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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
200.000 euro, ikertzaileek doktoretza-aurreko egonaldiak estatuko eta atzerriko
unibertsitateetan egin ditzaten

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Txonta inguruko hiri berroneratzerako eta babeseko etxebizitzen sustapenerako
Eibarko udalarekin sinaturiko hitzarmena onetsi du Gobernu Kontseiluak

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Produktu berriak garatzeko Gaitek programaren deialdia onartu dute

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Haziren ingurumen adar osoa IHOBE Sozietate Publikora gehitzea erabaki da
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

200.000 euro, ikertzaileek doktoretza-aurreko egonaldiak estatuko eta atzerriko unibertsitateetan
egin ditzaten

Isabel Celaá Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren eskariz, euskal ikertzaileek
doktoretza-aurreko egonaldiak egin ditzaten dirulaguntzak deitzen dituen agindu bat onartu du Gobernu
Kontseiluak. Atzerriko edo estatutako unibertsitateetan, ikerketa- edo garapen teknologikoko zentroetan
eta i + g + i-ko jarduera duten enpresetan egin ahal izango dira egonaldi horiek. Agindurako aurrekontua,
guztira, 200.000 eurokoa da.

Doktore ez diren ikertzaileak prestatzeko 2012-2013ko ikasturterako doktoretza aurreko programaren
onuradunek eskatu ahal izango dituzte dirulaguntzak. Haien zenbatekoa, mantenu-gastuetarako, eguneko
25 eurokoa izango da, gehi aldatu daitekeen beste zenbateko bat, joan-etorrien gastuetarako. 300
eurotatik ohiko helbidetik 1.000 kilometro baino gutxiagoko egonaldietarako, 1.200 eurotara arte 11.000
kilometro baino gehiagoko distantzia batera joan behar duten ikertzaileentzat.

2013. urtean eta, salbuespenetan izan ezik, ohiko aldi akademikoetan egingo dira egonaldiak. Ikertzaileek,
programa honi esker, izango dute hurrenez hurreneko bi egonaldi lotzeko aukera baina haien iraupena
ezin izango da lau hilabetetik gorakoa izan. Onuradunak ikerketa zientifiko eta teknikoan hobeto
prestatzea izango da programaren helburu nagusia eta, horretarako, bide hauek erabiliko dira:
ikerketa-jarduerak egitea, ikerketa-proiektuari aplikatzeko teknika berrien ikaskuntza, fondo bibliografiko
eta dokumentalen kontsulta eta, oro har, gauzatzen ari den tesirako proiektuaren testuinguruan,
prestakuntza zientifiko eta teknikoaren onerako izango den eta tesia garatzea sustatuko duen beste
edozein ikerketa-jarduera.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Txonta inguruko hiri berroneratzerako eta babeseko etxebizitzen sustapenerako Eibarko udalarekin
sinaturiko hitzarmena onetsi du Gobernu Kontseiluak

Erabakia, baimentzen da Eibarko Udalarekin hitzarmena izenpetzea Eibar udalerriko Txonta arearen
hiri-berroneratzea eta babes ofizialeko etxebizitzen sustapena ahalbidetzeko.

Gobernu Kontseiluak, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren proposamenari
jarraituz, Txonta inguruko hiri berroneratzerako eta babeseko etxebizitzen sustapenerako Eibarko
Udalaren eta Etxebizitza Sailaren artean sinaturiko hitzarmen proposamena onetsi du.

Hitzarmenaren xedea, Eusko Jaurlaritzak jarduketa horretan izan behar duen partaidetzarako oinarriak
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ezartzea da. Horretarako, higiezinak bideratuko zaizkio Udalari, une honetan Txontan dauden lantegiak
bertan kokatzeko, izan ere, bilatzen den hiri berroneratze hori burutu baino lehen lantegi horiek lekuz
aldatu beharko baitira.

Eibarko Udalak, beharrezkoak diren dokumentuak gauzatzeko, izapidetzeko eta bultzatzeko konpromisoa
hartu du, hau da, Txonta inguruko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa Puntuala, plan
zehaztuak, birzatitze proiektuak, urbanizazio proiektuak, xehetasun azterlanak eta beharrezkoak diren
gainerako dokumentazio guztiak.

Eibarko Udalak, jarduketa burutu ondoren, Udalari dagozkion orubeak eta eraikuntza eskubideak truke
bitartez Eusko Jaurlaritzari emateko konpromisoa ere hartu du. Orube eta eraikuntza eskubide horiek,
hirigintza jarduketaren edo antzekoen ondorioz udalak plusbalioetan izan behar duen partaidetza dela eta
Udalari dagozkionak izango dira, eta birzatitze erkidegoaren alde emango ditu, jardueren leku aldaketek
dituzten gastuak bere gain hartzearen truke, bertan babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko. Horien
balioa, horren truke emandako pabilioien eta garajeen balio bera izan beharko da.

Udalak, Txonta inguruko Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren aldaketaren ondorioz eskuratu du
eraikigarritasunaren titulartasuna. Udalak aldaketa hori bideratzeko konpromisoa hartu du.

Etxebizitza Sailari dagokionez, inguruaren hiri berroneratzea posible egingo duten jarduketak burutzeko
konpromisoa hartu du, Txontan dauden lantegiak Matxaria ingurura eramateko beharrezkoak diren
inbertsioen bitartez.

Horrela, leku aldaketak egiteko beharrezkoak eta egokiak diren pabilioiak eta garajeak emango dizkio
Udalari, Eibarko Udalak edo haren mende dauden erakundeek hala eskatzen dituztenean, truke bitartez.

Eusko Jaurlaritzak, jaso beharreko lur-zatietako eta orubeetako urbanizazio eta eraikuntza lanen
kontratazioa eta erabateko burutzapena egiteko konpromisoa hartzen du, eta baita Urbanizazio eta
Eraikuntza Proiektuak idazteko konpromisoa ere.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Produktu berriak garatzeko Gaitek programaren deialdia onartu dute

Erabakia: 5.000.000 eurotik gorako gasturako baimena ematekoa. Helburua: produktu berriak garatzeko
proiektuak egiteko laguntza-programa finantzatzea, 2013ko ekitaldian zehar (Gaitek Programa).

Gobernu Kontseiluak, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailak eskatuta, Gaitek
programarako deialdiaren aurrerapena onartu du gaur. Programa horrek laguntza ematen du produktu
berrien garapen hutsera bideratutako I+Gko proiektuak egiteko, enpresen lehiakortasuna hobetzeko.

Gaitek programak 37,9 milioi euroko hasierako hornidura du. Laguntza horien hartzaileak enpresak
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(handiak zein ETEak), fundazioak eta enpresa-elkarteak dira; baita enpresen arteko taldeak ere.

Programa horren bidez, pixkanaka gehitzen joan da laguntza jaso duten proiektuen kopurua, eta urtero
700 enpresa eta proiektu inguru bultzatzera iritsi da.

Duela bi urte hasi zen I+G programetarako laguntza-deialdiaren aurrerapena, neurri gisa, enpresek
laguntza horiek ekitaldiaren hasieratik bertatik jaso ahal izan ditzaten lortzera bideratuta. I+Gari lotutako
jarduerak finkatzeko etengabeko laguntza behar dela kontuan izanda hartu du erabaki hori Eusko
Jaurlaritzak. Sistema honen bidez, I+Gari lotutako jarduerak ez dira etengo.

Eskaerak aurkezteko mugaeguna 2013ko martxoaren 29a izango da.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Haziren ingurumen adar osoa IHOBE Sozietate Publikora gehitzea erabaki da

Akordioa, HAZI Kontsultoria, S.A. baltzuak proiektatutako bioaniztasunaren unitate ekonomikoa osorik
Ingurumenaren Kudeaketako Sozietate Publikoa IHOBE, S.A. lagatzeari onespena emateko.

Gobernu Batzordeak gaur egin duen bileran onartu du HAZIren Biodibertsitate unitatearen osoa IHOBE,
Ingurumen Kudeaketarako Sozietate Publikora gehitzea eta, modu horretan, ingurumenaren lan guztiak
beregan bateratzea.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailak bere esparruan biltzen zituen enpresa
publiko guztien berregituratze eta antolamenduaren ondorioz sortutako HAZI Fundazioaren konfigurazioa
prozesuaren barruan finkatzen da zesio hori. Hori horrela, HAZI lehen sektorerako leihatila bakar eta
komuna bihurtzen da eta, bide batez, ingurumenarekin zerikusia duten gai guztiak IHOBEren inguruan
bateratzen dira. I+G+B ekimenak, Tecnaliaren barruan dauden Azti eta Neikerren bitartez bideratuko dira.

Akordio hori dela eta, Haziren biodibertsitate atal osoa Ihoberen esku geldituko da, baita aktiboak,
pasiboak eta material zein giza baliabideak (11). Azken horiei egun dituzten lan baldintzak, soldata,
antzinatasuna eta lortutako beste eskubide guztiak errespetatuko zaizkie.
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