
2013/12/17(e)ko saioa

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Agindua, honen bitartez, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) programaren
kreditua 2013an handiagotzera bideratutako 2 milloi euroko ezohiko partida
esleitzen zaie Euskal Autonomia Erkidegoko Udaleei.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematen dena, Euskal
Autonomia Erkidegoan 2014. urtean esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren
sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzen deialdia finantzatzeko.

Dekretua; profesionaltasun-ziurtagirien eta egiaztapen partzial metagarrien euskal
erregistroa sortu eta ziurtagiri eta egiaztapen horiek erregistratzeko eta emateko
prozedura ezartzen duena.

Agindua, honen bitartez onartzen dira erakunde publikoek esku-hartze sozialaren
esparruan teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko
diru-laguntzak emateko oinarriak, eta laguntza horietarako deialdia egiten da 2014.
urterako.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
1.200.000 euro #Lehen Aukera# unibertsitate-programarako.

Agindua, kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako deia egiten duena.

Agindua, ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, intunpeko ikastetxe
pribatuetan, eskolatuta dauden hezkuntza-premia berezietako ikasleentzat
eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak deitzen dituena. 2013-2014ko
ikasturtea.

Agindua, 2014. urtean gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko
diru-laguntzak emateko modua arautzen duena.

Agindua, 2014. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako Batasuneko
beste erregio eta estatu batzuetako gazte-taldeen arteko mugikortasun eta
elkartrukerako jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen
duena.
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Agindua, #Euskadiko Gazteak Lankidetzan# programarako 2014ko deialdia egiteko
dena.

Erabakia, Soziolinguistika Klusterra elkarteari diru-laguntza zuzena emateko, 2013.
urtean "Aldahitz" eta "EraLan" hizkuntza-ikerketa proiektuak finantza ditzan.

Erabakia, Gernikako Bakeraren Museoa Fundazioari diru-laguntza zuzena ematen
dueña, 2013. urteko ustiapen aurrekontua finantzatzeko.
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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Agindua, honen bitartez, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) programaren kreditua 2013an
handiagotzera bideratutako 2 milloi euroko ezohiko partida esleitzen zaie Euskal Autonomia
Erkidegoko Udaleei.

LABURPENA

BI MILIOI EURO GEHIAGO GLL ORDAINTZEKO

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan maria Aburtok proposatuta, 2013ko Gizarte Larrialdietako
Laguntza (GLL) ordaintzeko kontu-saila bi milioi eurotan handitzea onetsi du Gobernu Kontseiluak. 2010az
geroztik, lehen aldikoz handitu da aurrekontuan GLLari esleitutako kopurua.

Aparteko gehikuntza hori EAEko Aurrekontu Orokorrean hasieran esleitutako 17,3 milioi euroei gehitu
zaizkie. Aldizkakoa ez den prestazio hau ez da, Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE) eta Etxebizitzako
Prestazio Osagarria (EPO) bezala, eskubide subjektiboa.

Kontu-sailaren aparteko handipena hilaren 2an Aburto sailburuak Legebiltzarrean egindako agerraldian
iragarri zuen, eta haren bitartez bi helburu bete nahi ditu Eusko Jaurlaritzak: alde batetik, EAEko udalek
laguntza hauek finantzatzen egin duten elkartasuneko ahalegina nolabait konpentsatu, eta bestetik Eusko
Legebiltzarrak urriaren 10ean GLL handitzeko onetsi zuen ez-legezko proposamena onetsita egin zuen
eskaerari erantzun.

Laguntza hauek gizarte-bazterketa prebenitzeko, leuntzeko zein saihesteko beharrezkoak diren ohiko
nahiz ohiz kanpoko gastuei aurre egiteko behar beste dirurik ez duten pertsonei ematen zaizkie. Legez
(abenduaren 23ko 18/2008 Legea, Diru-sarrerak Bermatzeko eta Gizarteratzekoa) Eusko Jaurlaritzari
dagokio horiek finantzatzea; haatik, horiek kudeatzea eta esleitzea udalei dagokie.

Aurrekontuaren murriztapenak gorabehera, datorren ekitaldi ekonomikoan prestazioa horren finantzaketa
% 18,5 handitzea aurreikusi da.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematen dena, Euskal Autonomia
Erkidegoan 2014. urtean esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak
sustatzeko diru-laguntzen deialdia finantzatzeko.

LABURPENA

BOST MILIOI EURO HIRUGARREN SEKTOREAK ESKU HARTZE SOZIALAREN BARRUAN
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GAUZATZEN DITUEN JARDUERAK SUSTATZEKO

Jaurlaritzaren Kontseiluak 5,08 milioi euroko aurrekontu-saila onartu du hirugarren sektoreak esku-hartze
sozialaren arloan gauzatzen dituen jarduerak sustatzeko.

Hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko Enplegu eta Gizarte Politika Sailak ematen dituen laguntzak
abenduaren 4ko 271/2012 Dekretuak arautzen ditu. Pertsonen autonomia bultzatzeko eta pertsona
guztien gizarteratzeko gizarte-zerbitzuen eta esku-hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen
laguntzea da horren helburua.

Gizarte-zerbitzuen arloan ez ezik, jarduerak horiek gizarteratzearen, familia babesaren eta umeen eta
nerabeen arretaren eta babesaren alorretan ere gauzatzen dira. Halaber, etorkinak gizarteratzea eta, oro
har, kulturaniztasuna babestea, pertsona nagusiak eta mendekotasun edo minusbaliotasun egoeran
artatzea eta babestea eta aniztasun afektibo-sexuala bermatzea ere dute helburu.

Diru-laguntzen ildo batek pertsonentzako, familientzako, taldeentzako eta komunitateentzako esku-hartze
sozialeko jarduerak hartzen ditu barne, hau da, autonomia pertsonala eta gizarteratzea sustatzeko eta
bultzatzeko jarduerak, bereziki, esperimentazioa eta berrikuntza ekarriko dutenak. Enplegu eta Gizarte
Politika Sailak 4,43 milioi euro bideratuko dizkie.

Beste ildo baten xedea esku-hartze sozialean boluntarioen ekintza eta elkarte-partaidetza indartzea da.
Horren bidez, boluntarioen ekintza handitzeko, esku-hartze sozialaren arloan elkarteen partaidetza
handitzeko eta esku-hartze sozialean aritzen diren erakundeak, sareak edo federazioak, batez ere
autonomia-arlokoak, sortzeko edo hobetzeko jarduerak finantzatuko dira. Kapitulu honek 644.000 euro
ditu.

Dekretua; profesionaltasun-ziurtagirien eta egiaztapen partzial metagarrien euskal erregistroa
sortu eta ziurtagiri eta egiaztapen horiek erregistratzeko eta emateko prozedura ezartzen duena.

LABURPENA

PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIEN ETA EGIAZTAGIRI PARTZIAL METAGARRIEN EUSKAL
ERREGISTROA SORTU DUTE

Juan Maria Aburto Enplegu eta Gizarte Politika sailburuaren proposamenari jarraiki, Jaurlaritzako
Kontseiluak Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztagiri Partzial Metagarrien Euskal Erregistroa sortzea
onartu du, baita ziurtagiri eta egiaztagiri horiek erregistratzeko eta igortzeko prozeduraren erregulazioa
ere.

Enplegurako lanbide-prestakuntzaren helburuetako bat langileek prestakuntza-prozesuen (formalak eta
ez-formalak) eta lan-esperientziaren bidez lortutako gaitasun profesionalak ziurtatzea da. Hala,
martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretuak xedatzen du autonomia erkidegoetako organo eskudunek
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igorritako profesionaltasun-ziurtagirien eta egiaztagiri partzial metagarrien erregistro bat eduki beharko
dutela, nominala eta espezialitateen arabera sailkatutakoa.

Euskadin, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari dagokio funtzio hori. Horrek EAE osorako erregistro
bateratua sortuko du. Honako hauek izango dira helburuak:

a) Gaitasun-unitateen profesionaltasun-ziurtagiriak eta egiaztagiri partzial metagarriak erregistratzea eta
biltzea, araudi aplikagarriaren araberako betekizunak betetzen direla egiaztatu aurretik.

b) Erregistratutako datuei buruzko ziurtagiriak ematea.

c) Enpleguko Estatuko Zerbitzu Publikoak koordinatzen duen Enpleguko Sistema Nazionalak biltzen duen
Erregistro Orokorrarekin koordinatzea eta lankidetzan aritzea errazten duten jarduerak gauzatzea.

d) Interesdunek erregistroko datuetara sartu ahal izatea erraztea.

e) Erregistroan egindako izen-emateen euskarri izan diren dokumentuak zaintzea eta babestea, bereziki,
ebaluazioen emaitzak biltzen dituzten aktak eta dokumentuak. Izan ere, prestakuntza-moduluak ematen
dituzten ikastetxeek Erregistroari bidali beharko dizkiete hiru hilabeteko epea igaro aurretik.

Erregistroan jasotako profesionaltasun ziurtagiriak dokumentu publikoak dira. Honako hauek eskatu
ahalko dute ziurtagiriak eta egiaztagiriak biltzea eta igortzea:

a) Enplegurako lanbide-prestakuntzaren azpisisteman, eskatutako profesionaltasun-ziurtagiriari dagozkion
prestakuntza-modulu guztiak gainditu dituzten pertsonak, edo eskatutako profesionaltasun ziurtagiriari
dagozkion gaitasun-unitateei lotutako egiaztagiri partzialen eta lanekoak ez diren praktiken modulua
metatu duten pertsonak.

b) Hezkuntza sistemako ikasketen bidez, eskatutako profesionaltasun-ziurtagiria osatzen duten
gaitasun-unitateei lotutako modulu profesional guztiak gainditu dituztela egiaztatzen duen ziurtagiri
akademikoa lortu duten pertsonak, baldin eta ziurtagiri horren gaitasun-unitate guztiak barne hartzen
dituen titulu bat osatu ez badute.

c) Lan-esperientziaren edo bide ez-formalen bidez lortutako gaitasun profesionalak ebaluatzeko eta
egiaztatzeko prozesuen bitartez eskatzen den profesionaltasun-ziurtagiria osatzen duten gaitasun-unitate
guztiak gainditzen dituzten pertsonak.

Bestalde, profesionaltasun-ziurtagiri bati ezarritako gaitasun-unitate bat edo bat baino gehiagori lotutako
moduluak gainditu dituztenek, denak gainditu behar izan gabe, egiaztagiri partzial metagarri bat
erregistratu eta igortzeko eskatu ahalko dute.

Agindua, honen bitartez onartzen dira erakunde publikoek esku-hartze sozialaren esparruan
teknikariak eta/edo administrariak kontratatzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko
oinarriak, eta laguntza horietarako deialdia egiten da 2014. urterako.
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LABURPENA

LAU MILIOI EURO UDALEK GIZARTE ETA IMMIGRAZIO ZERBITZUETAKO TEKNIKARIAK
KONTRATATZEKO.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak 4,09 milioi euro jarriko ditu Euskadiko udalen esku, 2014an
profesionalak kontrata ditzaten esku-hartze sozialeko jarduerak sustatzeko.

Laguntza-lerro batera 3,12 milioi euro bideratuko dira, udaletako gizarte-zerbitzuek egiten duten lana
indartzera teknikariak eta administratzaileak gehitzea ahalbidetzeko.

Bigarren laguntza-lerroari esker, zeinak, 965.000 euroko aurrekontua izango baitu, autonomia-erkidegoko
udalek eta mankomunitateek immigrazioko teknikariak kontratatu ahal izango dituzte, udal esparruan
jarduerak gara ditzaten kultura desberdinen arteko bizikidetzaren arloan.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

1.200.000 euro #Lehen Aukera# unibertsitate-programarako.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
egunean onartu ditu unibertsitate desberdinei eman beharreko finantzazioak handitzen dituzten aginduak:
170.000 euro gehiago Mondragon Unibertsitatearentzat, 340.000 euro gehiago Deustuko
Unibertsitatearentzat eta 690.000 euro gehiago Euskal Herriko Unibertsitatearentzat, 2013. urteko
kontratu-programetarako.

Finantzazioaren areagotze horiek unibertsitate bakoitzaren "Lehen- Aukera " programa pilotua egiteko
dira. "Lehen- Aukera " prestakuntza-programa bat da eta hiru hilabeteko prestakuntza-moduluak dira;
prestakuntza lortzeko, aldi batez enpresetan jardutean datza, perfil akademikoari lotutako jardueretan,
gehienez ere, 600 unibertsitate-titulatu berrientzat 2012-2013ko ikasturtean; pertsona horiek langabezian
egon behar dute eta Lanbide- Enpleguko Euskal Zerbitzuko Zentroetan eman behar dute izena.
Confebaskek, elkarlanean, programari babesa ematen dio, eta euskal enpresen artean zabalkundea
egingo du.

Unibertsitateko Lehen Aukera, Enplegua Sustatzeko Programaren baitan kokatzen da, eta Eusko
Jaurlaritzako Lehendakaria bera du sortzaile eta bultzatzaile. 2012-2013 ikasturte akademikoan
unibertsitate titulu ofizialen bat eskuratu duten ikasleei gaitasun profesional handiagoa ematea du xede
programak, bai eta hezkuntza esparrutik lan mundurako bidea erraztea ere.
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Agindua, kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako deia egiten duena.

LABURPENA

KONGRESUAK ETA ZIENTZIA BILERAK EGITEKO LAGUNTZAK

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, Agindu
bat onartu du kongresuak eta zientzia bilerak egiteko laguntzetarako deia egiteko.

240.000 euroko diru-kopurua duten laguntza hauen helburua EAEn kongresuak eta zientzia bilerak egiten
laguntzea da, oso tresna egokiak baitira ideiak eta ezagupen zientifiko eta teknologiko aurreratuak trukatu
eta zabaltzeko, prestigio handiko ikertzaile eta irakasleen parte hartzea bultzatuz.

Ekintza hauek 2014 urteko lehen seihilekoan egin behar dira.

Agindua, ikastetxe publikoetan edo, salbuespen gisa, intunpeko ikastetxe pribatuetan, eskolatuta
dauden hezkuntza-premia berezietako ikasleentzat eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak
deitzen dituena. 2013-2014ko ikasturtea.

LABURPENA

2.300.000 EUROTAKO DIRU-LAGUNTZA HEZIKETA-BEHARRIZAN BEREZIAK DITUZTEN IKASLEEN
ESKOLA-GARRAIORAKO

Gobernu Bilerak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailburuak proposatuta, Agindu bat onartu du.
Honen bitartez eskola-garraiorako banakako diru-esleipenak ematea onartzen da ikastetxe publikoetan
edo, salbuespen giza, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta dauden hezkuntza-premia berezietako
ikasleentzat 2013/2014ko ikasurtean.

Diru-esleipen hauek 2.300.000 eurotako zenbatekoa izango dute eta jasotzaileak honakoak dira: mugapen
larriak direla eta, antolatutako eskola-garraioak edota ohiko garraio publikoak erabili ezin ditzaketen
haurrak eta, hortaz, euren etxebizitzetatik eskoletara joatea erraztuko duen garraio-alternatiba bat behar
dutenak.

Agindua, 2014. urtean gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko
modua arautzen duena.
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LABURPENA

480.000 EURO GAZTERIA ARLOKO PROGRAMAK ETA EKINTZAK BURUTZEKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2014 urtean
Gazteria arloko programak eta ekintzak burutzeko diru-laguntzen araubidea ezartzen duen Agindua onartu
du.

Deialdi hau irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoei, publiko nahiz pribatuei, dago zuzendua, eta
480.000 euroko diru kopurua du. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn
agertu eta hurrengo egunean hasita.

Agindua, 2014. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako Batasuneko beste erregio eta
estatu batzuetako gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko
diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duena.

LABURPENA

125.000 EURO GAZTEEN MUGIKORTASUN EDO ELKARTRUKE EKINTZAK BURUTZEKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2014. urtean
gazteen mugikortasun edo elkartruke ekintzak burutzeko diru-laguntzen araubidea ezartzen duen Agindua
onartu du. Ekintzok, Euskadiko gazte taldeen eta Europako Batasuneko beste eskualde edo estatu
batzuetako gazteen artean burutuko dira.

Deialdiak 125.000 euroko diru kopurua du, ondorengo arloetan gauzatuko diren programa edo ekintza
konkretuetara bideratuak:

-Europako Batasuneko beste eskualde edo estatu batzuetako elkarte edo erakundeekin batera gazteen
mugikortasun edo elkartruke ekintzetarako.

-Gazteen mugikortasun edo elkartrukearekin zerikusirik duten eskualdez gaindiko ekintzen sustapen,
zabalkunde edo formazio ekintzetarako.

Deialdi hau irabazi asmorik gabeko pertsona juridikoei, publiko nahiz pribatuei, dago zuzendua. Eskaerak
aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn agertu eta hurrengo egunean hasita.

Agindua, #Euskadiko Gazteak Lankidetzan# programarako 2014ko deialdia egiteko dena.
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LABURPENA

EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN PROGRAMARAKO DEIALDIA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2014 urteko
Euskadiko Gazteak Lankidetzan programan parte hartzeko deialdia egiten duen Agindua onartu du.
Programa honen xedea da, 21 eta 30 urte bitarteko gazteei (gehienez 100 gazteri) garapen bideetan diren
herrialdeetarako bidaia erraztea, bertan Gobernuz Kanpoko Erakundeekin elkartasun proiektuetan parte
har dezaten.

Parte hartzeko interesa duten pertsonen aukeraketa prozesuak, hiru fase ditu: 170 lagunen aurre
aukeraketa lehenik, 100 lagunen aukeraketa ondoren, eta informazio eta orientazio aldia ondoren.

Deialdiak 250.000 euroko diru kopurua du. Dirua ez du zuzenean boluntarioak jasoko, Gazteria eta Kirol
Zuzendaritzak kudeatzen baititu gastuak zuzenean.

Erabakia, Soziolinguistika Klusterra elkarteari diru-laguntza zuzena emateko, 2013. urtean
"Aldahitz" eta "EraLan" hizkuntza-ikerketa proiektuak finantza ditzan.

LABURPENA

70.000 EURO SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRARI

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez,
Soziolinguistika Klusterrari 70.000 euroko diru-laguntza zuzena ematea erabaki du, 2013an "Aldahitz" eta
"Eralan" hizkuntza-ikerketa proiektuak finantzatzeko (hizkuntza-erabileraren aldaketa-prozesuak eragin eta
ikertzeko proiektuak).

Diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da, Soziolinguistika Klusterrak laguntzaren justifikazioa egin
ondoren. Diru-laguntza justifikatzeko, onuradunak honako hauek aurkeztuko ditu: ekintzari dagokion
aurrekontu likidatua, eta burututako jardunari eta lortutako emaitzei buruzko txostena. Justifikazioa
aurkezteko epea 2013ko abenduaren 31n bukatuko da. Soziolinguistika Klusterrak diru-laguntza
zehaztutako helburu zehatzetarako erabili beharko du.

Erabakia, Gernikako Bakeraren Museoa Fundazioari diru-laguntza zuzena ematen dueña, 2013.
urteko ustiapen aurrekontua finantzatzeko.
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LABURPENA

20.000 EURO GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA FUNDAZIOARI

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, Gernikako
Bakearen Museoa Fundazioari 20.000 euroko diru-laguntza zuzena ematea onartu du, Fundazioaren 2013
urteko ustiapen aurrekontua finantzatzeko.

Diru-laguntza ordainketa bakarrean emango da (Fundazioak aurtengo lehen sei hilabeteetako
aktibitatearen behin-behineko balantzea aurkeztua daukala aintzat hartuta). Laguntza justifikatzeko, urteko
kontuak eta 2013 urteari dagokion auditoria-txostena aurkeztu beharko ditu onuradunak, 2014ko lehen
seihilekoan.
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