
2015/02/17(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
Adierazpen Instituzionala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen X.
urteurrenean.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioek,
estatutupeko langileek eta lan-kontratuko langileek 2015. urtean izango duten urteko
lanaldia ezartzen duena.

Erabakia, zeinaren bidez jakinarazten baita Jaurlaritzak zer iritzi duen Euskal Talde
Popularra legebiltzar-taldeak Familiei laguntzeari buruzko abenduaren 12ko 13/2008
Legea aldatzeko aurkeztutako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak kanpo merkataritzan prestatzeko 100 nazioartekotze bekatarako
deialdia egin du.

Eusko Jaurlaritzak 1.600.000 euro bideratu ditu sektorea sustatzeko eta
nazioartekotzeko.

2.400.000 euro kluster eta aurreklusterrentzat.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Erabakia, zeinaren bidez baimena ematen da Matxitxakoko antzinako itsasargiako
behatokiaren sarbidea eta kudeaketa egokia bermatuko duen lankidetza-hitzarmen
bat sinatzeko Bizkaiko Foru Aldundiarekin, Bilboko Portu Agintaritzarekin eta
Bermeoko Udalarekin.
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Adierazpen Instituzionala, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen X. urteurrenean.

LABURPENA

ADIERAZPEN INSTITUZIONALA EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO LEGEAREN X.
URTEURRENEAN

Eusko Legebiltzarrak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea onetsi zuenetik hamar urte
pasatu direla ospatzeko, Eusko Jaurlaritzak lege horrek izan duen garrantzia nabarmendu nahi du,
mugarri izan baita gure herrian berdintasun-politiketan aurrera egiteko.

Iragana eta oraina bereizi zituen legeak alderdi askori dagokionez; hala, emakumeak gizonak adina hasi
ziren izaten erabaki politikoak hartzen diren eremuetan, nabarmen areagotu dira berdintasuna bultzatzeko
egitura espezializatuak, eta nabarmen ugaritu dira berdintasun-planak.

Hamar urte hauetan indartu egin dira gure herrian berdintasunaren alde lan egiten duten egiturak,
lankidetza sareak sortu dira erakundeen artean eta esparru publiko zein pribatuan berdintasunaren aldeko
lana bultzatu da, eta indarkeriaren biktima diren emakumeen babeserako eta ongizaterako lanabes
gehiago sortu dira. Lege honi eta berau betetzeko euskal gizartearen borondate eta konpromisoari esker,
Euskadi gaur justuagoa da eta berdintasunetik gertuago dago.

Horregatik, Gobernu Kontseiluak uste du Berdintasunaren Legea funtsezko tresna dela, eta gizarte
osoaren borondatea behar duela sortu zenean ezarritako helburuak lortzeko. Gizarte honek asko aurreratu
du berdintasunean, baina oraindik bada zereginik, eta, horrenbestez, Legea inplementatzen jarraitu
beharrean gaude, berdintasun-eskubidea gure gizartean geroz eta errealagoa izan dadin urratsak
emanez. Eusko Jaurlaritzak berdintasunarekin konprometituta dagoela adierazteaz gain, dei egiten dio
gizarteari berdintasunera iristeko urrats sendoak ematen jarri dezan.

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko funtzionarioek, estatutupeko
langileek eta lan-kontratuko langileek 2015. urtean izango duten urteko lanaldia ezartzen duena.

LABURPENA

JAURLARITZAK LANGILE PUBLIKO GUZTIENTZAT 2015EAN LANALDI OROKORRA EZARTZEN
DUEN DEKRETUA ONARTU DU
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Lanaldiak 1.614,5 ordu izango ditu, eta horietatik, 37,5 ordu kenduko dira urtean zehar edo 5 egun
libre norberaren eginkizunetarako.

Esparru orokorra da, Hezkuntza, Ertzaintza, Osakidetza, Administrazio Orokor eta abarretako
mahai sektorialetan ondoren akordioak lortzea baztertu gabe.

Gobernu Kontseiluaren gaurko bileran, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko
funtzionarioentzako, estatutupeko langileentzako eta langile lan-kontratudunentzako 2015eko lanaldia
zehazten duen Dekretua onartu da.

Jaurlaritzak, berriz ere, urteko 1.614,5 orduko lanaldia finkatu du 2015erako. Urteko ordu horiek asteko
lanaldian zer-nola banatuko diren eta langileek zer ordutegi izango duten mahai sektorialetan negoziatu
beharko da sindikatuekin.

Urteko 1.614,5 ordu horietatik langile publikoek 37,5 ordu kendu ahal izango dituzte urtean zehar (lanaldia
murriztuta) edo, bestela, norberaren eginkizunetarako bost egun libre eduki ahal izango dituzte. Halaber,
langile publikoek oporretako 22 egun gehiago ere izango dituzte; hori guztia, halere, negoziazio-mahaietan
lor daitezkeen akordio sektorialei kalterik egin gabe.

Esparru orokorra da, administrazio orokorrean, erakunde autonomoetan eta Osakidetza-Euskal osasun
zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoan lan egiten duten 70.000 lagunei aplikatu beharrekoa.
Hau da:

Administrazio Orokorreko funtzionarioei.

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioei.

Ertzaintzako langileei.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko langileei.

Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-administrazioko funtzionarioei, ezartzekoa zaien araubidearen
baitan.

Administrazio Orokorreko lan-kontratuko langileei.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lan-kontratuko irakasle eta hezitzaileei.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko lan-kontratuko langileei.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailari dagozkion erlijioko lan-kontratuko langileei.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia erakunde autonomoko eta Segurtasun Saileko lan-kontratuko
langileei.

2015eko urtarrileko 1etik aurrera aplikatuko da erabaki hau.
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Erabakia, zeinaren bidez jakinarazten baita Jaurlaritzak zer iritzi duen Euskal Talde Popularra
legebiltzar-taldeak Familiei laguntzeari buruzko abenduaren 12ko 13/2008 Legea aldatzeko
aurkeztutako lege-proposamena aintzat hartzeari buruz.

LABURPENA

EUSKO JAURLARITZAK BERRIRO ADIERAZI DU DESEGOKIA DELA LAGUNTZA SOZIALAK
ESKUBIDE SUBJEKTIBO BIHURTZEA, EGOERA EKONOMIKOA DELA ETA

Estatuan parekorik ez duen babes sozialeko sistema Euskadin mantentzeko euskal gizartea
ahalegin handia egiten ari dela gogorarazi dio Eusko Jaurlaritzak talde popularrari bigarrenez.

Langile guztiek ezin dituzte eskuratu bateragarritasun-neurri horiek eta, horregatik, jaiotza-tasaren
eta familien aldeko euskal estrategia berri bat diseinatzea funtsezkoa dela uste du gobernuak.

Gobernu-kontseiluak familiei laguntzeko abenduaren 12ko 13/2008 legea aldatzeko Euskal Talde
Popularrak bigarrenez egindako lege-proposamena kontuan hartzearen kontra dagoela adierazi du.

Lehenik eta behin, Estatuan parekorik ez duen babes sozialeko sistema mantentzeko euskal gizartea
Euskadin ahalegin handia egiten ari dela adierazi du berriro Eusko Jaurlaritzak. Laguntza horiek orain
eskubide subjektibo bihurtzea, gaur egungo egoera ekonomikoa eta epe laburrerako nahiz ertainerako
aurreikusitako egoera kontuan izanda, desegokia eta garaiz kanpokoa da.

Gainera, autonomo gisa lan egiteagatik edo langilearen enpresako egoerarengatik, langile guztiek
bateragarritasun-neurri hauek ezin dituztela eskuratu azaldu du berriro gobernuak; beraz, Eusko
Jaurlaritzak hasitako gogoeta-prozesuan aurrera egitea beharrezkoa da. Prozesu horretan, babes
sozialeko sistemako laguntza guztiak aztertuko dira eta jaiotza-tasaren eta familien aldeko euskal
estrategia berri bat egingo da.

Azkenik, gobernuak gogorarazi du agente sozialekin laneko bizitza eta familia-bizitza bateratzeko
baldintzak negoziatzeko eta hitzartzeko gunea elkarrizketa sozialaren mahaiak direla.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak kanpo merkataritzan prestatzeko 100 nazioartekotze bekatarako deialdia egin
du.

LABURPENA
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Gobernu Kontseiluak Nazioartekotze Arloko 100 beka berriren deialdia onartu du. Beka horien bidez 2,4
milioi euro banatuko dira unibertsitateko goi-mailako titulazioa duten 28 urtetik beherako gazteen artean.

Helburua da euskal gazteei prestakuntza egokia ematea lan munduan sartzeko, eta, bide horretatik,
enpresei laguntzea atzerriko merkatuetara zabaltzeko prozesuetan.

Euskal ekonomiaren nazioartekotzea prozesu integral bezala ulertzen da, ekonomia ireki baterantz
zuzendurik eta hainbat ikuspegi dituelarik: merkatukoa, produktiboa eta soziala. Ikuspegi horrek aukera
eman beharko liguke euskal enpresen lehiakortasuna eta nazioartekotzea testuinguru global batean
hobetzeko.

Bekak hiru fasetan garatuko dira: prestakuntza teorikoa, prestakuntza praktikoa erakunde
kolaboratzaileetan eta prestakuntza praktikoa enpresetan.

FASEAK ETA MODALITATEAK

1.Fasea: Prestakuntza Teoriko Espezializatua. 300 irakastorduko espezializazio ikastaroa, EHU-UPVk
emana. Enpresa Arloko Nazioartekotzeko Unibertsitateko Titulu Propio bat da.

2. Fasea: Prestakuntza Praktikoa erakunde kolaboratzaileetan: Espainiako Bulego Komertzialak atzerrian,
SPRIko bulegoak, EAEko elkarte eta klusterrak eta nazioartekotzea sustatzeko beste sustapen-organismo
batzuk. 12 hilabete.

3. Fasea: Prestakuntza Praktikoa enpresa kolaboratzaileetan: 8 hilabete.

2015eko DIRU-HORNIDURA:

2015eko ekitaldian Nazioartekotze arloko A Modalitateko 100 bekatarako gehienez, 120.000 euroko
diru-hornidura.

2015eko ekitaldian Nazioartekotze arloko B eta C Modalitateetako 80 bekatarako gehienez, 120.000
euroko diru-hornidura.

2 eta 3 faseetarako B Modalitaterako diru-hornidurak 20.000 eta 50.000 euro bitartekoak izango dira, eta 3
faseko C Modalitaterakoak, 8.000 eta 20.000 euro bitartekoak.

PROGRAMAREN ONURADUNAK

Hautapen prozesuan sar daitezke eta, hala badagokio, nazioartekotze arloko bekadun izan daitezke
baldintza hauek betetzen dituzten pertsona fisikoak:

Auzotartasun administratiboa izatea EAEn.
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Unibertsitateko Goi-mailako titulazioa izatea eskaera epea irekitzen den egunean.

28 urte ez izatea eskaerak egiteko epea zabaltzen den egunean.

Ingelesez jakitea.

Antzeko beste laguntza edo bekarik jaso gabea izatea.

Eskaera eredura sartzeko, eskaera Administrazioan aurkezteko, espedientea ikusteko eta gainerako
tramiteak egiteko, jo web horri honetara: www.euskadi.net/industria.

Epea zabalik geratuko da iragarkia EHAAn argitaratzen den egunaren biharamunean (otsailaren 27an).

Eusko Jaurlaritzak 1.600.000 euro bideratu ditu sektorea sustatzeko eta nazioartekotzeko.

LABURPENA

Nazioartekotze-eginkizunetan aritzeko, pertsonen gaitasuna hobetzeaz gain, Eusko Jaurlaritzak enpresen
nazioartekotze-prozesuen hainbat beharri erantzungo dien programen dibertsifikazioaren aldeko
apustua egin du.

Ildo horri jarraiki, Elkartzen programaren deialdiaren xedea da euskal enpresen nazioarteko jarduera
sendotzea, Sektoreko Elkarteek bultzatzen dituzten sustapen-jardueren babesarekin, sektore bereko
produktuen, zerbitzuen edo jardueren nazioartekotzea sustatze aldera.

Hona hemen programaren helburuak:

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

Euskal produktuek eta zerbitzuek merkatuotan duten presentzia sendotzea.

Produktu eta zerbitzuok sustatzeko eta euren irudia hobetzeko ekintzak gauzatzea.

Zenbatekoa 1.600.000 eurokoa da eta deialdiaren epea aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean
hasiko da, eta eskaeraren gehieneko epea 2015ko apirilaren 30a izango da.

2.400.000 euro kluster eta aurreklusterrentzat.
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LABURPENA

Elkartzen programa sektoreko elkarteentzat, klusterrentzat edo aurreklusterrentzat da; gainera, horiek
guztiak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak lagunduko ditu, lehentasunezko klusterretan
dauden enpresen lehiakortasuna handitzen lagunduko duten lankidetza-proiektuentzat diru-laguntzak
emanez.

1.800.000 euro bideratuko dira lehentasunezko klusterren artean banatzeko eta eskaerak 2015eko
apirilaren 10era arte aurkeztu ahal izango dira.

Egun, sektore hauetan ditugu aurreklusterrak: galdaketa, estanpazio bidezko forja, siderurgia, eskuko
erremintak, eraikuntza, biozientziak, mugikortasuna eta logistika, elikagaien industria, altzarien industria,
hizkuntzen industria eta trenbideetako materialaren industria. Ezartzen diren balioespen-irizpideen bidez,
asmoa da, halakorik bada, sektoreko aurrekluster berriak hautatzea.

Sektore hauetako elkarteentzako zenbatekoa 600.000 eurokoa da eta Eusko Jaurlaritzaren zein
aurreklusterren arteko lankidetza-hitzarmenen bidez banatuko dira.

2014 - 2016 aldiko Industria Planean jasotakoarekin bat, Euskadin klusterrek duten rolari protagonismo
handiagoa emango zaio eta aurreklusteerren berrantolaketa landuko da.

Klusterraren rola indartu da

Klusterren politika indartu dugu, gure enpresa-sarearekiko lotura eta Jaurlaritzaren ekonomia-sustapeneko
jarduera biderkatzen duen tresna delako.

Eta lankidetza-mekanismoak antolatu ditugu industria-alorreko erreferentziako euskal klusterrekin,
balio-kate osoan eragingo duten jarduerak sortzeko.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Erabakia, zeinaren bidez baimena ematen da Matxitxakoko antzinako itsasargiako behatokiaren
sarbidea eta kudeaketa egokia bermatuko duen lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko Bizkaiko Foru
Aldundiarekin, Bilboko Portu Agintaritzarekin eta Bermeoko Udalarekin.

LABURPENA

ERABAKI-PROPOSAMENA, JAURLARITZAREN KONTSEILUARENA, ONDOKO HITZARMEN HAU
ONARTZEN DUENA: EUSKAL HERRIKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN ETA BIZKAIKO
ALDUNDIAREN, BILBOKO PORTU AGINTARITZAREN ETA BERMEOKO UDALAREN ARTEKO
HITZARMENA, MATXITXAKOKO ANTZINAKO ITSASARGIAN DEN BEHATOKIAREN ETA HARAKO
SARBIDEAREN KUDEAKETA EGOKIA BERMATZEKO
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Ingurumen eta Lurralde Politika sailak Matxitxakoko lurmuturrean den antzinako itsasargiko sirenen
dorreari erantsita ekipamendu bat eraiki zuen, eremu horretan itsas hegaztiak eta zetazeoak ikertzeko eta
behatzeko ekipamendua izateko, era berean alde zientifikoa, jendarteratzekoa eta hala balegokio
turistikoa ere izan daitezen.

Hitzarmen honen helburua da Eusko Jaurlaritzaren (Ingurumen eta Lurralde Politika sailaren bitartez),
Bizkaiko Foru Aldundiaren (Ingurumen sailaren bitartez), Bermeoko udalaren eta Bilboko Portuko
Agintaritzaren arteko lankidetza artikulatzea da, honakoak xede jarrita: Matxitxakoko lurmuturreko
antzinako itsasargiari erantsita den hegaztien, zetazeoen eta itsas faunaren behatokirako sarbidea
erraztea, eta ekipamendu eta inguruetako egoera egokia bermatzea.

Hitzarmenak ez du eduki ekonomikorik, izan ere administrazio ezberdinen arteko lankidetza lerroak
finkatzen du eta gero bakoitzak dituen aurrekontuen arabera hartutako konpromisoak burutuko ditu.
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