu zaio

Gobernu Kontseiluak onetsi egin du, gaur, Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio Saileko
sailburuaren Dekretua. Dekretu horren bidez, aldatu egin da Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen
dituen akordioa, eta beste atal bat gehitu zaio. Atal horretan, Ertzaintzako langileak babesteko neurriak
jasotzen dira, adinarengatik edo galera funtzionalarengatik. Sailaren eta sindikatu-ordezkaritzaren artean
lortutako akordioari esker gehitu dira neurri horiek.

2011., 2012. eta 2013. urteetarako Ertzaintzako langileen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa joan zen
urtarrilean onetsi zen, Sailaren eta Ertzaintzako gehiengo sindikalaren ordezkaritzaren artean sinatutako
konpromisoari esker. Orain, bi aldeen arteko akordio berri bati esker, agiriari beste Titulu bat gehitu zaio,
VIII. Titulua. Titulu horren arabera, Ertzaintzako funtzionarioek hau eska dezakete: "Adinarengatik edo
galera funtzionalarengatik zerbitzu aktiboaren jardunaren modulazioa". Modulazio horri esker, agenteek
hainbat onura izango dituzte, esaterako, urteko lanaldiaren murrizketa edo zenbait zerbitzutarako
lehentasuna.

Horretarako, agenteek betekizun batzuk bete beharko dituzte. Betekizun horiek Tituluan jasota dauden
artikuluetan zehaztu dira. Adibidez, adinarengatik modulazioari heldu nahi diotenek, aurretiaz, 60 urterekin
eta euren borondatez erretiroa hartzeko konpromisoa sinatu beharko dute.

Jasotzen diren abantailen artean, hauxe dago: 56 urte bete dituzten eta modulazioari heldu dioten
agenteek lehentasuna izango dute administrazio-lanetara sartzeko. Kalean egin beharreko lanetan
jarraitzen badute, ez dute parterik hartuko intentsitate bereziko operatiboetan, hala nola, ordena publikoko
operatiboetan. Horrez gain, ez dute parterik hartuko gaueko lan-txandetan, eta, 59 urte betetzen
dituztenean, patruilak egiteari utziko diote. Halaber, urtean lan egin beharko dituzten orduen zenbaketa
globalak murrizketa progresiboa izango du: urtean 48 ordu gutxiago 56 urte betetzean, 64 ordu gutxiago
57 urte betetzean eta 96 ordu gutxiago 58 urtetik aurrera.

Horrez gain, zerbitzuaren modulazioari heldu ahal izango diote, aldi baterako bada ere, bigarren
jarduerako administrazio-egoerara igarotzea eragiten ez duen galera funtzionala daukaten ertzainek; hori
mediku-azterketak ziurtatu beharko du. Salbuespenezko egoeretan izan ezik, kasu horietako
modulazio-aldia ezin izango da sei hilabetetik gorakoa izan. Agente horientzako aurrez ikusitako onurak,
besteak beste, hauek dira: lehentasuna izango dute administrazio-zerbitzuetara sartzeko eta
neketsuagoak diren polizia-zeregin zehatz batzuk ez egiteko.

Bestalde, VIII. Tituluak kontuan hartu du agenteen zerbitzuaren modulazioak polizia-zerbitzu osoan
daukan eragina, batez ere agente zaharrenen kasuan. Horrela, agente horiek ordezteko eta agente
gazteagoak lanean jartzeko mekanika ezarri du, hutsunerik ez egoteko eta herritarrentzako zerbitzuak
galerarik ez izateko.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak
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Erabakia diru-laguntza zuzena ematen zaiona itundutako irakaskuntza pribatuko ikastetxeei aholkulari eta
orientatzaile figurak izateagatik 2012ko urtarrila-abenduko epealdian.

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

4,107 milioi euro, 2012. urterako (urtarrila-abendua), Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe
pribatuei, aholkulariaren eta orientatzailearen karguak finantzatzeko asmoz.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Hitzarmena Jabetza-Erregistratzaileekin etxebizitzen sustapen-zerbitzuak informazio lasterra eta
eraginkorra izan dezan

Erabakia, babes ofizialeko etxebizitzen, erregistro estatistikaren eta haiekin lotutako beste gai batzuen
gainean beharrezkoa den erregistro informazioari dagokion Euskal Autonomia Erkidegoko Jabetza eta
Merkataritza Erregistratzaileen Lurralde Dekanotzarenkiko lankidetza-hitzarmenaren sinadura
baimentzeko dena.

Gobernu Kontseiluak Jabetza eta Merkataritza Erregistratzaileen Elkargoaren Euskal Herriko
Lurralde-Dekanotzaren lankidetza-hitzarmen bat izenpetzea baimendu du babes ofizialeko etxebizitzei,
erregistro-estatistikari eta beste gai batzuei buruz eskatzen den erregistro-informazioa trukatzeko,
etxebizitza babestuen sustapen publikorako zerbitzuak funtzionamendu hobea izateko asmoz.

2002an izenpetutako hitzarmenaren eta hitzarmen horren ondorengo urtez urteko luzapenen babesean,
arrakasta handiz jardun dute lankidetzan Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak jabetza-erregistroetan
dagoen informazioa eduki dezan, egiaztatzeko ea babes ofizialeko etxebizitzen (BOE) eskatzaileak
etxebizitzaren baten titular diren Espainiako lurraldean.

Jabetza- eta Merkataritza-Erregistratzaileen Elkargo Ofizialak sistema berri bat ezarri du, inskribatutako
finkak denbora erreal juridikoan lokalizatzea ahalbidetzeko, bai eta publizitate formala interesdunei bide
telematikoz eskatzeko eta igortzeko ere. FLOTI bidezko sarbide-sistema berri honek funtsezko eran
hobetzen ditu egungo lokalizazio-ohar eta ohar soilen igorpen-sistemaren prestazioak, fitxategi-trukean
oinarritzen baita sistema hori.

Horregatik, bai Etxebizitza Sailak bai Jabetza eta Merkataritza Erregistratzaileen Elkargoaren Euskal
Herriko Lurralde-Dekanotzak euren lankidetza hobetzea erabaki dute, eta erregistratzaile-elkargotik ezarri
den zerbitzu telematikora zabaltzea. Etxebizitza Saila, gainera, lankidetza-esparru berritu honetaz baliatu
nahi da egiten diren etxebizitza-salerosketako eragiketei buruzko informaziorako sarbidea ahalbidetzeko.
Estatistika-informazio horrek, hain zuzen ere, osatu egingo du sail horrek orain arte prestatu izan dituen
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estatistika-eragiketen multzoa, eta aukera emango du Euskadiko higiezinen merkatua hobeto ulertzeko.

Portugaleten eta Peñascalen alokairuko 77 etxebizitza sozial eraikitzea onartu da

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzeko dena. Kontratua honako
obra espedienteari dagokio: Portugaleten, 9. hiri-lurzoru finkatu gabean / 9. egikaritze unitatean, 32
etxebizitza sozial eta eranskinak eraikitzea. Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen
kontratua baimentzeko dena. Kontratua honako obra espedienteari dagokio: Bilbon, Uretamendi-El
Peñascalen 740 bizitegi arean, 740.01 egikaritze unitatean, 45 etxebizitza sozial eta eranskinak eraikitzea.

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du Portugaleten 32 etxebizitza sozial eta eranskinak eraikitzeko,
5,2 milioi euroko aurrekontuarekin. Etxebizitza hauek alokatzeko izango dira.

Gainera, Bilboko Peñascal auzoko Uretamendin ere, 45 etxebizitza sozial eta eranskinak egiteko baimena
eman du, 5,3 milioi euroko aurrekontuarekin. Etxebizitza hauek birkokapenak egiteko erabiliko dira.

OSASUN ETA KONTSUMO SAILA

Gobernu Kontseiluak 3 milioi euroko aurrekontua onartu du 2012an ZIZNerako

"Zahartzeari buruzko Ikertegi Nazionala-CNIE" fundazio publikoaren 2012. urteko aurrekontua onartzeko
dekretua.

Gaur goizeko bileran, Gobernu Kontseiluak 3 milioi euroko aurrekontua onartu du Zahartzeari buruzko
Ikerketa Zentro Nazionalerako (ZIZN). Eusko Jaurlaritzako Berrikuntza Funtsetik lortutako diru horrekin,
zentroak ekitaldi honetarako aurreikusita eta adostuta zituen jarduerak garatu ahal izango ditu.ZIZN funts
propioez soilik baliatzen da zelulen zahartzearen kausak ikertzeko, baina buru-belarri ari da honako
helburu hau lortzeko: Ekonomia eta Lehiakortasun ministerioari proiektu garrantzitsu honetarako hasiera
batean aurreikusitako Feder Funtsak barne hartzea ahalbidetuko liokeen akordioa lortzea.

Aurrekontu-sail honi esker, ZIZNk 2,5 milioi euroko inbertsioak egin ahal izango ditu 2012. urtea bukatzeko
geratzen diren hilabeteetan, zentroa martxan jarri zeneko jardueren memorian aurreikusitako inbertsioen
% 28,4, alegia. Horrela, eskuratutako funtsak ZIZNren egoitza barne hartuko duen eraikina (6,4 milioi euro,
lehen faserako) eraikitzeko eta hornitzeko izapideak hasteko bideratu ahal izango dira, eta baita ikerketak
egiteko beharrezkoak diren ekipamendu zientifiko eta informatikoak erosteko ere (2,5 milioi euro).
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Gainerako milioi erdia funtzionamenduarekin lotutako gastuetara bideratuko da, eta horri esker, abian
jarriko dira ZIZN martxan jartzeko oinarrizko prozesu estrategikoak. Zentroaren zuzendari nagusia
Bilatzeko Batzordea eratu da, Albert Einstein Institute on Ageing institutuko zientzialari eta zuzendarikide
Ana María Cuervo batzorde horretako presidente izango delarik. Bestetik, 2012ko azken hiruhileko
honetan, ZIZNren ikerketa-jarduerak abian jarriko dira. Hasteko, mundu mailan bakarra den giza lagin
biologikoen base bat sortzeko prozesuari ekingo zaio, eta tokiko taldeekin eta ikerketako nazioarteko
bikaintasun zentroekin zahartzeari buruzko lehendabiziko ikerketa-proiektuak abiatuko dira.

ZIZN Fundazioaren Patronatuak #pasa den urriaren 25ean Donostian egindako bileran eratua# Gobernu
Kontseiluak irailaren 25ean onartutako jarduera-plana gauzatzen hastea erabaki zuen, betiere bi irizpide
hauei jarraiki: egungo Gobernuak emandako baliabideak besterik ez erabiltzea, eta zentroa behar duen
ahalmen estrategiko osoarekin eratu ahal izateko beharrezkoak diren laguntzak kolokan jar ditzakeen
erabakirik ez hartzea. Horregatik, hain juxtu, Patronatuak ZIZNren Donostiako behin betiko egoitza izango
denaren lizitazioa atzeratzea adostu zuen, asmo handiko proiektu garrantzitsu hau behar bezala garatzeko
elkarrizketarako denbora eta adostasun-maila handia behar delako. Bien bitartean, zentroa normaltasun
osoz jardungo da Donostiako Miramongo Parke Teknologikoko behin behineko egoitzan.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Paisaia ikerketarekin eta formazioarekin jarraitzeko UPV/EHU-rekin hitzarmen sinadura onartu da

Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematekoa. Helburua:
Paisaiaren Europako Itunari dagokionez prestakuntza- eta ikerketa-jarduerak burutzeko.

Gobernu Batzordeak onartu du gaurko bileran Euskal Herriko Unibertsitatearekin (UPV/EHU) lankidetza
hitzarmena sinatzea eta Florentzako Hitzarmenarekin edo Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin zerikusia
duten formazioa eta ikerketarekin jarraitzea.

Gobernu Batzordeak bide eman dio horrela UPV/EHUrekin sinatuko den hitzarmenari, zeinen bitartez,
Pilar Unzaluk zuzentzen duen departamentuak 90.000 euro emango dizkion helburu horrekin egingo diren
lanetarako. Kopuru osotik, 15.000 euro 2012. urteko aurrekontuetatik ordainduko da eta azken 75.000
euroak 2013. urteko aurrekontuetatik

Joan den ekainean, Eusko Jaurlaritzak eta UPV/EHUk hitzartu eta sinatu zuten akordioaren arabera,
hezkuntza, zabalkunde eta sentsibilizazio lanak egitea zen helburua. Horretarako, Europako formazio eta
ikerketa programa aurrera eramateko paisaiaren arkitektura eta planifikazioan masterraren jarri zuen
abian.

Izandako emaitza onak direla eta, bide bera indartuko duen hitzarmen berri bat sinatzea erabaki da eta,
hori dela eta, Unibertsitateak "Paisaia kudeaketa: Lurraldea, Hiria eta Ondarea" izeneko Master Ofiziala
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eta "Diziplinarteko Estrategia Zientifikoak Ondarean eta Paisaian (DEZOP)" Doktoretza Programa martxan
jartzeko tramite guztiak egin beharko ditu

Era berean, RD 99/2011 araudiaren barruan dauden eta Doktoretza Programatan garatzen ari diren
Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin zerikusia duten doktoretza tesiak lagunduko dira.

Boilurraren ekoizpena, trasformazioa eta komertzializazioa bultzatzeko 175.680 euroko
dirulaguntza onartu da

Erabakia, Trufa de Álava Cooperativa - Arabako Boilurra, Koop. E. -ri diru-laguntza emateko, hain zuen
ere Euskal Autonomia Erkidegoan ekoitzi, landu eta merkaturatzeko.

Gobernu Batzordeak erabaki du gaurko bileran 175.680 euroko dirulaguntza ematea La Trufa de Álava
Cooperativa - Arabako Boilurra Kooperatibari.

Euskadiko boilurraren ekoizpen, transformazio eta komertzializaziorako aholkularitza teknikoa eman dezan
2012-2015 urteen bitartean.

Gobernu Batzordeak, horrela, bide eman dio kooperatiba horrekin hitzarmena sinatzea, boilurraren eta
eratorritako produktuen inguruko landatzea, ikerketa, garapena eta zabalkundea egin ahal izateko.

Dirulaguntzaren 175.680 eurotatik, 43.920# 2012 aurrekontuetatik ordainduko da eta beste guztia, hau da
131.760 euro, 2013, 2014 eta 2015 urtetako konpromisozko kredituak izango dira.

Boilurraren landatzea eta nekazaritzaren dibertsifikazioa helburu duen Boilurrantzaren 2007-2012 Planak
finkatzen duen bidea indartzen du hitzarmen horrek. "La Trufa de Álava Cooperativa - Arabako Boilurra
Koop. E" produktu horren komertzializazioan aitzindaria da eta horretan aritzen den elkarte bakarra da
Espainian.

Horrela, hitzarmenari esker 2012-2015. urteetara luzatzen ditu nekazaritzaren dibertsifikaziorako
helburuak lortzea, ustiategi berriak sortzea, edo laborantza mota horrekin, egun indarrean dauden nekazal
errenten osagarri bihurtzea. Era berean, produktuaren kalitatea hobetuko duen teknika berriak erabiltzea
eta ikertzea, kooperatibaren jarduera komertziala garatzea eta produktu berriak merkaturatzea
ahaleginduko du.

Une honetan, boilurraren eskaintzak ez duela merkatuan dagoen eskaria asetzen ikusten da, baita
prezioak bere horretan mantendu bakarrik ez, gora egingo dutela diote; batetik, landatze prozesuetan
sortutako boilur ekoizpenak ez dituelako naturan dauden boilur guneen desagertzeak orekatzen; eta
bestetik, gourmet produktuen eskaria mundu mailan gero eta handiagoa delako.

7/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



Sasoikakoentzako ostatuak eraiki eta hobetzeko, 132.000 euro emango ditu diru-laguntzatan Eusko
Jaurlaritzak

Agindua. Honen bitartez, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako
ostatuak diruz laguntzeko deialdia egiten da 2012 ekitaldirako, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan
aurreikusi bezala.

Nekazaritzako sektoreari loturiko sasoikakoen kolektiboarentzako ostatuak eraikitzeko edo/eta egokitzeko
laguntzetara 2012n, guztira, 132.000 euro bideratzea onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran.

Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza,
Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren aginduari. Agindu horrekin, guztira 132.000 euroko balioa duen
laguntza-lerro baterako deia egin zen. Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kontura
ordainduko dira.

Diru-laguntza horien helburua da EAEko nekazaritzako ustiapenetan sasoikako zerbitzuak ematen
dituzten langileentzako ostatuak eraikitzen, egokitzen eta ekipamenduak hobetzen diruz laguntzea.
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