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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Erabakia, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Eta
Instituzionaleko Kargu Publikodunen eta behin behineko langileen Etika eta
Jokabide Kodea onartzen dena.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Dekretua

Ebazpena, 2013ko maiatzaren 29koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko
sailburuordearena, Behatoki Estrategiko Sektorialei laguntzak emateko 2013ko
ekitaldirako deialdia ezagutzera emateko dena.

ELKARTZEN programa: 1.500.000 euro euskal enpresen nazioartekotzea sustatzen
duten Irabazi Asmorik Gabeko Entitateentzat eta Elkarte Sektorialentzat.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Familia eta lana bateratzeko 2010eko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuko 1.
artikuluko a), b) eta d) paragrafoetan aurreikusita dauden diru-laguntza lerroak
finantzatzeko 5.000.000tik gora euro gastatzeko baimena emateko akordioa.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.
Emakunde erakunde autonomoak udalerriei emakume eta gizonen
berdintasunerako planak egiteko 383.040 euroko diru-laguntza eman ahal izateko
dituen kreditu-beharrei erantzuteko konpromiso-kreditu bat sortzeko akordioa.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietan egoitza-proiektuetarako 2013.
urtean laguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei elkarrizketa-laguntzaileak
emateko Hezkuntza, Kultura eta Kirola Ministerioarekin lankidetza-hitzarmen bat
izenpetzeko baimena ematen duena.

Agindua. Honen bidez, EAErentzat interesgarriak diren gaietan, 2013-2014
ikasturtean, atzerrian espezializazio-ikasketak egiteko beketarako deia egiten da.
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Agindua, 2013-2014, 2014-2015, eta 2015-2016 ikasturteetarako hezkuntza-itunak
berritzeko, eta 2013-2014 ikasturterako unitateak zehazteko dei egiten duena.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratuaren lehenengo
aldaketarako baimentzeko dena. Kontratua honako obra espedienteari dagokio:
Euskal Autonomia Erkidegoko Trenbide Sare Berriko Plataforma (Tartea:
Tolosa-Hernialde) eraikitzea.
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Erabakia, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko Eta Instituzionaleko Kargu
Publikodunen eta behin behineko langileen Etika eta Jokabide Kodea onartzen dena.

LABURPENA

JAURLARITZAK ONARTU DU ETIKA- ETA JOKABIDE-KODE BERRIA, GOI-KARGUDUN ETA ENTE
PUBLIKOETAKO ZUZENDARITZA-TALDE GUZTIEK SINATUKO DUTENA

Sinatzaileek bere gain hartzen dute kargua uzteko konpromisoa, jokabideko gutxieneko
estandarrak bete ezean.

Gainera, dokumentuak ere badu ikuskatze sistema zorrotz bat; hortaz, ez betetzea berehala
jakinaraziko zaio Etika Publikoaren Batzordeari eta horrek proposatuko du berehalako
kargugabetzea, dagokion erakundeari pasatzea baita kasu larrienak fiskaltzari ere.

Besteak beste, goi-kargudunek eta konfiantzako langileek jasotako opariak itzuliko dituzte
adeitasunetik at egonez gero, ez dute bidaiarik onartuko baldin eta funtzio publiko zehatzetan ez
badaude, eta ez dute ordainsaririk jasoko goi kargudun gisa solasaldi, hitzaldi edo jardueretan
parte hartzeagatik.

Gaur, Gobernuaren Kontseiluak erabat berria den kodea onartu du: Eusko Jaurlaritzaren etika- eta
jokabide-kodea; Gobernuaren goi kargudunak eta aldi baterako langileak atxikiko zaizkio, baita euskal
erakunde publikoak osatzen dituzten entitateetako zuzendaritza-langileak ere. Agintaritzaren Aldizkarian
15 eguneko epean argitara ematen denetik ez atxikitzeak berehalako kargugabetzea ekarriko du.

Sinatzaileek bere gain hartuko dute kargua uzteko konpromisoa, baldin eta gutxieneko estandar gisa
agirian ezarritako jokabideak betetzen ez badituzte. Horretaz gain, agiriak ere badu ikuskatze sistema
zorrotz bat, etika- eta jokabide-kode hori betetzen dela kontrolatzeko.

Gure inguruko ikuspegi publikoarekin alderatuta, oso testu berria da eta, azken helburu gisa, osotasun
etikoa eta jarduera eraginkorra sustatu nahi ditu eta Eusko Jaurlaritzaren goi zuzendaritzaren parte diren
pertsonen kalitatea handitu.

Etika- eta jokabide-kode honek jasotzen du gutxieneko estandarren jokabide-zerrenda, baina dokumentu
bizia eta malgua da; hots, aldatu, egokitu edo zuzendu ahal izango da egingo diren gomendio eta
proposamenen arabera.

KODE ETIKOA

Lehenengo, Eusko Jaurlaritzaren etika- eta jokabide-kodeak zerrenda trinkoa egiten du eta jokabideak
egituratuko dituzten balio eta printzipioak deskribatzen ditu, baita kontrolatuko diren jokabideko gutxieneko
estandarrak ere:

BALIOAK, goi zuzendaritzaren parte diren pertsonen jardueraren oinarri: osotasuna, zintzotasuna,
zuzentasuna, ezaxola subjektiboa, gardentasuna, kalitatea, bikaintasuna, konfiantza, ardura, denbora,
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talde-lana, lidergoa hartzeko gaitasuna, motibazioa... eta berritzeko gaitasuna, eraginkortasuna,
efizientzia, etab.

PRINTZIPIOAK, kodea sinatuko dutenen jokabideak egituratzeko: inpartzialtasuna, objektibotasuna
erabakiak hartzeko, kontratatzeko prozeduretan, egindako kudeaketaren ardura, goi kargudunaren
jardueraren gardentasuna, herritarren parte hartzea sustatzea, iruzkinak eta jarduerak egiterakoan
errespetua, hizkera kontuz eta zuzen erabiltzea, hizkera erraza, jokabide eredugarria, tratuan adeitasuna
eta jendetasuna, hizkuntza-ezagutzen etengabeko hobekuntza, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasunari errespetua, etab.

PORTAERA zehatzak, saihestu beharrekoak eta errespetatu beharreko gutxieneko estandarrak. Besteak
beste:

Sinatzaileek bere funtzioak beteko dituzte dedikazio oso eta erabatekoarekin.

Ez dute mesede-traturik onartuko edo bidezko arrazoirik gabeko pribilegio edo abantaila dakarren
egoerarik ere ez.

Faboritismo-susmoak sor ditzaketen praktikak saihestuko dituzte: ez dute erabiliko erakunde maila edo
kargutik eratorritako abantailak, prozedurak arintzeko, kargak kentzeko edo onurak emateko bere buruari
edo hirugarren pertsona edo entitateei.

Ez dute edozein motatako negozio edo jarduera gauzatuko, baldin eta interes publikoekin aurkakotasuna
badago edo erabakiak hartzeko prozesuan objektibotasuna zalantzan jartzen bada, zuzenean edo
zeharka.

Interes-gatazkak ekar ditzaketen jarrerak saihestuko dituzte, esaterako, erabaki batzuetan parte hartzea,
baldin eta bat egiten badute berezko interes publikoek eta pribatuek, familiakoen edo inguruko pertsonen
interesak.

Berehala jakinaraziko dute, bere interesen eta interes publikoaren arteko aurkakotasuna badago, eta
ardurak eskualdatuko dizkiote hierarkian gorago dagoenari.

Ez dute onartuko dohaintzarik edo oparirik, ohiko erabileratik edo adeitasunetik haratago.

Karguagatik jaso ditzaketen opari eta dohaintza guztiak, baldin eta erabaki publikoetan eragina izan
badezakete, berehala itzuliko dira. Ezin badira itzuli, gizarte zerbitzuei emango zaizkie eta, azken buruan,
Euskal Autonomia Erkidegoaren ondareari gehituko zaizkie.

Behar diren neurriak hartuko dituzte, aldeko tratua ekar dezaketen oparirik edo onurarik ondoko
familia-giroak ez jasotzeko.

Ez dute onartuko hirugarren batek bidaiak ordaintzea (garraio-txartelak, hotelak eta mantenua), salbu
kargu publikoa gonbidatu ofizial gisa bertaratzen bada bere ardurarekin zuzenean lotutako ekitaldi, bilera,
jardunaldi, biltzar edo jarduera batera.

Ez dute ordainik onartuko ez dirutan ezta gauzetan ere ez, hitzaldiak emateagatik, eztabaidetan parte
hartzeagatik, eta abarrengatik, salbu jarduera hori kargu publikoa bete aurretik edo hortik kanpoko
kualifikazio edo jarduera profesionalei esker garatuz gero.
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Ezin izango dute jaso diru-ordainik edo konpentsaziorik, irratiko berriketaldi, telebistako eztabaida,
elkarrizketa, erreportaje, liburu, aldizkari, etab.etan parte hartzeagatik.

Ez dute babestuko zuzendariak kontratatzea partzuergo edo partaidetza-erakundeetan, baldin eta
blindaje-klausulak baditu edo kargugabetzeagatik sozietate eta erakunde publikoetako zuzendarientzat
ezarritako legezko zenbatekoa gainditzen duten kalte-ordainak baditu.

Inola ere ez, ezin izango dute faltsutu edo gezurrak esan curriculum profesionalaren datuei buruz.

Ez dute hartuko ordezkatzen duten erakundearen irudia kaltetu dezaketen jarrera edo jokabiderik.

Ezin izango dute bete kudeatze-kargu edo funtziorik -ordainduta egon edo egon gabe- fundazio, elkarte
edo beste erakunde mota batzuetan interes publikoekin talka egiteko arriskua egonez gero.

Ez dituzte modu desegokian erabiliko duten karguagatik administrazioak bere eskura jartzen dituen
ondasunak eta zerbitzuak.

Kargugabetu ondoren, bere gain hartuko dute interesak ez erreklamatzea Administrazio Publikoari, salbu
gatazka gertatu bada kargugabetzearen ondoren.

Trataera ofiziala jauna/andrea izango da eta horren ondoren atxikitako karguaren izena joango da.

BULTZATZEKO, KONTSULTA EGITEKO ETA GAINBEGIRATZEKO SISTEMA

Etika- eta jokabide-kode honen sinatzaileek bere gain hartzen dute kargua uzteko konpromisoa,
jokabideko gutxieneko estandarrak bete ezean; eta, horretaz gain, bultzatzeko, kontsulta egiteko eta
gainbegiratzeko sistema zorrotza ezarri da, Etika Publikoaren Batzordea sortu baita.

Batzorde hori Herri Administrazio eta Justizia Sailari dago atxikita, bilerak aldian behin egingo ditu eta 5
kidek osatuko dute:

Mahaiburua: Herri Administrazio eta Justizia Saileko titularra.

Funtzio Publikoko Sailburuordetzaren titularra.

Bi aditu esperientziadunak eta prestigiodunak etikan eta goi-zuzendaritzan.

Idazkaritza: Gobernuko goi-kargudun bat, batzordearen idazkari lanetan jardungo duena.

Batzorde hau eskumeneko organoa izango da egon daitezkeen ez betetzeen ohar, kontsulta, iradokizun,
kexa, salaketak, etab. jasotzeko.

Kode hau sinatuko duenaren ekintzen edo ez-egiteen larritasunaren edo ondorioen arabera, Etika
Publikoaren Batzordeak hauxe proposatuko dio Gobernuaren kontseiluari:

Berehalako kargugabetzea, jasotako jokabide-balio, printzipio edo estandarrei eragiten badio.

Eskumeneko organoari jakinaraztea, jokabidea ireki, bideratu edo zigortu dezaten.

Fiskaltza Nagusiari jakinaraztea, delitu edo hutsegitea izateko arriskua egonez gero.
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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Dekretua

LABURPENA

Zeleta, SL merkataritza-enpresaren jarduerek, instalazioek eta zerbitzuek eragindako ondasun eta
eskubideak premiaz okupatzeko adierazpena egiten duen dekretua, aipatutako sozietateak Deban daukan
Duquesa izeneko C Sekzioko baliabideak ustiatzeko 4.358 emakida ustiatzeko.

Ebazpena, 2013ko maiatzaren 29koa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko
sailburuordearena, Behatoki Estrategiko Sektorialei laguntzak emateko 2013ko ekitaldirako
deialdia ezagutzera emateko dena.

LABURPENA

BEHATOKI ESTRATEGIKO SEKTORIALENTZAKO LAGUNTZAK ZAINTZA TEKNOLOGIKOA ETA
ADIMEN LEHIAKORRA GAUZATZEKO

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun
Sailburuordetzaren bidez, behatoki estrategiko sektorialentzako diru-laguntzen 2013ko deialdia onartu du.

Laguntzon hartzaileak Euskadiko cluster eta preclusterrak dira, eta ezinbestekoa izango da zaintza
teknologikoa eta adimen lehiakorra gauzatzeko behatoki estrategiko sektorialeko proiektu bat izatea.
Aginduaren ondorioetarako, zientzia eta teknologiari buruzko kanpoko informazioa bildu eta hautatzeko,
aztertzeko, zabaltzeko eta jakinarazteko prozesu antolatu, selektibo eta iraunkorra da zaintza
teknologikoa, gisa horretan, informazio hori ezagutza bilaka dadin. Helburua joera eta seinaleez ohartzea
da, aukera eta mehatxu berriak antzemateko helburuarekin.

Guztira 130.000 bideratuko ditu gobernuak. Eskaerak Teknologia Zuzendaritzan edo Ekonomiaren
Garapen eta Lehiakortasun Sailaren lurralde-ordezkaritzetan aurkeztu ahal izango dira, 2013ko uztailaren
8ra arte.

Behatoki estrategiko sektorialei zuzendutako lehenengo programa martxan jarri zenetik lortutako emaitzak
erabakigarriak izan dira 2013an programa finantzatzera bideratuko diren baliabideak ezartzeko, kasu
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askotan, herri-administrazioek egitura horiek sortzearen alde egindako lana cluster eta preclusterren
egituretan dagoeneko barne hartu eta aurrera eraman baita.

ELKARTZEN programa: 1.500.000 euro euskal enpresen nazioartekotzea sustatzen duten Irabazi
Asmorik Gabeko Entitateentzat eta Elkarte Sektorialentzat.

Ebazpena, 2013ko maiatzaren 29koa, Industriako sailburuordearena, Elkartzen Programako laguntzak
2013ko ekitaldian emateko deialdia argitaratzeko dena.

LABURPENA

ELKARTZEN programaren helburua irabazi asmorik gabeko entitateei eta elkarte sektorialei diru-laguntzak
ematea da, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresen nazioartekotzea lagunduko duten kanpo-sustapeneko
jarduerak gauzatzeko.

Hauek dira programaren helburuak:

- Euskadiko enpresek garatutako produktu eta zerbitzuen merkatu-kuota handitzea kanpoko merkatuetan.

- Euskal produktu eta zerbitzuek merkatuotan duten presentzia sendotzea.

- Produktu eta zerbitzuok sustatzeko eta euren irudia hobetzeko ekintzak gauzatzea.

Programak ekintza hauek lagundu ahal izango ditu diruz:

- Merkataritza-misio zuzenak: kanpoko herrialde edo merkatuetara elkarte sektorial batek antolatutako
merkataritza- edo prospekzio-bidaiak.

- Alderantzizko merkataritza-misioak: elkarte sektorial batek antolatuta, bezero potentzialen edo atzerriko
preskriptoreen merkataritza-bidaiak Euskadira.

- Atzerriko azokak: elkarte sektorialak eta/edo bertako kide diren zenbait enpresak stand bat izatea
atzerriko azoketan.

- Sustapen- eta hedapen-elementuak: katalogoak, webguneak, bideoak, sustapeneko CDak...

- Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren iritziz euskal enpresen kanpoko sustapena lagundu
dezaketen bestelako jarduerak.

Diru-laguntzen zenbatekoa 1.500.000 euro da, eta ez dira itzulgarriak. Aurrekontu berberarekin, 30 elkarte
sektorialek antolatutako 261 jarduera babestu ziren 2012an. Horien artean, kanpoko azoketan ezarritako
62 stand, 102 merkataritza-misio zuzen eta 41 alderantzizko merkataritza-misio.
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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Familia eta lana bateratzeko 2010eko ekainaren 29ko 177/2010 Dekretuko 1. artikuluko a), b) eta d)
paragrafoetan aurreikusita dauden diru-laguntza lerroak finantzatzeko 5.000.000tik gora euro
gastatzeko baimena emateko akordioa.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK 17 MILIOI EURO BIDERATUKO DITU LANA ETA FAMILIA BATERAGARRI
EGITEKO NEURRIETARA

Eusko Jaurlaritzak 17,32 milioi euroko partida onartu du gaurko bileran familia eta lana bateragarri egiteko
neurriak hartzeko, baita gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko ere.

Jaurlaritzaren laguntzen helburua lanpostua izateko eta lanpostu horretan jarraitzeko baldintza hobeak
sortzea da, eta, bien bitartean, seme-alabak modu intentsiboan zaintzeko aukerak ematea, haurrek
beharrik handiena duten denbora-tartean.

Zehazki, Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren bitartez, hiru laguntza-lerro bideratuko dituzte:

a) seme-alabak zaintzen ari direlako eszedentzia egoeran dauden edo lanaldia murriztuta daukaten
langileentzat

b) mendetasun-egoeran edota muturreko osasun-larrialdian daudenentzat,

c) eta seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko bideratutakoak.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.

Emakunde erakunde autonomoak udalerriei emakume eta gizonen berdintasunerako planak
egiteko 383.040 euroko diru-laguntza eman ahal izateko dituen kreditu-beharrei erantzuteko
konpromiso-kreditu bat sortzeko akordioa.

LABURPENA

383.040 EUROKO KREDITUA DU EMAKUNDEK UDALERRIEI DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO
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383.040 euroko konpromiso-kreditua sortzea onetsi dau gaur Gobernu Kontseiluak Emakunde
Emakumearen Euskal Erakunde autonomoaren kreditu-beharrei erantzuteko, udalek gizon-emakumeen
arteko berdintasun-planak egiteko diru-laguntzak eman ditzan.

Lehengo Herrizaingo, Justizia eta Herri Administrazio Saileko Genero-indarkeriaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzari dagokio, bertara atxiki baitziren Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen
eskumenak martxoaren 1eko lehendakariaren 8/2013 aginduaren bidez.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko antzerkietan egoitza-proiektuetarako 2013. urtean
laguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

LABURPENA

60.000 EURO ANTZERKI KONPAINIEN ETA GUNE ESZENIKOEN ARTEKO LANKIDETZA
PROGRAMETARAKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, antzerki talde
egoiliarren eta udal titulartasun publikoa duten gune eszenikoen arteko lankidetza proiektuentzat diru
laguntzak arautzen dituen Agindua onartu du.

Gune eszenikoaren titularrek eta konpainia egoiliarrek elkarrekin aurkezten dituzten proiektuei daude
zuzenduta diru-laguntza hauek, elkarlan horrek sortzen dituen gastuak zati batean ordaintzeko. 2013an
garatutako proiektuetara mugatuko da deialdi hau.

Diru-laguntza hauetarako, guztira, 60.000 euro erabiliko dira eta proiektu bakoitzari gehienez 25.000
euroko laguntza eman ahal izango zaio. Eskariak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn
argitaratu eta hurrengo egunean hasita.

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeei elkarrizketa-laguntzaileak emateko Hezkuntza,
Kultura eta Kirola Ministerioarekin lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena.

LABURPENA
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EAEko IKASTETXEENTZAKO ELKARRIZKETA-LAGUNTZAILEAK

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, hartu du
Hezkuntza, Kultura eta Kirola, Ministerioaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza, Unibertsitate
eta Ikerketa Sailaren artean lankidetza-hitzarmen bat baimentzeko erabakia, EAEko ikastetxe publikoei
elkarrizketa-laguntzaileak emateko.

Hitzarmen honek EAEko ikastetxeetan destinoa duten elkarrizketa-laguntzaileen kopurua finkatzea du
helburu, 2013/2014 ikasturtean. Guztira, 101 elkarrizketa-laguntzailekoa izango da ingelesez, 9ekoa
frantsesez eta 5koa alemanez ikasturte honetarako.

Agindua. Honen bidez, EAErentzat interesgarriak diren gaietan, 2013-2014 ikasturtean, atzerrian
espezializazio-ikasketak egiteko beketarako deia egiten da.

LABURPENA

485.032 EURO ATZERRIAN ESPEZIALIZAZIO IKASKETAK EGITEKO

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko bilkuran
onartu duen aginduak beketarako deia egiten du 2013/2014 ikasturtean EAErako interesgarriak diren gaiei
buruz atzerrian espezializazio ikasketak egiteko.

485.032 euroko kopuru osoa duten laguntza hauen programaren helburua unibertsitateko goi mailako
tituludunen espezializazioa erraztea da, batez ere, Lehikortasuna, Ingurumena eta Energia,
Informazio-Gizartea, Bizi-Kalitateaa eta Baliabide-Biziak, horretarako atzerrian espezializazio ikastaroak
eginez, beti ere irakaskuntza arautuko programa baten barruan.

Agindua, 2013-2014, 2014-2015, eta 2015-2016 ikasturteetarako hezkuntza-itunak berritzeko, eta
2013-2014 ikasturterako unitateak zehazteko dei egiten duena.

LABURPENA

HEZKUNTZA ITUNAK

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, onartu du
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2013/2014, 2014/15 eta 2015/16 ikasturteetarako hezkuntza-itun berriak izenpetzeko baldintzak arautzen
dituen eta itunen erregimenean lehen aldiz sartu nahi duten ikastetxeak 2013/2014 ikasturterako itunak
izenpetzera deitzen dituen agindua.

Itunen erregimenera sartu nahi duten Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe pribatuak 2013/2014
ikasturterako beste hezkuntza-itun bat izenpetzera deitzea du agindu honek helburu, Haur Hezkuntzako
(2. zikloa), Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Hezkuntza Bereziko,
Batxilergoetako eta erdi eta goi mailako Lanbide Heziketako heziketa-zikloetako irakaskuntzetarako.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratuaren lehenengo aldaketarako
baimentzeko dena. Kontratua honako obra espedienteari dagokio: Euskal Autonomia Erkidegoko
Trenbide Sare Berriko Plataforma (Tartea: Tolosa-Hernialde) eraikitzea.

LABURPENA

GOBERNU KONTSEILUAK TRENBIDE SARE BERRIAREN TOLOSA-HERNIALDE ARTEKO
PLATAFORMA ERAIKITZEKO KONTRATUA EGUNERATZEKO BAIMENA EMAN DU

Gobernu Kontseiluak Euskadiko trenbide sare berriaren Tolosa-Hernialde arteko plataforma eraikitzeko
obren kontratua aldatzeko baimena eman du. Aipatutako kontratua Euskal Autonomia Erkidegoko
Aurrekontu Orokorren bitartez dago finantzatuta, eta, erregistratutako fiskalitate berria aplikatuta, % 8,62ko
gehikuntza izango du, hasteko eta behin BEZaren tipoak 2012ko irailean igo izanagatik. Hazkunde
horretan beste hainbat faktorek ere eragin dute, beharrezkoak baitziren obra exekutatzeko: mozketak eta
birlandatzeak, saneamenduak eta harrobiak betetzea, bilketak, harri-lubetetako murruak, lursailak
irmotzeko sareak edota sare dinamikoak ipintzea. 2014rako egindako esleipen berria 9.240.371,72
eurokoa da.

Kontratuaren eguneratzearen oinarria 2006ko apirilaren 24an sinatutako hitzarmenean dago: Ingurumen
eta Lurralde Politika Sailak hainbat betebehar hartu zituen Estatuko Administrazio Orokorrarekin eta
ADIFekin, Euskal Autonomia Erkidegoan trenbide berria eraikitzeko.
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