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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua:
diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko
18/2008 Legean ezarritako etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazio
ekonomikoak.

Erabakia, Etxebizitza Bideratzeko Plana (2013-2016) jakinaraztekoa.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, 2013. urtean
etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzak finantzatzeko.

Dekretua, "Bizigune" Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua:
Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko
18/2008 Legean ezarritako diru-sarrerak bermatzeko errenten prestazio
ekonomikoak.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Irrati-lizentzien lehiaketaren ukoari aurkeztutako errekurtsoak ezeztu dira.

Itsu-gortasuna duten pertsonei arreta ematea.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzen duena,
Gasteizen Mariturri LHI, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 3 linea dituen
ikastetxe berria, eraikitzeko obrak finantzatzeko.

Erabakia, Orioko, Lemoako eta Basauriko Udalekin lankidetza-hitzarmenak
sinatzeko baimena ematen du. Horien bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
emateko erabiltzen diren udalaren titulartasuneko eraikuntzetako kontserbazio-,
mantentze- eta zaintza-gastuak finantzatuko dira.

Agindua, 2014. urtean gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota
normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena
(Euskalgintza deialdia).
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OSASUN SAILA X. LEG.
Erabakia, 2013-2020ko Osasun Plana onartzeko dena.
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ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua: diru-sarrerak
bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako
etxebizitzarako prestazio osagarriaren prestazio ekonomikoak.

LABURPENA

50,4 MILIOI EURO ETXEBIZITZARAKO PRESTAZIO OSAGARRIETARAKO

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan Maria Aburtoren proposamenez, Gobernu Kontseiluak
50,42 milioi euroko gastua baimendu du 2014an Etxebizitzatarako Prestazio Osagarrien beharrei
erantzuteko.

Jaurlaritzak erabaki du aldez aurretik onartzea gastu-espediente hau, 2014ko urtarriletik bertatik
finantzatzen hasteko bitarteko ekonomikoak izan daitezen, betiere estaltzen duen prestazioaren
izaerarekin eta prestazioaren onuradunen beharrizanekin bat etorriz. Kontuan izan behar da
Etxebizitzarako Prestazio Osagarriaren ordainketa hilean behin egiten dela, diru-sarrerak bermatzeko
errenta ordaintzen den garai berean (haren osagarri da, gainera).

Etxebizitzarako Prestazio Osagarria aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, eta diru-sarrerak bermatzeko
funtsaren osagarria da. Prestazio horien onuradunen etxebizitza alokairuaren edota ostatuaren
ordainketekin lotutako beharrizanak estaltzera bideratuta dago. Diru-sarrerak bermatzeko eta
gizarteratzeko 18/2008 Legean jasota dago prestazio hau, eta espedienteak argitzeko eta ebazteko
eskumenak Lanbiderenak dira, Euskal Enplegu Zerbitzuarenak.

Erabakia, Etxebizitza Bideratzeko Plana (2013-2016) jakinaraztekoa.

LABURPENA

2013-2016 ALDIRAKO ETXEBIZITZA BIDERATZEKO PLANAK ALOKAIRUAREN ETA BIRGAITZEAREN
ALDE EGITEN DU

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan Maria Aburtok Gobernu Kontseiluari jakinarazi dio
etxebizitzaren arloko sailaren jarduerak antolatuko dituen 2013-2016 aldirako Etxebizitza Bideratzeko
Planaren onartu dutela. Aurreko planekin alderatuta, berriak alokairuaren eta birgaitzearen alde egiten du,
krisiak baldintzatu duen merkatuaren beharrak asetzeko. Planaren datozen lau urteetarako aurrekontua
460 milioi eurokoa da.
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Krisialdi ekonomikoak azken urteetako Euskadiren egoera aldatu du: lanari eusteko edo lana aurkitzeko
eta hipotekaren ordainketari aurre egiteko zailtasunak dituzten pertsona gehiago daude. Oztopo
horiengatik guztiengatik, etxebizitzen erosketaren eskaera txikitu egin da eta saldu gabe dauden
etxebizitzen eskaintza soberakinduna da.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak oso kontuan izan du egoera berri hori plana idaztean. Funtsezko
premisa batean oinarritu da: pertsonen duintasunaren balioa. Izan ere, bizitza nonbait egiteko leku bat
merezi dute.

Ildo horretatik, planak gizartearen beharrak betetzeko etxebizitza babestuen parkea eraikitzea
aurreikusten du. Askotariko erabilera-baldintzak eta formatu bakoitzerako neurri egokiak planteatu dira.
Batez ere eraikitako etxebizitzen parkean gauzatuko dira jarduerak, eta etxebizitzak sortzeko eta
kudeatzeko eredua aldatzea eragingo da. Hala, egoera ekonomikoaren ondoriozko gizarte-larrialdiei arreta
berezia jarriko zaie.

Horretan oinarriturik, etxebizitzak jabetza-erregimenean eman ordez, alokairuari lehentasuna emango
zaio, eta eraikitako etxebizitzen birgaitzea,berritzea eta leheneratzea sustatuko ditu, batez ere,
jasangarritasunarekin eta energia aurrezteko jarduerekin lotuta. Halaber, etxebizitzaren arloko erakunde
eta eragile guztien lana koordinatu nahi du, eta ildo estrategikoetako bat gazteei etxebizitza bat lortzeko
aukerari eskainiko dio, gazteentzako alokairua eta babes finantzarioa emanez.

Planaren ekintza gehienak alokairu-erregimena sustatzera zuzendu dira; beraz, jabetza-erregimeneko
soberakinak alokairura edo antzekoetara bideratuko dira. Alokairua da aukerarik bideragarriena
etxebizitza-eskatzaile askorentzat. Horregatik, planaren indarraldiko helburuak betetzeko 460.383.933
euroko aurrekontutik % 25 alokairua sustatzera bideratuko da.

Azkenik, planak hutsik dauden etxebizitzen gaineko jarduerak aurreikusi ditu. Babestutako alokairura
bideratu nahi ditu, Bizigune programaren eta merkatu libreko etxebizitzen alokairurako
bitartekaritza-programaren (ASAP) bidez, besteak beste.

EPZ 2013-2016: Helburu kuantitatibo globalak

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzeko dena, 2013. urtean etxebizitzak birgaitzeko
diru-laguntzak finantzatzeko.

LABURPENA

JAURLARITZAK 2,95 MILIOI EUROTAN HANDITU DITU ETXEBIZITZA BIRGAITZEKO LAGUNTZAK

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan maria Aburtok proposatuta, etxebizitza birgaitzeko gastuak
diruz laguntzeko kontu-saila 2,95 milioi eurotan handitzea onetsi du Gobernu Kontseiluak. Kopuru hori
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lehendik ere horretara, jaurlaritzak uztailean erabaki bezala, esleitutako 15 milioiei gehitu behar zaie;
beraz, kapitulu honetarako kopuru totala 17,95 milioi eurokoa da.

Egitura sendotzea, etxe-aurreak konpontzea, balkoi, erlax eta hegalkinak konpontzea, eskailerak
sendotzea, igogailuak ipintzea eta instalatzea, teilatua teilaberritzea, eta etxebizitza barrua birgaitzea
babesten dira gehien bat laguntza hauen bitartez. Halaber babestu ahal izango dira eraikinaren bilgarri
termikoa ukitzea dakarten etxebizitza-birgaitzeko lanak, baldin eta horrela Eraikuntzako Kode Teknikoaren
muga-balioak berdindu edo gainditu egiten badira.

Orobat izango dira babesteko modukoak lokalak etxebizitza gisa atontzeko lanak, betiere dagokion
udal-arauek horretarako aukera ematen badute eta atontze-lanak lokal bakoitzeko etxebizitza bana baino
ez badu sortzen.

Laguntza-programa honetara bildutako proiektuak 2013-2016 Etxebitzitzak Birgaitzeko Renove Planaren
barruan daude.

Dekretua, "Bizigune" Etxebizitza Hutsen Programa arautzen duena.

LABURPENA

BIZIGUNEK 450 EURORA JAITSI DU ETXEBIZITZAK ALOKATZEAGATIK EMATEN DUEN
GEHIENEZKO ORDAINA, MERAKATUAREN BENETAKO EGOERARA EGOKITZEARREN

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan Maria Aburtok proposatuta, Bizigune programa, titulartasun
pribatuko etxebizitza hutsak alokairuaren merkatura ekartzekoa eta Etxebiden izena emanda dauden
lagunen alokairu-eskaerak asetzera bideratua, hemendik aurrera arautuko duen dekretua onetsi du
Gobernu Kontseiluak. Dekretuaren berritasun nagusia da alokairuen gehienezko ordaina 600 eurotik 450
eurora jaitsi izana.

Bizigune programak 2003an abiatu zen eta gaur egun EAEko 5.193 etxebizitza kudeatzen ditu: 828
Araban, 3.077 Bizkaian eta 1.288 etxebizitza Gipuzkoan. Programaren bitartez, etxejabeek beren
etxebizitza gutxienez sai urterako lagatzen diote Alokabide sozietate publikoari, hileroko errenta bermatu
baten truke. Maizterrek, berriz, Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan alokairuko etxebizitza-eskatzaile gisa
izena emanda egon behar dute, eta haien urteko diru-sarrerak ez dira 21.100 euro baino handiagoak izan
behar.

Orain dela gutxi aldatu dira bai Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroaren arautzea, bai babes ofizialeko
etxebizitzak eta araubide autonomikoko zuzkidura-bizitokiak esleitzeko prozedurak, eta aldaketa horrek
nabarmen eragin dio etxebizitza hutsei buruzko Bizigune programari.

Etxebizitza-eskatzaileek, izena ematean, hautua egin behar dute etxe bat erosi ala etxe bat alokatu nahi
duten, baina ezin dira aldi berean bi araubideetan apuntatu. Alokairuaren aldeko hautua egiten badute,
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ezin dute hautatu hartu duten etxebizitza-mota ere; hala, babes ofizialeko etxebizitza bat,
zuzkidura-bizitoki bat edota EAEko administrazioak sutatutako alokairu-programaren batean bildutako
etxebizitza libre bat egokitu ahal zaie. Hori horrela, eta aintzat hartuta babes ofizialeko etxeak eta
zuzkidura-bizitokiak zozketa bidez ezik baremo baten arabera esleitzen direla, Bizigune programako
etxebizitzak esleitzeko prozedura egokitu behar izan da.

Hamar urteko indarraldiaren ostean, begi-bistakoak dira emaitzak. Hala ere, programaren sorrera garaian
ziren kondizio ekonomikoak ezer gutxi dute ikusteko gaur egungoekin.

2012an etxebizitza alokatzeagatik ordaintzen den errentaren batez besteko balioa, Euskadin, aurreko
urtekoaren aldean % 10 gutxitu zenez, Jaurlaritzak gaur onetsi duen dekretuaren berritasun nagusietako
bat da etxebizitzen jabeei ordaintzen zaien kanona merkatuaren errealitate horri egokitu zaiola. Praktikan,
egokitze horrek ekarri du ordainak merkatuko prezioaren % 65era ere murriztuko direla, eta gehienez ere
hilean 450 eurokoak izango direla. Zentzu horretan, aintzat izan behar da Bizigune programara bildutako
etxebizitzen jabeek ez dutela errenta ez kobratzeko inolako arriskurik hartzen beren gain, ez eta etxeak
jaso litzakeen kalteengatiko arriskurik ere, ez bada denboraren iragaite hutsak eragindakoa.

2014an, alokairu babestuko bere parkera 5.450 etxebizitza gehitzea aurreikusi du Bizigunek.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua: Diru-sarrerak
bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako
diru-sarrerak bermatzeko errenten prestazio ekonomikoak.

LABURPENA

334 MILIOI EURO DIRU-SARRERAK BERMATZEKO ERRENTAREN BEHARREI ERANTZUTEKO

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburu Juan Maria Aburtoren proposamenez, Gobernu Kontseiluak
334,07 milioi euroko gastua baimendu du 2014an Diru Sarrerak Bermatzeko Errentaren beharrei
erantzuteko.

Jaurlaritzak erabaki du aldez aurretik onartzea gastu-espediente hau, 2014ko urtarriletik bertatik
finantzatzen hasteko bitarteko ekonomikoak izan daitezen, betiere estaltzen duen prestazioaren
izaerarekin eta prestazioaren onuradunen beharrizanekin bat etorriz. Kontuan izan behar da Diru Sarrerak
Bermatzeko Errenta hilean behin ordaintzen dela.

Diru Sarrerak Bermatzeko Errenta aldian aldiko prestazio ekonomikoa da, bizikidetza-unitate batean
bildutako pertsonek jasotzen dute baldin eta ez badute oinarrizko gastuei edota gizarteratze-prozesu
batetik eratorritako gastuei aurre egiteko beste diru-sarrera. Diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko
18/2008 Legean jasota dago prestazio hau, eta espedienteak argitzeko eta ebazteko eskumenak
Lanbiderenak dira, Euskal Enplegu Zerbitzuarenak.
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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Irrati-lizentzien lehiaketaren ukoari aurkeztutako errekurtsoak ezeztu dira.

Erabakia, Pausu Media GKE Elkarteak 2012ko abenduaren 11ko erabakiaren aurka jarritako
berraztertzeko errekurtsoa ebazten duena. Erabaki horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan maiztasun
modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko
lehiaketari uko egin zitzaion, interes publikoko arrazoiengatik.

Erabakia, Euskal Irrati Zerbitzuak, SL enpresak 2012ko abenduaren 11ko Erabakiaren aurka jarritako
berraztertzeko errekurtsoa ebazten duena; 2012ko abenduaren 11ko erabaki horren bidez, Euskal
Autonomia Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati komunikazioko zerbitzuak
eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketari uko egin zitzaion, interes publikoko arrazoiengatik.

Erabakia, Lekaio Kultur Elkarteak jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebaztekoa. Errekutso hori 2012ko
abenduaren 11ko Erabakiaren aurka jarri zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin
metrikoen bidezko irrati-komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketari interes
orokorreko arrazoiengatik uko egitekoaren aurka, hain zuzen.

Erabakia, Murumendiko Uhinak Kultur Elkarteak jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebaztekoa. Errekurtso
hori 2012ko abenduaren 11ko Erabakiaren aurka jarri zuen, Euskal Autonomia Erkidegoan maiztasun
modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko
lehiaketari interes orokorreko arrazoiengatik uko egitekoaren aurka, hain zuzen.

Erabakia, Berbako Uribe Kostan Irratigintza Euskalduna Sustatzeko Elkarteak jarritako berraztertzeko
errekurtsoa ebaztekoa. Errekurtso hori 2012ko abenduaren 11ko Erabakiaren aurka jarri zuen, Euskal
Autonomia Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko zerbitzuak
eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketari interes orokorreko arrazoiengatik uko egitekoaren aurka, hain
zuzen.

Erabakia, Euskal Komunikabideen Hedapenerako Elkartea, SA enpresak 2012ko abenduaren 11ko
Erabakiaren aurka jarritako berraztertzeko errekurtsoa ebazten duena; 2012ko abenduaren 11ko Erabaki
horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati
komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketari uko egin zitzaion, interes publikoko
arrazoiengatik.

LABURPENA
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Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Polítika eta Kultura sailburuaren proposamenez, honako
erabaki hartu du: Lekaio Kultur Elkarteak, Murumendiko Uhinak Kultur Elkarteak, Euskal Komunikabideen
Hedapenerako Elkarteak, Berbako Elkarteak, Euskal Irratí Zerbitzuak SL-k y Pausu Media GKE-k aurkeztu
zituzten berraztertzeko errekurtsoak ezeztea. Aurkeztutako errekurtsoa 2012ko abenduaren 11ko saioan
Gobernu Kontseiluak hartutako Erabakiaren aurkakoa zen eta, Erabaki haren bitartez, EAEn maiztasun
modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko
lehiaketari uko egin zitzaion, interes publikoko arrazoiengatik. Erabaki honek administrazio-bidea amaitzen
du. Jakinarazpena jaso eta bi hilabeteko epean Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusian
administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal izango da.

Itsu-gortasuna duten pertsonei arreta ematea.

Erabakia, itsu-gorrei arreta emateko ONCE Fundazioari diru-laguntza zuzen bat emateko, 2013. urtean
fondo publikoen bidez sustengatutako Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe
publikoetan eskolatuta dauden ikasle itsu-gorrei eman beharreko hezkuntza-arretan bitartekaritza
jarduerak finantzatzeko asmoz.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran hartu du pertsona itsu-gorrei arreta emateko ONCE fundazioari (FOAPS) diru-laguntza zuzen bat,
12.000 euroko zenbatekoan, emateko erabakia, 2013. urtean fondo publikoen bidez sustengatutako
Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan eskolatutako ikasle itsu-gorrei eman
beharreko hezkuntza-erantzunean bitartekaritza-jarduerak finantzatzeko asmoz.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratua baimentzen duena, Gasteizen
Mariturri LHI, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako 3 linea dituen ikastetxe berria, eraikitzeko
obrak finantzatzeko.

LABURPENA

C.E.P. MARITURRI L.H.I.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran hartu du Vitoria-Gasteizen Mariturri LHI eraikitzeko 9,5 milioi euroko gastua baimentzeko erabakia.
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Ikastetxe horrek Haur eta Lehen Hezkuntzako hiru lerro izango ditu, 2-12 urteko haurrentzat.

Erabakia, Orioko, Lemoako eta Basauriko Udalekin lankidetza-hitzarmenak sinatzeko baimena
ematen du. Horien bidez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza emateko erabiltzen diren udalaren
titulartasuneko eraikuntzetako kontserbazio-, mantentze- eta zaintza-gastuak finantzatuko dira.

LABURPENA

ORIORI, LEMOARI ETA BASAURIRI DIRU-LAGUNTZAK EMATEA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran hartu du Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta eragindako udalerrien artean
lankidetza-hitzarmenak, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ezarri den udal titularitateko
irakaskuntza-eraikinak kontserbatu, mantendu eta zaintzeko gastuen finantziazioa arautuko dutenak,
izenpetzea baimentzeko erabakia.

Aurreikuspenen arabera, 2013ko irailetik abendura arteko aldirako hitzarmenak izenpetu ondoren 17.388
eurokoa izango da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak finantzatu beharreko guztizko kopurua
eta, udalerrien arabera, horrela banatuko da: 2.274 euro Oriori, 4.235 euro Lemoari eta 10.879 euro
Basauriri.

Agindua, 2014. urtean gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko
diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Euskalgintza deialdia).

LABURPENA

979.200 EURO GIZARTE BIZITZAN EUSKARA SUSTATZEKO, GARATZEKO EDOTA
NORMALIZATZEKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2014. urtean
gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea
ezarri eta deialdia egiten duen Agindua onartu du (Euskalgintza deialdia).

Deialdi honek 979.200 euroko diru kopurua du. Laguntza hauek jaso ditzaketen egitasmoak, zortzi
multzotan banatzen dira:
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-A multzoa: Euskararen erabilera esparru ez formaletan areagotu eta sendotzeko egitasmoak, bereziki
aisialdian garatzen direnak (aisialdirako begiraleei zuzendutako prestakuntza eta material-prestakuntza,
harreman-sareetan eta aisialdiko kirol ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta indartzeko
egitasmoak...)

-B multzoa: Euskaraz ez dakiten euskal herritarrak eta etorkinak euskarara hurbiltzeko helburua duten
jarduerak eta egitasmoak.

-C multzoa: Euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak.

-D multzoa: Euskararen ondareari buruzko informazioa jaso, gorde edota digitalizatu eta hedatzea helburu
duten egitasmoak.

-E multzoa: Euskarari zuzenean lotutako alderdiak aztertzea helburu duten jardunaldiak.

-F multzoa: Euskalgintzan ibilbide oparoa izateagatik nabarmendutako pertsonak edo elkarteak omentzeko
egitasmoak.

-G multzoa: Euskaraz landu eta plazaratutako kalitatezko ekarpenak bikaintasunaren irizpideen arabera
bultzatu eta babesteko egitasmoak.

-H multzoa: Euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea helburu duten egitasmoak: irakurketa- eta
idazketa-trebetasunak garatze aldera buruturiko jardunak, sariak, lehiaketak, idazleen eta irakurleen
arteko topaketak eta literatura gidak.

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean
hasita.

OSASUN SAILA X. LEG.

Erabakia, 2013-2020ko Osasun Plana onartzeko dena.

LABURPENA

2013-2020 OSASUN PLANA ONARTU DU EUSKO JAURLARITZAK

Jon Darpon, Osasun sailburuak hala proposaturik, 2013-2012 aldirako Osasun Plana onartu du gaur
Eusko Jaurlaritzak. Bertan, datozen urteotan osasun arloan Euskadik aurrera eramango dituen politikak
zehazten dira.

Plana -zeinaren edukiaren berri aurrerago emango den- partehartze prozesu baten ondorioa da. Bertan,
arretaren zein kudeaketaren profesionalak; adituak; hirugarren sektorearen eta produkzio-sektorearen
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ordezkariak; pazienteak; eta beste zenbait erakunde; jardun dira lanean, euren ekarpenak eginez.

"OSASUNA: PERTSONEN ESKUBIDEA, GUZTION ARDURA" lelopean, 5 ekintza-eremu finkatzen ditu
Planak, ardatz gisa: ekitatea eta kalitatea oinarri dituen euskal osasun sistema indartu; gaixorik dauden
pertsonen hilkortasuna gutxitu eta euren bizi kalitatea hobetu; zahartze osasuntsua bultzatu; haur eta
gazteen populazioarengan osasunaren kultura errotu; eta osasuna sustatu. Horretarako, ia 150 ekintza
zehatz aurrikusita daude.

Plan hau onartuz, legealdiaren haseran harturiko konpromisoa bete du Urkullu Lehendakariaren
Gobernuak.
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