
 
 

 

2014KO BIGARREN SEHILEKO LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENEN, 

MOZIOEN ETA EBAZPENEN BETETZE-MAILARI BURUZKO TXOSTENA. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0001 Etxegabetzeak etetearen 
inguruan. 
2013.01.24 OSOKO 
BILKURA 
1/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Kontsumobidek informazioa ematen jarraitzen du eskatzen zaionean, eta 
liburuxkak eskura jarraitzen du bere webean. 

10\11\02\01\0001  ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Ekimen hau betez, Eusko Jaurlaritzak lankidetza-hitzarmen bat dauka 
EUDEL eta Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiarekin, etxegabetzeen berri jakin 
bezain laster erantzun bat emateko. Bitartekaritza-zerbitzuez gain, Etxebizitza 
Sailburuordetzak etxegabetzeetako ezohiko egoerak lehenetsiko ditu Etxebidetik. 

10\11\02\01\0003 Arabako biltegi sanitarioen 
inguruan. 
2013.02.25 BATZORDEA 
33/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Aldatu gabe mantendu da egoera, hau da, baliabide propioen bidezko kudeaketa. 

10\11\02\01\0015 Desgaitasuna duten 
pertsonen erreibindikazioei 
buruz. 
2013.02.07 OSOKO 
BILKURA 
11/2013 LBP AKORDIOA  

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Instantzia hau bi eratan gauzatzen da: Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa 
garatuz (euskal erakundeek adostu dute haren Zerbitzuen Zorroa), eta Hirugarren 
Sektoreko Legea garatuz (laster onartuko du Gobernu Kontseiluak). 

10\11\02\01\0022 Gizarte-laguntzetan 
egindako murrizketak bertan 
behera uzteari buruz. 
2013.01.31 OSOKO 
BILKURA 
6/2013 LBP AKORDIOA  

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Gizarte-laguntzen murrizketak baliogabetzeari buruzko 6/2013 LBPa betez, DBE 
Txostena, 2014ko ekaina. Legebiltzarrera bidalia 2014-08-7an. 

10\11\02\01\0022  ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

DBE eta EGPO partidak bermatuta daude. DBE tramitatzeko itxarote-zerrendak 
murrizteko plan bat egin eta abiarazi zen.  Kudeaketa hobetzeko eta 
arrazionalizatzeko plan estrategiko bat egin eta abiarazi da. Lanbideren lehen 
faseko LPZ onartu da. DBEren kudeaketari buruzko informazioa ematen zaio 
Legebiltzarrari unean-unean. 2014ko bigarren seihilekoari buruzko txostena 
bidaliko da datozen asteetan. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0027 Osakidetzan Osabide 
lanabesa euskaraz izateari 
buruz. 
2013.02.14 OSOKO 
BILKURA 
20/2013 LBP AKORDIOA  

OSASUNA Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariak Legebiltzarrean agertzeko 
eskabidea aurkeztu du, "Osakidetzako zerbitzu-erakundeen euskara-planen" berri 
emateko (10/10/06/03/0609). 

10\11\02\01\0030 Doako justiziaren gaineko 
dekretuari buruz. 
2013.01.31 OSOKO 
BILKURA 
7/2013 LPB AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Doaneko Justiziari buruzko Dekretua izango denaren testua negoziatzen ari da 
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Abokatu Elkargoetako ordezkariekin. 2014ko 
uztailaren 7an, Saileko ordezkariei helarazi zaie Abokatu Elkargo horietako 
ordezkarien proposamena. 

10\11\02\01\0031 Larreinetako funikularrari 
buruz. 
2013.02.20 BATZORDEA 
26/2013 LBP AKORDIOA  

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak uztailaren 31en bidali dio Eusko  
Legebiltzarrari jakinarazpena, Lareinetako funikularrari buruzko legez besteko 
proposamena betetzeari buruzkoa. 

10\11\02\01\0044 Sektore publikoko behin-
behineko langileei 
finikitatutako kontratuei 
buruz. 
2013.02.14 OSOKO 
BILKURA 
23/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2012ko abenduko aparteko pagaren laurdena ordaintzea onartu du Gobernuak 
2015eko Aurrekontuen Legean. 

10\11\02\01\0047 Gizarte-laguntzak jasotzen 
dituzten pertsonek 
komunitatearen onerako 
lanak egiteari buruz. 
2013.02.21 OSOKO 
BILKURA 
30/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzak agindutako azterlana Legebiltzarrera bidali eta Batzordearen 
aurrean aurkeztu zuen Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak 2013-12-17an. 



3 
 

Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0049 Eroskiren eta Fagorren 
mendeko finantza-ekarpenei 
buruz. 
2013.02.28 OSOKO 
BILKURA 
36/2013  LBP AKORDIOA 

OSASUNA Kontsumobideri agindutako lan hau amaitutzat jo da: Ofizioz esku hartzea 
gatazkak ebazteko eta merkaturatzean engainurik egon den aztertzeko, eta 
aldeak aintzat hartuta konponbideak bilatzea. 

10\11\02\01\0057 Herritarren segurtasuna 
hobetzeko zenbait neurri 
hartzeari buruz. 
2013.02.28 OSOKO 
BILKURA 
35/2013 LBP AKORDIOA 

SEGURTASUNA Segurtasuneko sailburuak berak eskatutako agerraldia, Gipuzkoako ertzain-
etxeetako kudeaketa partekatuaren garapena azaltzeko. 
Gobernu Kontseiluan onartu zen Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan 
Orokorra 

10\11\02\01\0061 Musika-eskolen 
finantziazioari buruz. 
2013.02.28 OSOKO 
BILKURA 
38/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Saila musika-eskolekin ari da lanean, finantzaketa egonkor baterantz joateko, 
onartutako LBPan ezarritako ehunekoen inguruan. 

10\11\02\01\0067 Lan-hitzarmenak ez 
betetzean sortzen diren 
desadostasunak 
konpontzeko batzorde bat 
sortzeko Jaurlaritzak 
egindako dekretu-proiektua 
bertan behera uztearen 
inguruan. 
2013.04.18 OSOKO 
BILKURA 
65/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

ORPRICE (Estatutuaren araberako Hitzarmen Kolektiboak ez Aplikatzeko 
Prozedurak Ebazteko Organoa)  2013ko abenduaren 30ean sortu zen, Gobernu 
Kontseiluaren erabakiz eta eragile sozialekiko kontsulta-aldia amaitu ondoren. 
Organo hori diseinatzeko orduan, ahalik eta gehien errespetatu da eragile sozialen 
autonomia. Jaurlaritzak eragile sozialei adierazi dienez, lan-erreformaren 
ondorioak saihesteko erarik onena Lan Hitzarmenak sinatzea da, eta erabaki 
horrek patronalari eta sindikatuei eragiten die. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0068 Gizarte-ekonomiari buruzko 
komunikazio bat egiteari 
buruz. 
2013.03.07 OSOKO 
BILKURA 
45/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

45/2013 LBPa betez, ekonomia sozialari buruzko jakinarazpena bidali zitzaion 
Legebiltzarrari 2014-09-30ean. 

10\11\02\01\0072 Pasaiako kanpoko portua 
eraikitzeko proiektua bertan 
behera uzteari buruz. 
2013.05.09 OSOKO 
BILKURA 
80/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Eusko Jaurlaritzak kanpoko laguntza kontratatu du Pasaiako badia bizkortze 
aldera erakundearteko ekintza-plan bat egiteko, baita erakundeen mahaiko 
batzarrak dinamizatzeko ere. 

10\11\02\01\0076 "Ni despidos, ni reformas, ni 
imposiciones. Enplegua 
defenda dezagun" lemapean 
Bilbon eta Iruñan izango 
diren manifestazioak 
babestearen inguruan. 
2013.03.07  OSOKO 
BILKURA 
47/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Ekimen honi erantzunez, eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak 
Legebiltzarrean errepikatutako moduan, eragile sozialei kontsulta egin ondoren, 
mahaia deitzeak oraindik ez omen du fruiturik emango. Eusko Jaurlaritzak 
bitartekaritza egiten jarraituko du ekimen hori aurrera eramateko. 

10\11\02\01\0079 Ustelkeria politikoaren 
kontra bultzatu beharreko 
lege-neurriei buruz.  
2013.06.27 OSOKO 
BILKURA 
124/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluak 2014ko irailaren 16an onartu zuen Euskal Administrazio 
Publikoari buruzko Lege Proiektua. Berehala igorri zitzaion Legebiltzarrari, bertako 
taldeek eztabaidatu eta onar zezaten. 

10\11\02\01\0088 Eskola 2.0. programa 
mantentzeari buruz.  
2013.04.18 OSOKO 
BILKURA 
68/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 31n, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpen bat igorri zion Legebiltzarrari, Eskola 2.0 programari buruzko legez 
besteko proposamenak ordura arte izandako betetze-mailari buruz.  
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0088  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Sail honek gizartearen errealitate eta  behar teknologikoei erantzuten jarraitzen 
du. Horrela,  2014an ordenagailu batzuk eman dira Eskola 2.0. programaren 
barruan. Egia esan, programa hori bukatu dela eta gaur egun “Sare Hezkuntza “ 
deitzen duguna izatera pasa dela gehitu behar dugu. Zehatzago esanda, 4321 
eskuko ordenagailu eta 108 arbel digital eman dira. 

10\11\02\01\0088  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Bestalde, ekainean eta uztailean abiarazitako Sare_Hezkuntza Gelan deialdiekin 
jarraituz, une honetan datorren 2015-16ko ikasturterako aurreikusita dagoen 
hurrengo Sare_Hezkuntza Gelan deialdia prestatzeko prozesua lantzen ari gara. 
Hezkuntza komunitatearen trebakuntzari dagokionez, 2013-14 ikasturtean 65 
bakarkako ikastaro eman dira eta 2014-15ean beste 58 ikastaro. 

10\11\02\01\0088  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Horrez gain, TIC heldutasun-ziurtagirirako deialdia eraman da aurrera eta 
Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren 2014ko azaroaren 25eko ebazpena, TIC 
heldutasun-ziurtagiriak lortzeko Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz 
kanpoko ikastetxe publikoentzako eta itunpekoentzako deialdia ebazten duena, 
eman da argitara. 

10\11\02\01\0088  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Ikastaro horietan hainbat arlo eta gai ezberdin jorratu dira 2.0 teknologia berrien 
inguruan, besteak beste, IKT-en Dinamizazioa ikastetxeetan, Eskola Liburutegia 
2.0, Matematika interaktiboak, Moodle, Arbela digitalaren erabilera praktikoa, 
ikasteko zailtasunetan teknologia berriek duten eragina, eta abar. 

10\11\02\01\0097 Udal-autonomiaren alde .  
2013.04.11 OSOKO 
BILKURA 
64/2013 LBP AKORDIOA 
(10/11/02/01/0102 
LBParekin batera onartzen 
da) 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko azaroaren 11n, Gobernu Kontseiluak Euskadiko Udal Legearen Proiektua 
onartu eta berehala igorri zitzaion Legebiltzarrari, tramita zezan. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0101 Arabako osasuneko 
inbertsioei buruz. 
2013.04.11 OSOKO 
BILKURA 
63/2013 LBP AKORDIOA 
(10\11\03\00\0014 
mozioarekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA 2014ko urriaren 20an, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Gida Plana aurkezteko 
agerraldia egin zuen, bere ekimenez, Osasuneko sailburuak. 10/10/05/02/0063. 
Urriaren 15ean igorri zen agerraldiari buruzko dokumentazioa. 

10\11\02\01\0102 Toki Administrazioaren 
arrazionalizazio eta 
iraunkortasunerako lege-
aurreproiektuaren inguruan. 
2013.04.11 OSOKO 
BILKURA 
64/2013 LBP AKORDIOA 
(10/10/02/01/0097 
LBParekin batera onartzen 
da) 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluak 2014ko azaroaren 11n onartu zuen Euskadiko Udal 
Legearen Proiektua. Gaur egun, tramitazio-fasean dago Legebiltzarrean. 

10\11\02\01\0106 Nerbioi Garaiko eskualdean 
ginekologiako bigarren 
lanpostua sortzeari buruz. 
2013.04.22 BATZORDEA 
71/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun eta Kontsumo Batzordeak erabaki hori berretsi zuenez 2014ko 
martxoaren 26an (10/11/02/01/0381), horri buruzko adierazpena dago aipatutako 
espedientean (10\11\02\01\0381). 

10\11\02\01\0109 Pertsona transexualentzako 
aldi baterako dokumentazio 
administratiboari buruz. 
2013.04.10 BATZORDEA 
59/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

2014ko urriaren 3an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak, 
Osasuneko sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak Hasierako 
Agindua sinatu zuten, pertsona transexualak sarbidea izan dezan sexu berria 
emateko prozesuan dagoela egiaztatzen duen administrazio-dokumentaziora. 
Abenduan sinatuko da Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko Onarpen Agindua 
eta txosten juridikoa. Dekretu hori 2015eko lehen seihilekoan indarrean jartzeko 
konpromisoa hartu du Sailak. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0112 Euskal Autonomia 
Erkidegoan 2013ko 
otsailaren 12an eta 18an 
izan ziren elektrizitate-
mozketengatik egindako 
erreklamazioei arreta 
emateko neurriei buruz. 
2013.10.23 BATZORDEA 
148/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Hornidura elektrikoan hutsegiteak daudenean kontsumitzaileen eskubideen eta 
interesen aldeko tresnak ezagutarazteko, Kontsumobideko web-orriko "argia" 
atalean agertzen dira itzalketen inguruko kalte-ordainak eta erreklamazioak. 

10\11\02\01\0113 ESS-Bilbao Partzuergoa 
Euskal Herriko 
Unibertsitatearen parke 
teknologikoan proiektatzen 
ari den neutroi-iturriari 
buruz. 
2013.05.02 OSOKO 
BILKURA 
75/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eusko Jaurlaritza gonbidatua izan da irailaren 2an ospatuko den Espalazio 
bidezko neutroien iturriaren lehen harria jartzeko ekitaldira. Ekitaldira Teknologia, 
Berrikuntza eta Lehiakortasun sailburuordea eta Unibertsitate eta Ikerketa 
sailburuordea joango dira.  

10\11\02\01\0113  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

ESS Bilbao Patzuergoak lehiaketa-deialdietan lortu ditu akordioak, Espalazioaren 
bidezko Neutroien Iturri Europarra, ESS AB (Lund- Suedia), eraikitzeko espezietan 
ordaintzeko lan-pakete nabarmenak egiteko. 

10\11\02\01\0113  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Adostu diren lan-paketeak 14 milioi euro ingurukoak dira, erronka zientifiko eta 
teknologiko handia dakarte eta Patzuergoko ikertzaileen taldeari lan-karga handia 
bermatzen diote hurrengo urteetan (2014-2019ko aldian batez ere). 
 
Zehatzago esanda, MEBT (Medium Energy Beam Transport, edo Transporte de 
Haz de Media Energía) eta Blanco-ren edo Target-en osagai kritikoak (“gurpila “ 
eta berorren “ardatza “ funtsean) dira. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0113  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Halaber, azeleragailuari eta blancoari lotutako beste lan-pakete batzuk 
negoziatzeko prozesua aurreratuta dago. 
 
Bestela, hau nabarmendu behar dugu: aipatutako lanei ekiteko plantila indartzeko 
14 ikertzaile kontratatzeko prozesua burutu du, 2014ko abenduan, ESS Bilbaok. 
 
Gauzatutako jarduera guztiak eta lortutako akordioak dira ESS Bilbao 
sustatzearen eta  ondo martxan jartzearen aldeko Eusko Jaurlaritzaren apustu 
irmoaren adierazle. 

10\11\02\01\0118 Euskadi eta Europa gaiaren 
inguruan Eusko 
Jaurlaritzaren komunikazio 
bat eta osoko bilkura 
monografiko bat egiteari 
buruz. 
2013.11.07 OSOKO 
BILKURA 
167/2013 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren agerraldia, berak eskaturik, euskal 
erakundeek 2013an Europar Batasunean egindako jarduerez informatzeko eta 
etorkizuneko jarduera-proposamenak aurkezteko, 2013-11-07ko osoko bilkuraren 
erabakiari erantzunez. 

10\11\02\01\0122 Osakidetzan telefonoz 
hitzordua hartzeko "call-
centre" sistema bertan 
behera uzteko. 
2013.05.13 BATZORDEA 
82/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko maiatzaren 14an Osasun eta Kontsumo Batzordeari jakinarazi zitzaion 
aurretiazko hitzorduaren sistema berriaren ezarpena, 10/10/06/03/0456 
agerraldian. 

10\11\02\01\0132 Eusko Jaurlaritzak Gizarte 
Elkarrizketaren Mahaia 
berriro zabaltzeko.  
2013.05.17 BATZORDEA 
2013/94 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak lehenbiziko batzarra egin zuen 2014ko 
amaieran. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0135 EAEko barruti judizialak 
mantentzeari buruz. 
2013.05.30 OSOKO 
BILKURA 
106/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko azaroaren 6an, Justizia Biltzar Sektoriala zela eta, Ministerioko 
ordezkaritzak Autonomia Erkidegoetako ordezkariei jakinarazi zienez, ez du 
sakoneko erreformarik egingo Botere Judizialaren Lege Organikoaren erreforman. 

10\11\02\01\0136 Pobreziaren eta gizarte-
bazterketaren aurkako plan 
bereziari buruz. 
2013.11.07 OSOKO 
BILKURA 
163/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu arloko tokiko eta eskualdeko planak egiteko orduan, EUDELekin 
negoziatu ziren kontratazio-baldintzak, eta laguntza berezien laugarren atal bat 
sartu zen Euskadiren batez besteko langabezia-tasa gainditzen duten 
udalerrientzat, DBE jasotzen duten pertsonak kontratatzea ere aurreikusiz. 

10\11\02\01\0137 Kontsumitzaileak eta 
erabiltzaileak babesteko 
2013-2016 plan 
estrategikoari buruz. 
2013.05.17 BATZORDEA 
92/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Plan Estrategikoaren zirriborroa eman zen 10/10/07/02/2108 erantzunean. 
Kontsumobideko zuzendariaren agerraldi-eskabidea Osasun eta Kontsumo 
Batzordearen aurrean, Kontsumobideren 2014-2018 arteko Plan Estrategikoa 
aurkezteko (10/10/06/03/0637). 

10\11\02\01\0141 Europar Batasuneko Justizia 
Auzitegiak Espainiako 
Hipoteken Legearen 
inguruan emandako 
epaiaren inguruan. 
2013.04.25 OSOKO 
BILKURA 
72/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Kontsumobidek beharrezko zerbitzuak eskaintzen jarraitzen du, kontsumitzaileen 
eskubideak babesteko eta bermatzeko: 
- Prestakuntza-jardueren bidez ezagutarazten ditu gatazken aurreko eskubideak 
eta babes-tresnak. 
- Informazioa ematen da Kontsumobideko webean, bai eta lurralde-bulegoetan ere 
aurrez aurre eta telefonoz. 
Ikuskaritza eta kontrola ere egiten da. 

10\11\02\01\0144 Osakidetzako aldi baterako 
kontratazio zerrenden 
gardentasuna eta 
funtzionamendu duina 
bermatzeari buruz. 
2013.05.16 OSOKO 
BILKURA 
87/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasuneko mahai sektorialaren hurrengo batzarretan, eta sindikatuen artean 
jarrera desberdinak zeudenez, Osakidetzak zera adierazi zuen: 2011ko LEPeko 
aldi baterako kontratazio-zerrenda berriak -epea zabalik dago 2015eko urtarrilaren 
30era arte- Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9ko 
irizpideen arabera egingo dira. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0144  OSASUNA Osasuneko mahai sektorialak negoziatzen jarraitzen du aldi baterako kontratazio-
zerrenden kudeaketa, ahalik eta onena izan dadin interesdunei eskainitako 
eskuragarritasuna, publizitatea eta informazioa. 

10\11\02\01\0147 Segurtasun Saileko Trafiko 
Zuzendaritzak jarritako isun 
eta zehapenen jarraipenari 
buruz. 
2013.09.20 BATZORDEA 
131/2013 LBP AKORDIOA 

SEGURTASUNA  Segurtasun Saileko Trafikoko Zuzendaritzak 2014ko bigarren eta hirugarren 
hiruhilekoan ezarritako isunei eta zehapenei buruzko txostenak. 

10\11\02\01\0148 Arabako Bihotz Bizi 
Elkartearen prebentzio 
kardiobaskularreko 
programaren jarraipenari 
buruz. 
2013.05.17 BATZORDEA 
93/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun eta Kontsumo Batzordeak erabaki hori berretsi zuenez 2014ko apirilaren 
7an (10/11/02/01/0443), horri buruzko adierazpena dago aipatutako espedientean 
(10\11\02\01\0443). 

10\11\02\01\0159 Desgaitasunak dituzten 
pertsonek Euskotrenen 
ibilgailuen atal berrira 
sartzeko dituzten zailtasunei 
buruz. 
2013.05.22 BATZORDEA 
97/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Euskotrenek aldizkako batzarrak egiten ditu Elkarturekin, Euskal Trenbide Sareko 
material mugikorreko eta instalazioetako irisgarritasun-arazoak konpontzeko. 

10\11\02\01\0160 Garraio zerbitzuen 
liberalizazio eta 
pribatizazioaren inguruan. 
2013.05.23 OSOKO 
BILKURA 
99/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

2014ko abuztuaren 31n, Garraio Zerbitzuak eskualdatzearen ondorioak eta 
edukiak landu ziren zirriborro batean. 
Estatuko Gobernuak baztertu egin ditu RFIGen Katalogoari egindako alegazioak, 
eta Gobernu honek kontraproposamen bat aurkeztu du negoziatzeko. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0163 Osasun Sailak eta Inviza SA 
enpresak Tolosako La 
Asunción ospitalearen 
kudeaketarako duten 
hitzarmenaren ebaluazioari 
buruz. 
2013.06.18 BATZORDEA 
115/2013LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko martxoaren 14an, Aseguramendu eta Kontratazio Sanitarioko zuzendaria 
agertu zen Osasun eta Kontsumo Batzordearen aurrean (10/10/06/03/0411), 
ebaluazio-txostena azaltzeko. 
DTGko Plangintza eta Ebaluazio Sanitarioko zerbitzuak itunaren urteko 
ebaluazioak egin ditu. 

10\11\02\01\0167 Kirolaren praktika 
osasungarriari buruz. 
2013.12.16 BATZORDEA 
203/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak Mugiment plana egin du, Osasun 
Sailarekin koordinatuta. Herritarrek egiten duten ariketa fisikoan Euskadi 
erreferentzia izatea bilatzen da, "osasuna" ariketa fisikoaren sinonimotzat har 
dadin eta pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko. 

10\11\02\01\0167  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Haurtzaroan hasita ariketa fisikoa sustatzeko ahalegin berezia ere egin da, 
osasun-ohitura osasungarriak sortzeko eta haurren obesitatea saihesteko. 
Horretarakoxe garatu da Mugikasi ekimena. 
Halaber, Eusko Jaurlaritzak kirol osasungarriari buruzko prestakuntzak sustatzen 
jarraitzen du, gehienbat eragileei zuzenduak. 

10\11\02\01\0167  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Azkenik, kirol-eragileentzako eta herritar guztientzako plataforma digital bat 
sortzeko lanak aurrera doaz, kirola osasungarria eta kalitatezkoa izan dadin. 

10\11\02\01\0169 Euskal diasporaren memoria 
historikoa berreskuratzeari 
buruz. 
2013.10.07 BATZORDEA 
136/2013 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Harremanak egon dira EHUrekin, Argentinan antzeko proiektua gauzatu eta 
aurrekoaren moduko hitzarmen berri bat sinatzeko EHUrekin eta Euzko Argentinar 
Bazkun Alkartasunarekin (FEVA), 2015ean abiaraziko dena. 

10\11\02\01\0169  LEHENDAKARITZA 2014ko azaroaren 13an lankidetza-hitzarmena sinatu zen Etxepare Euskal 
Institutua, EAEko Administrazio Orokorra, North American Basque Organizations 
(NABO), Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikasketen Zentroa eta Deustuko 
Unibertsitatearen artean, Estatu Batuetako eta Kanadako euskal emigrazioaren 
ahozko testigantzak biltzeko. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0170 Bankuen gehiegizko 
klausulei buruz. 
2013.11.14 OSOKO 
BILKURA 
178/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko martxoaren 21eko osoko bilkuran 10/10/05/01/0315 erabakiaren betetze-
mailari buruzko erantzuna eman zen. 
Urtarrilaren 9an hasitako ikuskapen-kanpaina amaitu da eta maila teknikoan ari 
dira emaitzak aztertzen. 
Ikuskapen-kanpaina konplexua izan denez, emaitzak berriro aztertu behar izan 
dira, informazioa eskatu da, eta lana ez da amaitu oraindik. 

10\11\02\01\0178 Herritarrei zerbitzu doakoa 
eta publikoa eskaintzen 
jarraitzeko Erregistro Zibila 
orain arte bezala 
mantentzeari buruz. 
2014.02.20 OSOKO 
BILKURA 
26/2014 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko uztailaren 17an, Herri Administrazio eta Justiziako sailburuak batzarra 
egin zuen Justizia Administrazioko langileen ordezkaritza sindikal osoarekin. 
Bertan adierazi zuenez, Erregistro Zibila idazkari judizialen esku uztea eta eremu 
judizialean egotea da Sailaren jarrera, euskal Administrazioko eskumenen 
barruan. 

10\11\02\01\0178  HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko uztailaren 17an ordezkaritza sindikalarekin batzartu eta sailburuak 
konpromisoa hartu zuen: Erregistro Zibilei atxikitako lanpostuak mantentzea, 
baldin eta, azkenean, Merkataritzako eta Jabetzako erregistratzaileen esku 
geratzen bada Erregistro Zibila. Plantillari eutsi aurretik, berriro esleituko dira 
plazak. Sailburuak horri buruzko adierazpen publikoak egin zituen egun berean. 

10\11\02\01\0178  HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko urriaren 29an egin zuen agerraldia Herri Administrazio eta Justiziako 
sailburuak, batzordeak hala eskatuta, EH Bilduko Julen Arzuaga Gumuzio 
legebiltzarkidearen eskabidearen ildotik, erregistro zibilaren eskumenak hartzeko 
egindako kudeaketari buruz. 

10\11\02\01\0178  HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko azaroaren 6an, Justiziako Biltzar Sektoriala zela eta, sailburuak Eusko 
Jaurlaritzaren jarrera adierazi zuen: Erregistro Zibila idazkari judizialen esku 
egotea, eta, beraz, Euskal Autonomiaren eskumen izaten jarraitzea, Autonomia 
Estatutuan oraindik ez baitago Erregistro Zibilari buruzko eskumenik. 

10\11\02\01\0178  HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Biltzar Sektorial horretan, sailburuak konpromisoa hartu zuen Erregistro Zibilari 
atxikitako lanpostuak mantentzeko. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0179 Euskal ikastetxeen 
hezkuntza-bikaintasunari 
buruz. 
2014.03.27 OSOKO 
BILKURA 
53/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak uztailaren 31an bidali dio Eusko 
Legebiltzarrari jakinarazpena euskal ikastetxeetako hezkuntza-bikaintasunari 
buruzko legez besteko proposamena betetzeari buruzkoa. 

10\11\02\01\0184 Irrati-lizentziak banatzeko 
lehiaketaren inguruan. 
2013.06.27 OSOKO 
BILKURA 
121/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kabineteko zuzendariak, 
2014ko azaroaren 18an egindako saioan, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol 
Batzordean azaldu du irrati-lizentziak banatzeko lehiaketari buruzko gaurko 
egoera, baita gai horretan Eusko Jaurlaritzak dituen asmoak ere. 
10/10/06/03/0769 ekimena. 

10\11\02\01\0189 Osakidetzan ematen den 
kirurgia zerbitzuan 
arratsaldeko txanda abian 
jartzeari buruz. 
2013.06.18 BATZORDEA 
116/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun eta Kontsumo Batzordeak erabaki hori berretsi zuenez 2014ko 
martxoaren 26an (10/11/02/01/0399), horri buruzko adierazpena dago aipatutako 
espedientean (10\11\02\01\0399). 

10\11\02\01\0192 Osteoporosiaren prebentzio 
eta kontrolerako plan bati 
buruz. 
2013.06.18 BATZORDEA 
119/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun eta Kontsumo Batzordeak erabaki hori berretsi zuenez 2014ko otsailaren 
24an (10/11/02/01/0395), horri buruzko adierazpena dago aipatutako 
espedientean (10\11\02\01\0395).  

10\11\02\01\0193 Fibromialgiari eta neke 
kronikoari buruzko 
jardunbideen gainean. 
2013.06.26 BATZORDEA 
120/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA LBP hau itxitzat jo da, hasiera eman zion Euskal Talde Popularrak beste ekimen 
bat aurkeztu baitu (10/11/02/01/0470) eduki berarekin. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0195 Eusko Jaurlaritzak legez 
besteko proposamenak, 
mozioak eta ebazpenak 
zenbateraino bete dituen 
aztertzeko txostenari buruz. 
2013.06.27 OSOKO 
BILKURA 
123/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Erantzuna - 2014ko lehen seihilekoko legez besteko proposamen, mozio eta 
ebazpenen betetze-mailari buruzko txosten osoa bidaltzea, gaztelaniaz eta 
euskaraz. 

10\11\02\01\0197 Yuwa proiektua laguntzeari 
buruz. 
2013.06.17 BATZORDEA 
113/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 29an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpena igorri zion Legebiltzarrari, legez besteko proposamen hau 
betetzeari buruz; harekin batera igorri zen Kiroleko Berdintasun Plana ere. 

10\11\02\01\0200 Osasun arloan pertsonen 
eskubide eta betebeharrak 
arautuko dituen lege-
proiektua egiteari buruz. 
2013.06.27 OSOKO 
BILKURA 
125/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Testua aurre-onartu da 2014ko abenduaren 1eko Agindu bidez. Informazio 
publikoaren eta alegazioen aldia hasi da. 

10\11\02\01\0210 Vitalquiler programaren 
inguruan. 
2013.10.16 BATZORDEA 
145/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Vital Kutxaren gizarte-ekintzarekin eta Vitalquiler programan parte 
hartzen duten pertsonekin batzarrak egin ondoren, errentak egokitu egin dira Herri 
Lan eta Garraioko sailburuaren 2010eko azaroaren 3ko Agindura. Era berean, 
pertsona horiek Etxebideko zerrendetan sartu dira. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0212 Genero-identitateak eta 
sexu-orientazioak direla-eta 
gertatzen diren eskolako 
bazterkeriaren eta 
jazarpenaren aurka aritzeko 
jaso beharreko aurre-hartze 
eta esku-hartze neurriei 
buruz. 
2014.03.20 OSOKO 
BILKURA 
44/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osakidetzan horretan prestatzen eta eguneratzen da pertsonal sanitarioa. 

10\11\02\01\0214 Sustapen Olinpikorako 
Euskal Batzordearen 
eraketari eta 
funtzionamenduari buruz. 
2013.10.09 BATZORDEA 
138/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 29an, Sustapen Olinpikorako Euskal 
Batzordearen eraketari eta funtzionamenduari buruzko legez besteko 
proposamenak ordura arte izandako betetze-mailari buruz. 

10\11\02\01\0215 Arte eszenikoen goi-mailako 
irakaskuntzak ezartzeari 
buruz. 
2013.10.11 BATZORDEA 
144/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak kanpo txosten bat gauzatu du. 
Txosten horretan zehatz-mehatz aztertzen dira irakaskuntza horiek martxan 
jartzeko dauden baldintza guztiak eta, aurreikuspenen arabera, 2015-2016ko 
ikasturtean ezarriko dira irakaskuntza horiek. 
Txosten hori uztailaren 2an, 10/10/07/02/2095 ekimenari erantzuna emanez, bidali 
zitzaion Eusko Legebiltzarrari. Horrez gain Hezkuntza Batzordean aurkeztuko du 
Sailburuak berak eskatuta. 

10\11\02\01\0216 Gurutzetako laguntza 
psikosozialerako moduluari 
buruz. 
2013.07.30 BATZORDEA 
129/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko ekainaren 11n, Gurutzetako Modulu Psikosozialak eta Bizkaiko 
Osasuneko Lurralde Ordezkaritzak sinatutako kontratuan Moduluari esleitzen zaio 
Bizkaian laguntza psikiatrikoa ematea, baldintza-orriaren baldintza teknikoei 
jarraituz. Era horretan betetzen da Erabakiko gomendioa. 
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10\11\02\01\0217 Hezkuntza 
Administrazioaren mendeko 
ikastetxeak dauden udal-
jabetzako eraikinetan obrak 
egiteko gastuen 
finantziazioari buruz. 
2013.11.21 OSOKO 
BILKURA 
185/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

EAEko udal jabegoko  ikastetxeen kontserbazioari buruzko ikerketa bat 
gauzatzeko ari da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila lanean. 
Horretarako, ikastetxeei bidali zaien formulario bat, bete dezaten, diseinatu da eta 
horrek emango du lehen fase batean behar den informazioa biltzeko aukera, 
ikastetxe horiek kontserbatzeko baliabide publikoak behar diren edo ez aztertu 
ahal izateko. 

10\11\02\01\0217  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Azterketa hori egitearen ondorioetarako, ikastetxe bakoitzaren arduradunen aldez 
aurreko ezagutza izan da abiapuntua, kasuistika desberdinaren diagnostikoa 
egiteko asmoz. 
Horretarako, fitxa zehaztu bat bidali zitzaien udal titularitateko ikastetxe guztiei, 
ikastetxeen egoerari buruzko informazioa jasotzeko asmoz. 127 erantzun jaso 
ditugu. 
Eraikuntzaren arloko zerbitzu teknikoak ari dira informazio hori aztertzen,  
azterketa zehatz eta teknikoagoa egiteko. 

10\11\02\01\0228 Kirol-kudeaketarako 
bitartekoen mapa egiteari 
buruz. 
2013.10.09 BATZORDEA 
138/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak, kirola kudeatzeko egungo 
egiturak eta baliabideak aztertu ondoren, horri buruzko jakinarazpena igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 29an 

10\11\02\01\0231 Haur Hezkuntzako bigarren 
zikloan eta Lehen 
Hezkuntza eta DBHko 
lehenengo eta bigarren 
zikloetan eskola-garraioari 
dagozkion irizpide orokorrei 
buruzko zirkularra 
aplikatzeari buruz. 
2013.09.25 
134/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 31n Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpena igorri zion Legebiltzarrari, HHko 2. zikloan, LHko 1. eta 2. zikloetan 
eta DBHn eskola-garraioren irizpide orokorrak aplikatzeari buruzko legez besteko 
proposamenak izandako betetze-maila dela eta. 
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Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0231  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Dekretuaren bidez bideratu da araudia eta, horren arabera, xedapen gisa tramitatu 
da. Hots, legezkotasunari buruzko txostena, instituzioei entzutea, Eskola 
Kontseiluaren txostena… Gaur egun araudi horren tramitazioak jarraitzen du 
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoan. 

10\11\02\01\0238 Lan erreformari aurre 
egiteko eta egungo 
negoziazio kolektiboaren 
markoa mantentzearen alde. 
2013.07.18 DIPUTAZIO 
IRAUNKORRA 
128/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak etengabeko harremanak ditu eragile sozial 
guztiekin, eta Elkarrizketa Sozialerako Mahaiaren lehen batzarreko erabakien 
artean daude deialdi berriak eta batzarrean parte hartu zuten eragile sozialekin 
jorratzea adostutako gaiak. Landutako gaien artean dago egungo Lan 
Harremanen Eredua agortu izana, eta Eredu berri bati buruzko gogoeta hasi 
beharra. Eredu horren oinarri dira gardentasuna, langile guztien parte-hartzea, eta 
harremanak izateko eta garrantzizko erabakiak adosteko modu berri bat. Ildo 
horretan, aditu-talde batek lagunduta egindako dokumentu bat aurkeztu du Sailak. 

10\11\02\01\0244 Osakidetzako langileen lan-
baldintzak arautzeko 
akordioaren testu bategina 
egiteari buruz. 
2013.11.14 OSOKO 
BILKURA 
179/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Erabakiaren betetze-maila jakinarazi zitzaion Legebiltzarrari, 10/10/05/03/4189 
ekimenari emandako erantzunean. 

10\11\02\01\0248 Haurren pobreziari aurre 
egiteko neurriei buruz. 
2013.10.16 BATZORDEA 
146/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Laneko plan bat diseinatu da pobreziari eta desberdintasun sozialei buruzko 
azterlana berritzeko, problemaren benetako dimentsioa ezagutzeko asmoz.  Orain 
berrikusten ari den Gizarteratze Aktiboko Planaren baitan egingo dira esku-
hartzeak. 

10\11\02\01\0249 Legezko bizileku-baimenik 
gabeko etorkinen 
osasunerako eskubideari 
buruz. 
2013.12.05 OSOKO 
BILKURA 
197/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Ez da aldatu indarrean dagoen arautegia (114/2011 Dekretua), Konstituzio 
Auzitegiak ez baitu iritzirik eman, eta urtebete baino gutxiago erroldatuta 
daudenak ari direlako artatuak izaten, Konstituzio Auzitegiko irizpidearen arabera. 
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10\11\02\01\0270 Ospitaleko ordainketa 
partekatuari buruz. 
2013.10.10 OSOKO 
BILKURA 
140/2013 LBP AKORDIOA 
10/11/02/01/0272 LBPrekin 
eztabaidatzen da. 

OSASUNA 2014ko uztailean ordaindu ziren jasotako laguntza-eskabideak. Osasuneko 
sailburuordeak Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Batzordean agertzea 
eskatu du, tratamendua betetzeari buruzko Dekretutik sortutako farmazia-
gastuaren datuak azaltzeko (10/10/06/03/0632).  2014ko urriaren 1ean egin zen 
agerraldia. 

10\11\02\01\0272 Ospitaleetan modu 
anbulatorioan ematen diren 
sendagaientzako 
koordainketa berria 
arbuiatzeari buruz. 
2013.10.10 OSOKO 
BILKURA 
140/2013 LBP AKORDIOA 
10/11/02/01/0270 LBPrekin 
eztabaidatzen da. 

OSASUNA 2014ko uztailean ordaindu ziren jasotako laguntza-eskabideak. 
Osasuneko sailburuordeak Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Batzordean 
agertzea eskatu du, tratamendua betetzeari buruzko Dekretutik sortutako 
farmazia-gastuaren datuak azaltzeko (10/10/06/03/0632). 2014ko urriaren 1ean 
egin zen agerraldia. 

10\11\02\01\0273 Gipuzkoan, Euskotrenen 
zerbitzuen ordutegiei buruz, 
bereziki kultura eta kirol-
ekitaldiak direla-eta. 
2013.10.23 BATZORDEA 
150/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Euskotrenek jakinarazpen-prozedurak ditu Udalekin eta Foru Aldundiekin, eta 
etengabe aztertzen dira ekitaldietarako eskabideak, eskaintza eskarira egokitzeko. 

10\11\02\01\0275 Osakidetza euskalduntzeko 
euskara-planari buruz. 
2013.11.18 BATZORDEA 
183/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Argitalpenak: Euskara-planei buruzko dokumentu nagusi guztiak argitaratuta 
daude (http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/euskara_plana): 
II. Euskara Plan Orokorra, zerbitzu-erakunde guztietako euskara sustatzeko 23 
programak edo planak, eta Euskara Planaren Jarraipen Batzorde Korporatiboan 
adostutako neurri nagusiak eta haien zehaztapenak. 

10\11\02\01\0281 Funtzionarioei 2014an 
soldata izozteari buruz. 
2013.11.14 OSOKO 
BILKURA 
176/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Lan-bilera Funtzio Publikoko zuzendari nagusi den Carmen Sanchez-Cortesekin 
(Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioa), besteak beste horretaz 
aritzeko. 
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10\11\02\01\0282 Errioxako eta Arabako 
Errioxako ardoaren eta 
mahastiaren kultur paisaia 
gizateriaren ondare izateko 
hautagaitza erakundeak 
elkarrekin koordinatuz 
prestatzeari buruz. 
2013.11.14 OSOKO 
BILKURA 
175/2013 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 30ean, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpena igorri zion Legebiltzarrari, Errioxako eta Arabako Errioxako 
ardoaren eta mahastiaren paisaia kulturala gizateriaren ondare izateko 
hautagaitza prestatzeko erakundearteko koordinazioari buruzko LBPak ordura arte 
izandako betetze-maila dela eta. 

10\11\02\01\0282  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Zenbait jarduera gauzatu dira, ordezkari instituzional eta sozial desberdinekiko 
elkarrizketa eta lankidetzaren ondorioz. Jarduera horien artean, besteak beste, 
hauek nabarmendu daitezke: Arabako Errioxari lotutako eragile desberdinen iritzia 
ezagutzeko aukera ematen duen blog bat martxan jartzea eta proiektua 
gizarteratzeko jardueren programa zabal bat (jardunaldiak, hitzaldiak, margo-
lehiaketak, martxak, kanoan jaitsiera … ) 

10\11\02\01\0282  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gauzatu diren gizartarazte eta komunikazio jarduerak gauzatzeaz gain, 
instituzioen eta gizartearen ahalik eta parte-hartze handiena sustatu da, 
ICOMOSen ebaluatuak 2014ko urrian zonaldera egin zuen bisitan. 

10\11\02\01\0283 Petróleos del Norte SAk 
Muskizen, Abanto-Zierbenan 
eta Zierbenan dituen 
jardueren inguruan. 
2013.11.18 BATZORDEA 
181/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Udal-batzordeek lanean segitzen dute eta enpresak herritarren parte-hartzerako 
panel bat sortu du Muskizen eta Abanton, komunikazioa eta informazioa 
hobetzeko. 

10\11\02\01\0286 Metroaren Plentziako 
geltokiaren ondoan aldiriko 
eta auzokoentzako 
aparkaleku bat egiteari 
buruz. 
2013.11.12 BATZORDEA 
169/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Plentziako Udalak erantzun zain jarraitzen dugu, hitzarmen-zirriborroaren 
proposamena dela eta. 
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10\11\02\01\0288 Bikaintasun akademikoko 
beken programa berriz 
indarrean jartzeari buruz. 
2013.10.24 OSOKO 
BILKURA 
151/2013 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0289 LBPrekin 
eztabaidatzen da 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 29an, legez besteko proposamen honek ordura 
arte izandako betetze-mailari buruz. 

10\11\02\01\0288  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Sailburuaren 2014ko uztailaren 22ko AGINDUAREN, 2014-2015eko ikasturtean 
unibertsitate- eta goi mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak, mugitzeko 
zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak 
eta errendimendu handiko unibertsitate-ikasleei ezagutza eman eta saritzeko 
bikaintasun akademikoko bekak deitzen dituenaren bidez Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak bete du legez besteko 
proposamena. 
2014.07.29 Erantzuna – Bikaintasun akademikoko bekak 

10\11\02\01\0289 Bikaintasun akademikoko 
bekak berrezartzeari buruz. 
2013.10.24 OSOKO 
BILKURA 
151/2013 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0288 LBPrekin 
eztabaidatzen da 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 29an, legez besteko proposamen honek ordura 
arte izandako betetze-mailari buruz. 
 

10\11\02\01\0289  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 22ko AGINDUAREN, 2014-2015eko ikasturtean unibertsitate- 
eta goi mailako beste ikasketa batzuk egiteko bekak, mugitzeko zailtasun bereziak 
dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko diru-laguntzak eta errendimendu 
handiko unibertsitate-ikasleei ezagutza eman eta saritzeko bikaintasun 
akademikoko bekak deitzen dituenaren, bidez Eusko Jaurlarutzak bete du legez 
besteko proposamena. çera esplizituan azaltzen du, bikaintasunaren kontzeptua, 
errendimendu akademiko bikainaren osagarri gisa. 
2014.07.29 Erantzuna – Bikaintasun akademikoko bekak 
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10\11\02\01\0297 Euskadin gardentasunari 
buruzko lege bat onetsi 
beharrari buruz. 
2013.11.21 OSOKO 
BILKURA 
186/2013 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Irailaren 16an Gobernu Kontseiluak Euskal Administrazio Publikoaren Lege 
Proiektua onartu eta Legebiltzarrari igorri zitzaion, tramita zezan. 

10\11\02\01\0298 Zeinu-mintzairaren erabilera 
arautuko duen lege bat 
egiteari buruz. 
2013.11.28 ETA 21eko 
OSOKO BILKURA  
191/2013 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bere jarduna mantendu ahal izateko 
finantzaketa-akordioak egin ditu erakunde hauekin: FEVAPAS (Euskal Herriko 
Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundea) eta Euskal Gorrak 
(Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa). Federazio horiek lurraldeko eta 
tokiko hainbat elkarte dituzte beren baitan. 

10\11\02\01\0302 Kutsadura 
elektromagnetikoari buruz. 
2014.02.06 OSOKO 
BILKURA  
7/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA EAEn dauden telefonia mugikorreko instalazioen kokapenari eta ezaugarriei 
buruzko informazioa jasotzen ari dira, errolda geoerreferentziatu bat egiteko. 
Errolda horri esker, gune edo instalazio sentikorrak izateagatik arreta berezia eska 
dezaketen guneak identifikatu, esposizio-mailak kontrolatu eta gomendioak 
errespetatzeko esku hartuko da. Telefonia mugikorreko instalazioak hurbil dituzten 
ikastetxe eta haurtzaindegietan jarri da arreta. 

10\11\02\01\0302  OSASUNA Jardun egokien kode baten zirriborroa egin da, dagoen arautegiaren osagarri 
moduan, hori oinarritzat hartuta telefonia-enpresa, administrazio (eskumenen 
arabera) eta herritarren kolektiboen artean akordioak lortu, instalazioak jartzeko 
eta haien jarraipena egiteko irizpideak ezarri, eta arautegiak agintzen dituen 
babes-mailak gainditzeko. 

10\11\02\01\0302  OSASUNA Herritarrei webgunearen bidez eskaintzen zaie eremu elektromagnetikoei eta 
horiek osasunean sor ditzaketen ondorioei buruzko informazioa, eta ebidentzia 
berriak agertzen diren heinean eguneratzen da. Informazio-liburuxka bat egin da 
(argitaratzeko dago) herritar guztientzat, gai horri buruzko ideia nagusi guztiekin. 

10\11\02\01\0302  OSASUNA Batzarrak egin dira eta egiten dira eragile guztiekin (EAEko Administrazioa, tokiko 
korporazioak, herritarrak eta telefonia-operadoreak), praktika egokien kodea eta 
alderdi bakoitzaren konpromisoak adosteko. 
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10\11\02\01\0302  OSASUNA Eremu elektromagnetikoek osasunean izan ditzaketen ondorioei buruzko 
ebidentzia zientifikoen berrikuspen bibliografiko bat egiten da etengabe, arreta 
berezia jarriz arrisku handiagoa duten taldeetan, esaterako, haurrengan. 
Berrikuspen hau 2014ko amaieran eguneratu zen. 

10\11\02\01\0306 Begoñako igogailuaren 
inguruan. 
2013.11.12 BATZORDEA 
170/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko zerbitzu-zuzendariaren ebazpenez 
erabaki zen iraungitzea, emakidadunaren ez-betetzeagatik. 

10\11\02\01\0310 Farmazialarien eta 
Osakidetzaren arteko 
lankidetzari buruz. 
2013.11.25  BATZORDEA  
189/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 1.- Gaixo kroniko polimedikatuen programa. Garapen bidean dago, aurre-
ebaluazio bat egin da eta behin betikoa izango da programa amaitzean. 
2.- EAEko Administrazio Orokorraren eta Farmazialarien Elkargo Ofizialen arteko 
lankidetza-hitzarmena, etxez etxeko laguntza-zerbitzuek artatutako pertsonengan 
medikazioaren erabilera optimizatzeko. Urteko ebaluazioa egiten ari da. 

10\11\02\01\0310  OSASUNA Hiru elkargoen proposamen formal bat jaso da ekainaren 27an, EAEko 
farmazietan polimedikatutako gaixo kronikoen jarraipen farmakoterapeutikoaren 
programa pilotu bat garatzeko. 
Proposamena ebaluatu ondoren, EAEko farmazietan polimedikatutako gaixo 
kronikoen jarraipen farmakoterapeutikoaren programa pilotua diseinatzen ari da. 

10\11\02\01\0311 Serantesko tunelari buruz. 
2013.12. 4 eta 10eko 
BATZORDEA 
199/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Salgaien garraioa errepidetik trenbidera eramateko edozein esku-hartzeren alde 
dago Eusko Jaurlaritza, baina, betiere, udalerrien eta herritarren gaineko eragina 
onargarria izanik eta haien alegazioak eta eskakizunak kontuan hartuz. 

10\11\02\01\0314 Zigarreta elektronikoaren 
gaineko informazioari buruz. 
2013.11.25 BATZORDEA 
190/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Tramitatzen ari da Adikzioei buruzko Lege-Aurreproiektua, nikotina isurtzen duten 
gailuak arautuko dituena. Legez besteko proposamenak "arautegi baten zain" 
planteatu zuen kanpaina. Beraz, arautegia eginez gero ez dago kanpaina horren 
beharrik. 

10\11\02\01\0319 Osasun-erreforma 
murriztaileen aurreko 
egoerara itzultzeari buruz 
2013.11.25 eta 2014.02.03 
BATZORDEA 
2/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasuneko sailburuaren proposamenez onartu zuen Eusko Jaurlaritzak azaroaren 
19ko 447/2013 Dekretua, Euskadiko Osasun Sistemako langileek agindutako 
tratamendu medikoak betetzea errazteko laguntzak arautzekoa (EHAA, 227. zk., 
2013ko azaroaren 28koa). 2013 eta 2014ko haren deialdia egin zen Osasuneko 
sailburuaren 2013ko abenduaren 23ko Aginduz (EHAA, 248. zk., 2013-12-31koa) 
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10\11\02\01\0324 LGSS larrialdietako garraio 
sanitarioaren sarea 
esleitzeari eta harrezkero 
sortutako arazoei buruz. 
2014.02.24 BATZORDEA 
27/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Erantzuna eman zaio 2014ko apirilaren 7ko Osasun eta Kontsumo Batzordearen 
erabaki berriaren bidez, erabakia berretsi baitu. Erantzuna 10\11\02\01\0413 
espedientean. 

10\11\02\01\0325 Zeinu-hizkuntzako interprete 
eta pertsona gor-itsuen 
gidari-interpreteen 
zerbitzuari buruz. 
2014.02.12 BATZORDEA 
12/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailak eta Osakidetzak zerbitzu horretan duten parte-hartzea azaldu zen 
Legebiltzarrera igorritako erantzunetan (erref.: 10/10/05/03/2013 2013ko abendua 
eta 10/10/05/03/3341 2014ko ekaina). 

10\11\02\01\0325  ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Legebiltzarraren eskakizuna aurkeztu da adierazitako instantzien aurrean. Elkarte 
eta erakunde guztiei entzun ondoren, behar horiek Europan nola asetzen diren 
jakiteko azterlan bat egitea agindu da. 

10\11\02\01\0327 Trenbide-zerbitzuaren 
arrazionalizazioaren 
inguruan. 
2013.12.04 BATZORDEA 
196/2013 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Eusko Jaurlaritzak Espainiako Estatuari behin eta berriro eskatu dio Arabako 
trenbide-zerbitzuak mantentzea eta bultzatzea, bai eta EAEtik igarotzen diren 
trenbide-lerro guztiak transferitzea ere. ETSk bideragarritasun 
sozioekonomikoaren azterlan bat egin du Gasteiztik igarotzen den trenbide-lerroari 
buruz. 

10\11\02\01\0327  INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Gasteiz-Altsasu ardatzari dagokionez, maiztasunak mantentzeaz gain, eskualde-
prezioan bidaia daiteke Gasteiz eta Iruñea arteko Alvian; beraz, maiztasun bat 
irabazi da norako bakoitzean. Horrek gainditu egiten ditu lerro horren zerbitzu 
publikoko betebeharrak. 

10\11\02\01\0328 Amaren esnearen banku bat 
jartzeari buruz. 
2013.12.26 BATZORDEA 
209/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailak eta Osakidetzak erabaki horretan egindako aurrerapena agertzen 
da 10/10/05/02/0114 erantzunean. 

10\11\02\01\0329 Osakidetzako zerbitzu-
langileen eskubideak 
bermatzeari buruz. 
2013.12.26 BATZORDEA 
210/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko ekainean, Osakidetzako Garbiketa Zerbitzuko enpresa emakidadunen 
Hitzarmen Kolektiboaren aurre-akordio bat sinatu zen. Aktan agertzen den 
erregulazioak enpresak nahiz alderdi soziala lotzen ditu, besteak beste plantilei 
eta estaldurei, lanpostu hutsei eta kontratazioari dagokionez. 
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10\11\02\01\0329  OSASUNA 84. artikuluan hainbat baldintza adostu dira, testuaren hasieran honako hau 
esaten den arren: “Kontratazioa enpresaren eskumena da eta enpresa-jardunaren 
ildoen artean dago”. 

10\11\02\01\0329  OSASUNA Osakidetzaren ustez, kudeaketa egin zenez, eta aurre-akordioa ikusirik, enpresa 
kontratistei ez die eskatuko beren zerrendekin estal ditzaten oporrak, gaixotasun-
bajak, lizentziak eta baimenak; izan ere, horrek apurtu egin ditzake kontratazio-
eskumenak, bai eta haien eta ordezkaritza sozialaren arteko itunak eta akordioak 
ere. 

10\11\02\01\0337 Durangoko etengabeko 
arretarako gunearen (EAG) 
egoerari buruz. 
2013.12.26 BATZORDEA 
211/2013 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko ekainean, Lan Ikuskaritzan entregatu zen "Landako-Durango EAGko 
Arrisku Psikosozialen Ebaluazioa" hasierako dokumentua, Lan Ikuskaritzaren 
eskakizunari erantzunez. 

10\11\02\01\0339 Gordailu zentroa Gipuzkoan 
erreferentziazko museoa 
izateari buruz. 
2014.04.30 BATZORDEA  
83/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gordailu Gipuzkoako material arkeologikoak gordailuan uzteko zentro gisa 
izendatu da, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren 2014ko 
abenduaren 26ko Aginduaren, Gipuzkoako lurralde historikoan aurkitutako interes 
arkeologiko eta paleontologikoko ondasunak gordailuan uzteko zentro gisa 
Gordailua kultur ondare higigarriaren Zentroa izendatzen duenaren, bidez. 

10\11\02\01\0342 Elikagai gutxiago 
hondatzeko eta alferrik 
galtzeko estrategiak 
diseinatzeari buruz. 
2014.03.13 OSOKO 
BILKURA 
39/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Estrategia diseinatu ondoren, Osasun Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzak 
aholkularitza-lanak egin litzake, elikagaien kalitate higieniko-sanitarioa ziurtatzeko. 
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10\11\02\01\0346 Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren eta bere 
sektore publikoaren 
kontratazioan, gizarte-
irizpideak jarraituz, kontratu-
erreserbak egitearen 
inguruan. 
2014.11.20 OSOKO 
BILKURA  
184/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila sailen eta haien erakunde publikoen 
informazioa biltzen ari da, enplegu-zentro bereziekiko eta gizarteratze-enpresekiko 
erreserbei eta kontratuei buruzko txostena egiteko. 

10\11\02\01\0350 Garraio publikoan bonu 
sozialak sortzeari buruz. 
2014.02.12 BATZORDEA 
17/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Txartel bakarra ezartzeko prozesuaren baitan, elkarreragingarritasunaren 
masterplan bat egin da, kolektiboak lurraldeen artean aitor daitezen, besteak 
beste. Aitorpen hori hartzen da kontuan laster aurkeztuko den masterplanean. 

10\11\02\01\0353 Donostia, 2016ko Europako 
Kultur Hiriburuari buruz. 
2014.02.13 OSOKO 
BILKURA 
18/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 31n, legez besteko proposamen honek ordura 
arte izandako betetze-mailari buruz.  

10\11\02\01\0353  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Donostia 2016 Fundazioko patrono-lanak egiten jarraituko du Eusko Jaurlaritzak. 
Lanean jarraituko du, halaber, Donostia 2016ko proiektu estrategikoetan bere 
jakintza, esperientzia eta lan-sareak eman ditzakeen eta modu aktiboan parte har 
dezakeen aholku-batzorde bat sortzeko. 

10\11\02\01\0356 Luis Briñas-Santutxu haur 
eta lehen hezkuntzako Herri 
Eskolako gabeziak 
konpontzeari buruz. 
2014.02.05 BATZORDEA 
4/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Bilboko Udalarekin izandako lankidetzaren ondoren eta, lankidetza  horren 
ondorioz, aipatutako ikastetxean estalki bat instalatzeko arazoari irtenbidea 
emateko egin beharreko hirigintza-jarduerak gauza daitezkeela kontuan hartuta, 
proiektuaren erredakzioa, kontratazio-espedientearen bidez, kontratatu da. Gaur 
egun elaborazio-fasean dago. 
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10\11\02\01\0359 Tarifikazio bereziari buruzko 
araudia ez betetzeagatiko 
zehapenei buruz. 
2014.02.10 BATZORDEA 
8/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko azken hiruhilekoan, Kontsumobidek kontrol-kanpaina bat egin du 
elektrizitatearen, hidrokarburoen, bankuen eta telekomunikazioen sektoreek 
bezeroen arretarako telefonoei buruz ematen duten informazioa egiaztatzeko. 
Kontsumobideren web-orrian daude kanpaina horren emaitzak: 
www.kontsumobide.eus. 

10\11\02\01\0363 Genero-ikuspegia kontuan 
hartuta ETB3ren edukien 
azterketa egiteari buruz. 
2014.02.03 BATZORDEA 
3/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Euskal Irrati Telebistak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 
18ko 4/2005 Legea eta EITBko Emakumeen eta Gizonen Aukera 
Berdintasunerako 2012-2014 I. Plana aintzat hartuz jokatzen du. Edozein kasutan, 
ahalegin berezia egingo du ETB3n ume eta gazteei zuzenduta baitago, LBPak 
agintzen duen bezala. 

10\11\02\01\0366 Getxoko Gobela errekan 
uholdeak prebenitzeko eta 
garbitzeko lanak burutzeari 
buruz. 
2014.02.12 BATZORDEA 
15/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Gobela ibaia Getxoko Faduran bideratzeko lanen lizitazio-pleguak idatzi dira, eta 
Eusko Jaurlaritzako kontratazio-organoak onartu zain dago. 

10\11\02\01\0369 Entitate finantzario batzuek 
gauzatutako iruzurraren 
aurrean hartu beharreko 
neurriei buruz. 
2014.03.13 OSOKO 
BILKURA  
40/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko urriaren 15etik aurrera, Kontsumobidek, EHUrekin batera, 
kontsumitzaileak finantzei buruz aholkatzeko zerbitzua ezarri du, kontsumitzaileen 
3 federazioek uko egin ondoren (EKE, EKA eta UCE). 
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10\11\02\01\0370 Bi emakumez osatutako 
bikoteak edo bikoterik 
gabeko emakumeak 
ugalketa lagunduko 
tratamenduetatik kanpo 
uztearen bitartez Osasun 
Ministerioak berdintasun-
printzipioari egindako erasoa 
gaitzetsi eta inposatu asmo 
dituen mugapenak Euskadin 
ez aplikatzeari buruz. 
2014.12.04 OSOKO 
BILKURA  
196/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailak orain arteko zuzentasun eta berdintasun berarekin jarraituko du 
zerbitzu hau ematen. 

10\11\02\01\0373 EITBko lan-poltsen 
deialdietako epaimahaiaren 
osaerari buruz. 
2014.02.24 BATZORDEA 
30/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

EITBko Zuzendaritzak, une eta arlo bakoitzean indarrean dagoen araudia 
betetzen jarraituko du. 

10\11\02\01\0378 Faktura elektrikoa osatzen 
duten kontzeptuen jatorria 
zehaztuko duen txostenaren 
inguruan. 
2014.06.25 BATZORDEA 
133/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Faktura elektrikoaren kontzeptuei buruzko txostena igorri zen 2014-09-26an. 
10-11031 dok. Faktura elektronikoko kontzeptuen jatorria azalduko duen 
txostenari buruzko LBPa betetzeari buruzko txostena. 10/10/05/01/0378 
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10\11\02\01\0390 Atzerrian aldi baterako bizi 
diren herritarrak osasun-
sistematik kanpo uzten 
dituen lege-proiektuari 
buruz. 
2014.03.06 OSOKO 
BILKURA 
36/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0394 LBPrekin 
batera onartzen da 

OSASUNA Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila gertaeren eboluzioari begira egongo da. Gizarte 
Segurantzako Institutu Nazionalari (INSS) dagokion arautegia da, Gobernu 
zentralaren eskumena da eta gaur egun aplikaezina da. Nolanahi ere, Osasun 
Sailak euskal OTIa duen inori ez dio baja emango 90 egunetik gora atzerrian 
egoteagatik. 

10\11\02\01\0394 2013ko abenduaren 26ko 
Estatuko Aldizkari Ofizialean 
atzerrian dauden 
herritarrentzako osasun-
arretaren gainean argitaratu 
den xedapen gehigarriari 
buruz. 
2014.03.06 OSOKO 
BILKURA 
36/2014 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0390 
LBParekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila gertaeren eboluzioari begira egongo da. Gizarte 
Segurantzako Institutu Nazionalari (INSS) dagokion arautegia da, Gobernu 
zentralaren eskumena da eta gaur egun aplikaezina da. Nolanahi ere, Osasun 
Sailak euskal OTIa duen inori ez dio baja emango 90 egunetik gora atzerrian 
egoteagatik. 

10\11\02\01\0395 Osteoporosirako plan bati 
buruz. 
2014.02.24 BATZORDEA 
28/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko urriaren 22an Legebiltzarrean erregistratu zen Osasun Publikoko 
zuzendaria eta Laguntza Sanitarioko zuzendariordea Osasun eta Kontsumo 
Batzordean agertzeko eskabidea, "Osteoporosiaren prebentzio eta kontrolerako 
programa" aurkezteko (erref.: 10/10/05/03/0755. 

10\11\02\01\0399 Itxarote-zerrenden gaineko 
informazioari buruz. 
2014.03.26 BATZORDEA 
45/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko urriaren 30ean, Osasun eta Kontsumo Batzordeari igorri zitzaion itxarote-
zerrendei buruzko txostena. Itxarote-zerrendei buruz eskatutako informazioa eman 
zen 10/10/07702/2083, 10/10/07/02/2223, 10/10/07702/2516, 10/10/07702/2644 
eta 10/10/07702/2705 erantzunetan. 
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10\11\02\01\0405 EITBko kudeaketa-taldearen 
baldintza laboral eta 
ekonomikoen gardentasun 
beharrezkoari buruz. 
2014.04.09 BATZORDEA 
69/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 31n, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpen bat igorri zion Legebiltzarrari, legez besteko proposamen hau 
betetzeari buruz. Dena dela, eta erantzun horren aurrean, Legebiltzarrak legez 
besteko proposamen berri bat aurkeztu zuen (10\11\02\01\0559), eta hari ere 
erantzun zaio. 

10\11\02\01\0406 Kirol-lanbideetan aritzea 
erregulatzeko lege-
proiektuari buruz. 
2014.03.28 BATZORDEA 
55/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eusko Jaurlaritza Kirol-lanbideen Lege Proiektuan lan egiten ari da. Besteak 
beste,  Kirol-lanbide jakin batzuetan aritzearen funtsezko alderdiak antolatu, 
berariaz zehaztu zein diren lanbide horiek, haietan aritzeko izan behar diren titulu 
akademikoak adierazi eta lanbide bakoitzari dagokion funtzio-esparru orokorra 
egokitu egingo ditu. Aurreikuspenen arabera, proiektua 2015eko lehen 
seihilabetekoan eramango da Gobernu Kontseilura onartua izan dadin. 

10\11\02\01\0408 Koordainketaren ondoriozko 
konpentsazioen 
publizitateari buruz. 
2014.03.26 BATZORDEA 
46/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Maiatzaren 14an, horri buruzko informazioarekin prentsa-ohar bat igorri zitzaien 
hedabide espezializatu eta jeneralista guztiei (idatzizko prentsa, irratia, telebista, 
web eta sare sozialak). Bigarren hedatze-kanpaina izan da. Sailburuaren Agindua 
EHAAn argitaratzean egin zen aurrenekoa, eskabideak aurkezteko epea hasteko 
unean bertan. 

10\11\02\01\0409 Kontsumobide Kontsumoko 
Euskal Institutua eta Elika 
Nekazaritzako Elikagaien 
Segurtasunerako Euskal 
Fundazioa entitate bakar 
batean integratzeari buruz. 
2014.03.27 OSOKO 
BILKURA 
54/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Kontsumobide sailarteko lan-taldean dago -Elikak koordinatua eta Osasun 
Sailaren eta Nekazaritza eta Arrantza Sailburuordetzaren artean sortua-, interes 
orokorreko gaiak koordinatzeko eta elkarrekin lantzeko sistema bat taxutzeari 
begira. Lan-dinamika bat ezarri da. 

10\11\02\01\0412 Kirol-lizentzia bakarrari 
buruz. 
2014.04.30 BATZORDEA 
81/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 31n, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpen bat igorri zion Legebiltzarrari, legez besteko proposamen hau 
betetzeari buruz. 
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10\11\02\01\0412  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA 

Eusko Jaurlaritzak, Gazteria eta Kiroleko zuzendariaren bidez, kirol-lizentzia 
bakarra ezartzearen kontra hitz egin du Kirol Kontseilu Gorenarekin izandako 
topaketa guztietan. Jakina denez, autonomia-erkidegoen eskumenak 
errespetatzea eskatzen du Eusko Jaurlaritzak, baita kirol arloan ere. Era horretan, 
Eusko Jaurlaritzak 2013ko abenduan igorri zion bere balorazioa eta proposamena 
Kirol Kontseilu Gorenari, kirol-lizentzia bakarra ezartzeko Kirolaren Legea 
aldatzeari buruz. Gobernu zentralak kontuan hartu ditu Eusko Jaurlaritzak 
egindako proposamen batzuk. Kirolaren Lege berria onartu eta argitaratu ondoren 
ikusi denez, Gobernu zentralak Gobernu honen gomendioak txertatu ditu, baina 
funtsezkoa ez. 

10\11\02\01\0413 Garraio sanitarioa 
erregularizatzeari buruz. 
2014.04.07 
65/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Garraio sanitarioa arautzeari dagokionez, gaixoak eta zaurituak anbulantziaz 
eramateari buruzko Bizkaiko hitzarmen kolektiboaren bigarren xedapen 
gehigarriak dioenez (Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua 2014ko ekainaren 
1ean), sinatzaileek urratsak egin nahi dituzte autonomia-hitzarmen bat lortzeko, 
sektore osoko lan-harremanak arautuko dituena, EAEko egungo hitzarmen 
probintzialen ordez. 

10\11\02\01\0414 Liburutegi publikoak 
irekitzeko ordutegia 
zabaltzeari buruz. 
2014.03.26 BATZORDEA 
49/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Liburutegien ordutegiak zabaltzea komeni den aztertu ondoren ikus daitekeenez, 
badago  udal, foru eta unibertsitate mailako liburutegi-zerbitzuak astelehenetik 
larunbatera irekitzeko eskaintza zabala. Astelehenetik ostiralera bitarteko 
ordutegiak goizeko 08-09:00etatik gaueko 20-21:00etara bitartekoak dira.  Foru- 
eta unibertsitate-liburutegien kasuan, ordutegiak ez du etenik. Udal liburutegien 
ordutegia udalerriaren tamainaren arabera aldatzen da. 

10\11\02\01\0414  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Egindako analisiaren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko liburutegien gaurko 
ordutegia zerbitzuaren premietara egokitzen dela ikusten dugu. 

10\11\02\01\0423 Organoen transplanterako 
programa berriak hedatzeari 
buruz. 
2014.04.07 BATZORDEA 
66/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Zabalpen-proiektua baino lehen, asistoliako emaileak sortzeko ahalmena ebaluatu 
zen Osakidetzako hainbat ospitale-zentrotan, bai eta prestakuntza-ikastaroak eta -
egonaldiak ere espezialitate horietako profesionalentzat. Langile sanitarioak eta 
ez-sanitarioak informatzeko kanpainak ere egin dira. 
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10\11\02\01\0424 Berrizeko Patala zentral 
hidroelektrikoa babesteari 
buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
74/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea. 

10\11\02\01\0425 Lutxanako (Barakaldo) 
Orconera antzinako 
kargatzeko lekua babesteari 
buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
75/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea 

10\11\02\01\0426 Leioako Fábrica Española 
de Productos Químicos 
(FAES) lantegi-multzoa 
babesteari buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
76/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloanlLehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea. 

10\11\02\01\0428 Sestaoko Babcock and 
Wilcox enpresaren lantegi-
multzoa babesteari buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
77/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea. 

10\11\02\01\0430 Bermeoko Ormaza 
kontserba-enpresa 
babesteari buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
78/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea. 

10\11\02\01\0431 Sestaoko La Naval 
ontziolaren 1. dike lehorra 
babesteari buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
79/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea. 
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10\11\02\01\0437 Jaurlaritzako artxiboen 
kudeaketa gardena eta 
irekia sustatzeari buruz. 
2014.04.08 BATZORDEA 
68/2014 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Erantzuna - 68/2014 erabakiko 4. atala betetzea, Gobernuko artxiboen kudeaketa 
gardena eta irekia. *euskarazko bertsioa 10-10113 dok., 2014ko ekainaren 30ean 
igorria. 

10\11\02\01\0438 Toki publikoetan 
desfibriladoreak erabiltzeari 
buruz. 
2014.05.05 BATZORDEA 
84/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0442 LBPrekin 
batera onartzen da 

OSASUNA Akordio honen betetze maila Legebiltzarrari igorri zitzaion 10/10/05/03/4219 
ekimenari erantzun zitzaionean.  

10\11\02\01\0441 Miñaoko Parke 
Teknologikoko autobus-
zerbitzuaren inguruan. 
2014.03.31 BATZORDEA 
59/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Hiriko eta hiri arteko errepide bidezko garraioaren eskumena Udalei eta Foru 
Aldundiei dagokie, hurrenez hurren. Horregatik, legez besteko proposamen 
honetan adierazitako zerbitzuak martxan jartzea ez da sartzen Eusko 
Jaurlaritzaren eskumenen barruan. 

10\11\02\01\0442 Osasun-prebentzio eta -
zainketa helburu izanda, 
herritarrak lehen 
sorospenetarako 
gaitasunetan ahalduntzeko 
estrategiak garatzeari buruz 
2014.05.05 BATZORDEA 
84/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0438 LBPrekin 
batera onartzen da 

OSASUNA Akordio honen betetze maila Legebiltzarrari igorri zitzaion 10/10/05/03/4219 
ekimenari erantzun zitzaionean. 

10\11\02\01\0443 Arlo kardiobaskularreko 
sustapen- eta prebentzio-
programei buruz. 
2014.04.07 BATZORDEA 
67/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Beste eragileekiko lankidetza ezinbestekoa da gaixotasun kardiobaskularrak 
prebenitzeko ekimenen helburuak lortzeko. Horretarako dira tokiko osasun-sareak 
(udal, hezkuntza-arduradun, osasun-zentro, herritarren eta bizilagunen elkarte, 
Osasun Publiko, irabazi asmorik gabeko erakunde eta bestelako entitatez 
osatuak). Osaera, helburuak eta jarduerak aldatu egiten dira udalerri bakoitzeko 
berezitasunen arabera. 
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10\11\02\01\0443  OSASUNA Tokiko osasun-sareak daude edo sortzen ari dira udalerri hauetan:  
• Araban: Gasteiz 
• Bizkaian: Abadiño, Zornotza, Bilbo (Otxarkoaga, Uribarri, Zazpi Kaleak eta Bilbo 
Zaharra), Bermeo, Galdakao, Gernika-Lumo, Sondika, Urduliz. 
• Gipuzkoan: Azkoitia, Azpeitia, Beasain, Errenteria, Hondarribia, Ibarra, Irun, 
Lasarte-Oria, Legazpi, Lezo, Ordizia, Tolosa, Urnieta, Zarautz, Zumaia, 
Zumarraga-Urretxu. 

10\11\02\01\0443  OSASUNA Osasun Saila aspalditik ari da lanean irabazi asmorik gabeko osasun arloko 
autolaguntza-elkarte eta -taldeekin. 2015ean, prebentziorako eta suspertzerako 
partida dago aurrekontuetan. 

10\11\02\01\0443  OSASUNA EAEko Lurralde guztietan garatu dira osasuna sustatzeko eta gaixotasun 
kardiobaskularrak prebenitzeko lan-ildoak. Batez ere, adinekoen artean ariketa 
fisikoa sustatzeko ekimenak, ariketa fisikoari buruzko kontseilu sanitarioa eta udal-
baliabideetarako deribazioa. 

10\11\02\01\0443  OSASUNA Neurri horien oinarrian egongo dira 2015eko aurrekontu-partida hauek: 
• Jokabide osasungarriak sustatzeko laguntzak tokiko erakundeentzat. 
• Ariketa fisikoaren sustapen-proiektuetarako laguntzak unibertsitateentzat. 

10\11\02\01\0445 Trenbide-pasaguneetako 
segurtasun-planari buruz. 
2014.03.31 BATZORDEA 
60/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Badago trenbide-pasaguneak kentzeko plan bat: daukaten erabileraren eta 
arriskuaren arabera sailkatu da haietako bakoitzean egin beharrekoa.  Gainera, 
hirugarrenen esku-hartzeen aukerari begira egoten gara etengabe, hitzarmenen 
bidez hobekuntzak egin ahal izateko. 

10\11\02\01\0449 Trapagako General Eléctrica 
Española-ren lantegi-
multzoa babesteari buruz. 
2014.04.15 BATZORDEA 
80/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA 

Industria Ondarearen arloan lehentasunak ezarri dira 2014 urterako. Honela, 
ondorengo babes-espedienteetan lan egin da:  Lea ibaiko industria Paisaia, Ajuria 
industria Paisaia eta La Reinetako Funikularra. Espediente hauekin bilatzen dena, 
banakako elementuak  babestu beharrean, hainbat elementu elkartzea eta taldeko 
babesa eskaintzea 

10\11\02\01\0457 Lanbidek eskubideak 
murrizten dituzten 
ebazpenak arrazoitu 
beharrari buruz. 
2014.06.11 BATZORDEA 
109/2014, LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Lanbidek betetzat jo du Arartekoaren 1/2014 gomendio orokorra, eta hala adierazi 
dio Arartekoaren bulegoari. 
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10\11\02\01\0459 Donostiako Aiete auzoan 
osasun-zentro bat 
eraikitzeari buruz. 
2014.05.05 BATZORDEA 
85/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Donostiako Udalak oraindik ez du Osakidetzaren esku jarri Aieten osasun-zentro 
berri bat jarri ahal izateko baldintza minimoak betetzen dituen lursailik. 

10\11\02\01\0460 Urumea ibaiaren 
bideratzeari buruz. 
2014.05.07 BATZORDEA 
87/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Martutenen Urumea ibaia bideratzeko lanen lehen fasea lizitatu da. Lanak 
2015eko martxoan hastea espero da. 

10\11\02\01\0464 Herrera Iparraldeko eta 
Mendebaldeko guneak 
jaregiteari buruz. 
2014.05.07 BATZORDEA 
88/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Sailak zuzentzen ditu mahai horretako bilerak eta haien kudeaketa. 

10\11\02\01\0466 Maskuri-estrofia, kloaka-
estrofia eta antzeko 
patologiak egoki artatzeko 
neurriei buruz. 
2014.05.28 BATZORDEA 
96/2014 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0469 
LBParekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA Eusko Jaurlaritzari bidali zaio estrofia-epispadias konplexuan esku hartzeko 
protokoloa (26471. erregistro-zenbakia Legebiltzarrean). Zerbitzu eta ospitale 
publikoetan eta pribatuetan zabalduko da, batik bat ginekologia atalean, halako 
kasuak aurrez detektatzeko. Desgaitasunak baloratzeko INSSren mende dauden 
unitateei ere helaraziko zaie informazioa. 

10\11\02\01\0467 Bilboko portuko garraio 
horizontalari buruzko txosten 
baten gainean. 
2014.06.11 BATZORDEA 
108/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Lehiaren Euskal Agintaritzaren txosteneko gomendioen jarraipena egingo du 
Eusko Jaurlaritzak. 
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10\11\02\01\0468 Memoriaren eta 
oroitzapenaren ibilbideen 
katalogo bat egiteari buruz. 
2014.06.12 OSOKO 
BILKURA  
112/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA 2014-06-12ko osoko bilkuran onartutako 112/2014 LBPko 1. puntua betez, Eusko 
Jaurlaritzak, irailaren 19an, txosten independente eta oso bat egiteko agindu zion 
EHUri, memoria historikoari buruzko Euskadiko ibilbideei buruzkoa. Egin bezain 
laster igorriko zaio Legebiltzarrari. 

10\11\02\01\0469 Maskuri-estrofia, kloaka-
estrofia, epispadia eta 
antzeko patologiei buruzko 
protokolo bat egiteari buruz. 
2014.05.28 BATZORDEA 
96/2014 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0466 
LBParekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA Eusko Jaurlaritzari bidali zaio estrofia-epispadias konplexuan esku hartzeko 
protokoloa (26475. erregistro-zenbakia Legebiltzarrean). Zerbitzu eta ospitale 
publikoetan eta pribatuetan zabalduko da, batik bat Ginekologia atalean, halako 
kasuak aurrez detektatzeko. Desgaitasunak baloratzeko INSSren mende dauden 
unitateei ere helaraziko zaie informazioa. 

10\11\02\01\0472 Barizelaren aurkako txertoari 
buruz. 
2014.05.28 BATZORDEA 
97/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordea -orain dela gutxi berritua 
Osasuneko sailburuaren aginduz-, 2014ko ekainaren 23an elkartu zen. 

10\11\02\01\0472  OSASUNA Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordeak agerraldia izan du Osasun eta 
Kontsumo Batzordean, 2014ko azaroaren 24an (10/10/06/03/0633-20777), 
Legebiltzarreko taldeek Batzordearen gogoeta eta iritzien berri jakin dezaten 

10\11\02\01\0472  OSASUNA Txertaketetarako Euskadiko Aholku Batzordea osatzen dute Epidemiologia, 
Medikuntza Prebentiboa, Gaixotasun Infekziosoak, Pediatria, Barne Medikuntza, 
Mikrobiologia, Erizaintza eta Osasun Publikoaren arloko profesional sanitario 
ezagunek, eta bere zeregina da Osasun Sailari aholkularitza teknikoa eta 
zientifikoa ematea txertoen eta txertaketa-programen inguruan. 

10\11\02\01\0475 Legebiltzarrak Landa 
Garapenerako 2014-2020 
aldirako Programan parte 
hartzeari buruz. 
2014.06.25 BATZORDEA 
131/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2014-2020 arteko Landa Garapenerako Programa (LGP) egin da Eusko 
Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien artean, eta Europako Batzordeari igorri zitzaion 
2014ko uztailaren 18an. 
2014-07-23an bidali zitzaion LGP hori Legebiltzarrari 
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10\11\02\01\0480 Lanbide arteko gutxieneko 
soldata duintzeari buruzz. 
2014.11.20 OSOKO 
BILKURA 
181/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Eusko Jaurlaritzak, legeria betez eta, batez ere, Legebiltzarreko eduki 
sozialeko legeetako eskubide subjektiboen ildotik, urtero bideratzen ditu 
aurrekontuko behar adina partida. 

10\11\02\01\0481 Barakaldoko Juan Ramón 
Jiménez ikastetxean 
izandako matrikulazioari 
buruz. 
2014.05.14 BATZORDEA 
93/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Derrigorrezko irakaskuntzako ikasle guztiak eskolatzeko adina toki du Barakaldoko 
“Juan Ramón Jiménez “ ikastetxeak. Gaur egun ikastetxean matrikulatzeko eskatu 
duten ikasle guztiek izan dute egiteko aukera eta zenbait plaza libre geratu dira. 
Azkenean finkatu den matrikularekin, ez dago inolako gela gehigarririk irekitzerik 
ikastetxean. 

10\11\02\01\0482 Ertzaintzako lanpostuen 
zerrenda handitzeko 
deialdietan lanpostu 
guztietarako gutxienik 2. 
hizkuntza-eskakizuna 
eskatzeari buruz. 
2014.06.19 OSOKO 
BILKURA 
122/2014 LBP AKORDIOA 

SEGURTASUNA Ertzaintzako 1. hizkuntza-profilerako (Administrazio Orokorreko 2. profilaren 
parekoa) deitutako 60 plaza GUZTIAK bete dira. Berez, XXIV. Promoziorako 
hautatutako 120 ertzainetatik 2k bakarrik ez dute 1. hizkuntza-profila. 

10\11\02\01\0488 Eskolako emaitzak 
hobetzeko plana aurkezteari 
buruz. 
2014.05.29 OSOKO 
BILKURA 
101/2014 LBP AKORDIOA. 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eskola-emaitzak hobetzeko plan bat egiten ari da Sail hau. Plan horrek esparru 
desberdinetan neurri konkretuak sartuko ditu eta Heziberri 2020 Planaren 
esparruan garatuko diren proiektuetatik sortutako ekintzekin guztiz bat etorri 
beharko du. Horregatik, bigarren proiektuarekin, hau da Curriculumekin, era 
paraleloan ematen ditu urratsak. Bukatu ondoren, Eusko Legebiltzarreko 
Hezkuntza Batzordean aurkeztuko da. 

10\11\02\01\0491 Langabetuen ekintzailetza 
babesteko laguntzak 
berehala ordaintzeari buruz. 
2014.06.05 OSOKO 
BILKURA 
104/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Etorkizuneko deialdien oinarrietan ekintzailetzari laguntzeko 
baldintzak txertatzea proposatzen du akordioak. Baldintza horiek mota honetako 
deialdi publikoetako arautegien aurkakoak dira. Gainerakoak kontuan izango dira 
hurrengo deialdietan. 
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10\11\02\01\0492 Tokiko erakundeei enplegua 
sortzeko emandako 
laguntzak berehala 
ebazteari buruz. 
2014.06.19 OSOKO 
BILKURA 
124/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Lehenik, badago gauzatzeko aurre-deialdi bat. Ezinezkoa da oraingoa betetzea, bi 
asteko epea besterik ez baita egon onartu zenetik saioen aldia amaitu arte. 

10\11\02\01\0493 Legutioko estropada-
eremuari buruz. 
2014.09.15 BATZORDEA 
140/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Legutioko estropada-zelaia eraberritzeko lanak, 2014. urtean, finantzatzeko 
323.472,91 euroko diru-laguntza bat emateko erabakia onartu du, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, Eusko Jaurlaritzak. 
Diru-laguntza proiektuaren II. faserako izango da: pabilioiaren barrukoa bukatzea, 
finkako basoa hesitzea eta Arabako Foru Aldundiak exijitzen duen basoberritzea. 

10\11\02\01\0493  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Halaber, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak eta Kirolen Goi 
Kontseiluak izandako bilera batzuen ondoren, Kirolaren Goi Kontseiluak bere gain 
hartu du, Espainiako Arraun Federazioaren bidez, estropada-zelairako 50.000 
euro emateko konpromisoa. 

10\11\02\01\0495 Urdaibaiko 
saneamenduaren inguruan. 
2014.10.02 OSOKO 
BILKURA  
143/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

URAk 5 M euroko partida dauka Busturialdeako saneamendu-lanak egiten 
hasteko. Horiek egiteko lankidetza-hitzarmen bat ere adostu du Busturialdeko 
partzuergoarekin. 

10\11\02\01\0497 Historia klinikoa euskaraz 
jaso eta izateari buruz. 
2014.06.11 BATZORDEA 
105/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2013ko abenduan sortutako lantaldeak behin betiko txostena aurkeztu dio Giza 
Baliabideen Zuzendaritzari. Uneotan, euskaraz idatzitako testu originala 
gaztelaniara egokitzen ari da. 

10\11\02\01\0498 Gasteizko Arte eta Lanbide 
Eskola kultura-ondare 
immaterial deklaratzeari 
buruz. 
2014.06.23 BATZORDEA 
128/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 29an, legez besteko proposamen honek ordura 
arte izandako betetze-mailari buruz. 
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10\11\02\01\0498  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gaur egun indarrean dagoen 1990eko Euskal Kultur Ondarearen legeak ez duela 
kultur ondare inmaterialaren kategoria sartzen jakinarazi behar dugu. Edonola ere, 
badago datozen hilabeteetan aurkeztuko den Euskal Autonomia Erkidegoko Kultur 
Ondarearen lege-aurreproiektuan kategoria hori sartzeko asmoa. 
 
Horregatik, lege berria onartu ondoren kultur ondare inmaterialtzat jo ahal izango 
da Vitoria-Gasteizko Arte eta Lanbide Eskola. 

10\11\02\01\0499 Kirol-errezeta delakoari 
buruz. 
2014.06.11 BATZORDEA 
106/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Akordioaren betetze-maila jakinarazi zitzaion Legebiltzarrari 10/10/05/03/3576, 
10/10/05/03/3577, 10/10/05/03/3578, 10/10/05/03/3589 eta 10/10/05/03/4130 
erantzunetan. 

10\11\02\01\0501 Osakidetzan kalitatezko 
enplegua bermatu eta 
eskaintzeari buruz. 
2014.10.30 OSOKO 
BILKURA 
164/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko LPE deialdian ikusten da Osakidetzak hasietatik hartutako konpromisoa 
enplegu publiko egonkor eta kalitatezko baten alde. Bere helburuak dira 
Osakidetzako lan-baldintzak hobetzea eta herritarrei Administrazioko postu bat 
eskuratzeko aukera ematea. 

10\11\02\01\0501  OSASUNA Estatuaren 2015erako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 23ko 22/2013 
Legearen arabera, birjartze-tasa % 10etik % 50era igo da. 

10\11\02\01\0501  OSASUNA 2014ko urtarrilaren 27an, Osakidetzak Euskadiko Sindikatu Medikoarekin sinatu 
zuen Osakidetzako Giza Baliabideak Antolatzeko 2014-2016 arteko Plana. 

10\11\02\01\0501  OSASUNA 35 orduei buruzko eta enplegurako beste neurri batzuei buruzko akordioa posible 
egin zuen 2000ko espiritua berreskuratze aldera, Osakidetzak negoziazioa zabalik 
dauka osasuneko mahai sektorialeko sindikatuekin. 

10\11\02\01\0501  OSASUNA 2014ko azaroaren 24an, Osakidetzak eskaintza bat egin zuen osasuneko mahai 
sektorialean, enplegua sendotzeko neurriei buruzkoa. 2015eko ekitaldian 
mantendu egingo omen dira 2012an kontratatutako ordezkapenak eta denborak, 
lanaldi osoaren %100 kontuan hartuz. 
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10\11\02\01\0502 Santiago ospitaleko 
garbitegiaren kudeaketa ez 
pribatizatzeari buruz. 
2014.11.03 BATZORDEA 
168/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Santiago Ospitaleko garbitegia kudeatzeari buruzko aginduan ikusten da gizarte, 
ekonomia eta ingurumen aldetik jasangarriak eta kalitatezkoak diren lan-aukerak 
sortu nahi direla desgaitasunen bat duten pertsonentzat. Zerbitzu publikoekiko 
lankidetza bultzatzen da, lan babestuko edo arrunteko trebakuntza eta orientazioa 
emateko desgaitasunen bat edukita lanean hastea zaila dutenei. 

10\11\02\01\0505 Euskal hezkuntza-sisteman 
hezkuntza hirueleduna 
modu mailakatuan 
ezartzeari eta orokortzeari 
buruz. 
2014.06.19 OSOKO 
BILKURA 
120/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko abuztuaren 6an erantzun partziala igorri zen, euskal hezkuntza-sisteman 
hiru eleko hezkuntza ezartzeari buruzko LBParen betetze-maila dela eta. 

10\11\02\01\0505  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eusko Jaurlaritzak lanean jarraitzen du hiru eleko eta ele anitzeko hezkuntza 
ezartzeko euskal hezkuntza-sisteman, euskara ardatz dela. Era horretan, besteak 
beste, deialdia egin da hiru eleko (eta ele anitzeko) proiektuak garatzeko, eta 
proiektu horietako atzerriko hizkuntzan trebatzeko, Hezkuntza Berriztatzeko 
zuzendariaren 2014ko urriaren 28ko Ebazpen bidez. 

10\11\02\01\0505  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Halaber, 533 plaza ere deitu dira, DBHko 3. eta 4. kurtsoetako eta Batxilergoko 1. 
eta 2. kurtsoetako ikasleek aleman, frantses eta ingeleseko ikastaroak atzerrian 
egiteko. 
 
Era berean, MET ebaluatzeko prozesuan lanean jarraitzen dugu eta, 
aurreikuspenen arabera, 2015eko lehen hiruhilekoan bukatuko du. Halaber, 
datorren 2015-16ko ikasturtean proiektu hiruleledunak eta eleanitzak garatzeko 
deialdi berria prestatzeko prozesuan ari gara lanean. 

10\11\02\01\0507 Haurreskolak partzuergoko 
matrikulazio-irizpideak 
egokitzeari buruz. 
2014.06.18 BATZORDEA 
118/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Kuoten sistema gaurko egoerara eta egiazko premietara egokitzeko analisia landu 
du Sailak. Familiek eskatutako diru-laguntzei buruzko datuak jaso ondoren, 
aztertzen ari dira, datorren 2015-16ko ikasturteari begira Haurreskolak 
Patzuergoaren matrikulatzeko irizpideak familien premietara egokitzeko asmoz. 
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10\11\02\01\0510 Terrorismoaren biktimen 
oroigarri gisa plakak jartzeari 
buruz. 
2014.06.19 OSOKO 
BILKURA  
121/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Eusko Jaurlaritzako Bakea eta Bizikidetzarako idazkari nagusiaren eta Biktimen 
eta Giza Eskubideen zuzendariaren agerraldia, eurek hala eskatuta. 

10\11\02\01\0511 Gizarte-larrialdietarako 
laguntzetan jasotako 
gastuetarako gehienezko 
zenbatekoak urte bakoitzeko 
urtarrilean ezartzeko 
obligazioari buruz. 
2014.06.12 OSOKO 
BILKURA 
113/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen agindua egiteko eta argitaratzeko, aurrez jakin 
beharra dago Estatuko Gobernuak zenbatean eguneratzen duen lanbide arteko 
gutxieneko soldata (abenduaren 30ean eguneratu zen). Hortik aurrera, Sailak 
ahalik eta gehien murriztuko ditu hura onartzeko behar diren gainerako tramiteak. 

10\11\02\01\0512 EITBk Kutxabanken 
pribatizazioari buruzko 
eztabaida sustatzeari buruz. 
2014.06.25 BATZORDEA 
134/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko uztailaren 29an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
jakinarazpen bat igorri zion Legebiltzarrari, EITBk Kutxabanken pribatizazioaren 
eztabaida sustatzeari buruzko legez besteko proposamenak ordura arte izandako 
betetze-maila dela eta. 

10\11\02\01\0512  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

EITB sortzeko 5/1982 legean ezarritako printzipioei jarraituz, EITBk unean uneko 
intereseko gai guztiei buruzko eztabaidak sustatzen ditu. EITBren Eginkizunean, 
zeina berretsita baitago EITBren 2013-2016 Plan Estrategikoan, honako atributu 
hau jaso da: ”Zerbitzu publikoa gara. Pertsonengatik eta pertsonentzat egiten 
dugu lan, informazio, dibulgazio eta entretenimendu eskaintza erakargarri eta 
kalitatezko bat eginez, euskal kultura sustatuz, eta euskararen normalizazioa 
bultzatuz”. 

10\11\02\01\0513 EAEko gorren eta gor-itsuen 
beharrizan eta eskaerei 
buruz. 
2014.06.24 BATZORDEA 
129/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

 Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak bere jarduna mantendu ahal izateko 
finantzaketa-akordioak egin ditu erakunde hauekin: FEVAPAS (Euskal Herriko 
Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundea) eta Euskal Gorrak 
(Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa). Federazio horiek lurraldeko eta 
tokiko hainbat elkarte dituzte beren baitan. 
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10\11\02\01\0515 Zaldibar HLHIko obrak 
2014an hasi beharraren 
inguruan. 
2014.06.16 BATZORDEA 
114/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat igorri zion 
Legebiltzarrari 2014ko uztailaren 31n, legez besteko proposamen honek ordura 
arte izandako betetze-mailari buruz. 

10\11\02\01\0515  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, Zaldibarko Udalarekin eta 
Bizkaiko Ordezkaritzarekin batera ari da konpontzen Zaldibarko eskolako estalkia. 

10\11\02\01\0515  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Zaldibarko HLHIren zabalpenaren obra-proiektua idazteko zerbitzu-kontratua 
lizitatzeko urrats guztiak egin ditu Eusko Jaurlaritzak. 

10\11\02\01\0517 "Opor fiskalak" deituriko 
zerga pizgarriei buruz. 
2014.05.29 OSOKO 
BILKURA 
98/2014 LBP AKORDIOA 

OGASUN ETA 
FINANTZAK SAILA 

2014ko uztailaren 23ko batzarrean, Herri Dirubideen Euskal Kontseiluak adostu 
zuen 30 milioi euroko finantza-erantzukizunari aurre egitea, 2014ko maiatzaren 
13an Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak isuna jarri baitio Espainiako 
Erresumari, C-184/11 gaiarengatik. 

10\11\02\01\0525 Eusko Jaurlaritzak 
kontratatzen dituen 
segurtasun pribatuko 
zerbitzuak progresiboki 
gutxitzeari buruz. 
2014.06.20 BATZORDEA 
125/2014 LBP AKORDIOA 

SEGURTASUNA Erantzuna - 2014ko urriaren 20an igorri zen Eusko Jaurlaritzak kontratatutako 
segurtasun-zerbitzu pribatuak murrizteari buruzko txostena. 

10\11\02\01\0527 Eusko Jaurlaritza 
Donostiako Arte Ederren 
eraikinarekin inplikatzeari 
buruz. 
2014.11.24 BATZORDEA 
186/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Irailaren 8an irekitako espedientean ezarri den epearen barruan jarraitzen du 
Eusko Jaurlaritzak lanean. Aurkeztutako alegazioak aztertuta, eraikinaren 
egoerari, erortzear dago, lotutako ikerketa juridikoak egiten ari dira gaur egun (bi 
sententzia daude).  Halaber, babes-erregimen berriaren ondorioz egon daitekeen 
ondare-erantzukizuna ere aztertzen ari da. 



42 
 

Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0527  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Era berean, eraikina finkatzearen kostuak eta eraikina, agian, zabaldu eta 
egokitzearen ondoriozkoak, beste funtzio batzuk eduki ahal izateko, aztertzen ari 
dira. 
 
Eusko Jaurlaritzak Arte Ederretako erakinarekin duen konpromisoari dagokionez, 
2015eko aurrekontuak 40.000 €ko partida bat sartzen du, eraikina finkatu eta 
eraberritzeko proiektua egiteko 

10\11\02\01\0528 "Antxustegi" itsasontzia 
Bilboko Itsasadarra Itsas 
Museoak bere bildumatik 
erretiratzeko hartutako 
erabakiari buruz. 
2014.06.23 BATZORDEA 
127/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

2014ko urriaren 7an igorri zitzaion Legebiltzarrari LBP hau betetzeari buruzko 
jakinarazpena. 

10\11\02\01\0530 EAEko Administrazio 
orokorraren, Bilbo eta 
Pasaiako portu-agintaritzen 
eta Bermeoko portuaren 
arteko lankidetza-
protokoloari buruz. 
2014.10.23 OSOKO 
BILKURA 
160/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Eusko Jaurlaritzak lankidetza estuan jarraitzen du Bilbo eta Pasaiako portu-
agintaritzekin eta Bermeoko portuarekin, beren jarduerak garatze eta sustatze 
aldera Basque Country Logistics delakoaren baitan. 

10\11\02\01\0532 Zabalganako auzoan eskola 
publikoan beharrezkoak 
diren plazak bermatzearen 
inguruan. 
2014.06.23 BATZORDEA 
126/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Uztailaren 31n, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak jakinarazpen bat 
igorri zion Legebiltzarrari, legez besteko proposamen hau betetzeari buruz. 
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10\11\02\01\0532  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Zabalgana auzoan gero eta handiagoa den eskaerari erantzuna emango dion 
Mariturri LHI eraikitzeko kontratua hitzartu du dagoeneko Eusko Jaurlaritzak. 
Halaber, Zabalgana institutuari dagokionez, eta jakina denez, ikastetxea 
eraikitzeko proiektua esleitu aurretik oinarrizko proiektua, ikastetxe horretako 
gurasoei behar bezala aurkeztu zaiena, egin da. Ikastetxe hori eraikitzeko 
proiektuan ari da gaur egun Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila lanean 
eta, aurreikuspenen arabera, urtearen bukaera baino lehen amaituko da. 

10\11\02\01\0534 Ikasbide ikastetxean 
ikasleak onartzeko arazoa 
ez konpontzeari buruz. 
2014.09.10 BATZORDEA 
138/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak desoreka bat 
ikusi du Donostiako 2. zonaldean eta, horregatik, behar diren neurriak hartu ditu, 
zonalde horren eskaerari erantzuna emateko. Horiek horrela, 2. zonaldean hiru 
azpibarruti ezarri ziren ikasleak 2014-15eko ikasturtean onartzeko prozesuan eta 
horrek eman zuen eskaintza eta eskaera hobeto egokitzeko aukera. 

10\11\02\01\0534  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Geroago, egoera desberdinak aztertu eta landu dira, inplikatutako ikastetxeekin 
eta Onartzeko Bermeen Lurralde Batzordean. 

10\11\02\01\0534  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Egindako lanaren ondorioz, Ikasbiden matrikulatzeko eskatu duten haur guztiei 
behar bezala eskolatu zaizkie ikastetxean. Beraz, planifikazioa, zonaldean 
egindako egokitzapenekin batera, zuzena izan dela ondoriozta dezakegu 

10\11\02\01\0536 Euskadiko kirol-jardueren 
eragin ekonomikoa 
ebaluatzeko azterketa bat 
egiteari buruz. 
2014.10.24 BATZORDEA 
162/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Azterketa hori egiteko behar diren giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak 
aztertzen hasi da Gazteria eta Kirol Zuzendaritza, baita, akordio parlamentarioari 
behar bezalako erantzuna emateko, izan beharko dituen ezaugarriak ere. 

10\11\02\01\0542 Bilboko Kontsumo 
Ikuskatutako Gelari buruz. 
2014.09. 22 BATZORDEA 
141/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Eusko Jaurlaritzak gogoeta sakona egin du drogen mendeko pertsonentzako 
arreta-sistemari buruz, adikzioen lege-proiektua egitearen eta tramitatzearen 
barruan (2014ko abenduaren 9an onartu zuen Gobernu Kontseiluak). 
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10\11\02\01\0542  OSASUNA Lege-proiektuaren helburua da pertsonen osasuna babestea, batez ere 
adingabeena eta egoera ahulenean dauden kolektiboena, arautegia gizartearen 
beharretara egokituz. Proiektu horretan, zeharkako eta dimentsio anitzeko 
ikuspegi batetik heltzen zaie adikzioei, zerikusia edo eragina duten arlo guztietatik 
(erkidegoa, familia, osasuna, gizartea, hezkuntza, lana, legeria…), modu 
globalizatzaile, integral eta planifikatu batean. 

10\11\02\01\0542  OSASUNA Lege-proiektuko Hirugarren Tituluak arreta sanitario eta soziosanitario integral 
baten alde egiten du, pertsonen premietan zentratua eta gizarteratzea bilatuz. 

10\11\02\01\0542  OSASUNA Jendeari entzuteko eta ezagutarazteko tramitean, gizartearen eta erakundeen 
parte-hartzea zabala izan da: Aldundi, Udal eta drogen mendeko pertsonekin lan 
egiten duten eragileek eta elkarteek iradokizunak, ekarpenak eta alegazioak 
egiteko aukera izan dute. 

10\11\02\01\0548 Erakunde-publizitatea 
kontratatzerakoan egin diren 
ilegaltasunei buruz. 
2014.07.07 DIPUTAZIO 
IRAUNKORRA 
137/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0549 LBPrekin 
eztabaidatzen da 

LEHENDAKARITZA 2014ko irailaren 19an, Etika Publikorako Batzordeak 9/2014 Erabakia hartu zuen. 
2014ko irailaren 24an, 9/2014 Erabaki hori igorri zitzaion Legebiltzarrari.  
Nolanahi ere, 2014-09-16an 10\10\05\03\3614 ekimenari emandako erantzunean 
adierazitako moduan, auzibidean dago, eta, erabaki judizialekiko errespetuz, egoki 
izan daitezkeen esku-hartzeak erabaki zain gaude. 

10\11\02\01\0548  LEHENDAKARITZA 2014ko uztailaren 7ko Diputazio Iraunkorreko batzarrean hartutako konpromisoak 
betez, Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea lau hilabetez behin elkartu, 
Publizitate eta Komunikazio Instituzionalari buruzko Memoria bat egin (bertan 
aipatzen dira sustapen-gastuak), eta lau hilabetez behin igortzen zaio 
Legebiltzarrari.  Sailarteko Batzorde horrek berak, gainera, Legebiltzarrean 
zalantzan jarritako sustapen-kasuak aztertu ditu. Azken Memoria 2014ko urriaren 
17koa da. 
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10\11\02\01\0549 Iruzurrezko publizitate 
instituzionalari buruz. 
2014.07.07 DIPUTAZIO 
IRAUNKORRA 
137/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0548 LBPrekin 
eztabaidatzen da 

LEHENDAKARITZA 2014ko uztailaren 7ko Aldundiko batzarrean hartutako konpromisoak betez, 
Publizitateari buruzko Sailarteko Batzordea lau hilabetez behin elkartu, Publizitate 
eta Komunikazio Instituzionalari buruzko Memoria bat egin (bertan aipatzen dira 
sustapen-gastuak), eta lau hilabetez behin igortzen zaio Legebiltzarrari. 

10\11\02\01\0549  LEHENDAKARITZA Sailarteko Batzorde horrek berak, gainera, Legebiltzarrean zalantzan jarritako 
sustapen-kasuak aztertu ditu. Etika Publikorako Batzordeak ere horri buruzko 
9/2014 Erabakia hartu zuen. 
Nolanahi ere, 10\10\05\03\3614-21285 ekimenari emandako erantzunean 
adierazitako moduan, auzibidean dago, eta, erabaki judizialekiko errespetuz, egoki 
izan daitezkeen esku-hartzeak erabaki zain gaude. 

10\11\02\01\0551 Tratamendu medikoak 
betetzea errazteko 
laguntzetara sarbidea 
errazteari buruz. 
2014.09.22 BATZORDEA 
142/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailak neurriak hartu ditu laguntza horien onuradun izan daitezkeenek 
eskubide hori ezagut dezaten. Prentsa-oharrak idatzizko eta ikus-entzunezko 
hedabideetan, prentsaurrekoak, eta laguntza horiek azaltzeko afixak eta 
liburuxkak. 2015eko deialdian ere neurri horiei eutsi zaie. 

Hobekuntzak egin zaizkie eskabide sinplifikatuko inprimakiei, datuak eta 
baldintzak minimizatuz, administrazio-prozedurako legeak eta laguntzak kudeatu 
ahal izateak uzten duen heinean. 

10\11\02\01\0552 EAEko Administrazio 
Orokorreko berdintasun 
plana ez prestatzeari eta ez 
negoziatzeari buruz. 
2014.10.27 BATZORDEA 
163/2014 LBP AKORDIOA 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko abenduaren 5ean, Herri Administrazio eta Justiziako sailburua agertu zen 
Erakunde, Segurtasun eta Justizia Batzordearen aurrean, Administrazio 
Nagusiaren eta bere Erakunde Autonomoen Berdintasun Plana zertan den 
azaltzeko. 
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10\11\02\01\0559 EITBko kudeaketa-taldearen 
baldintza laboral eta 
ekonomikoen 
gardentasunaz 
Legebiltzarrak agindutakoa 
betetzeari buruz. 
2014.10.10 BATZORDEA 
151/2014LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

EITBk 10/11/02/01/0405 LBPa betetzeko argitaratutako informazioa gehitzeko 
konpromisoa hartzen du. 

10\11\02\01\0559  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Horretarako, balizko irtenbideak aztertu dira, eta EITBko Administrazio Kontseiluko 
Idazkaritzari sozietateetako egungo zuzendaritza organigramako izendapen 
bakoitza agertzen duten akten dokumentazioa eskatu zaio. Horrela, izendapenean 
kontuan hartu diren ibilbide profesionalak eta profilak izango dira dokumentazio 
ofizialean. Informazio hori bildu eta gero, txosten berria prestatuko da, 2014ko 
abenduaren 31n eguneratu diren datuak adieraziz. 

10\11\02\01\0559  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Txostena eitb.eus webgunean argitaratuko da, ziur aski Gizarte Erantzukizun 
Korporativoaren 2013-2014ko txostenarekin batera. Horrek balio osagarria 
emango du; izan ere, arloko nazioarteko arau aurreratuenak, GRI A+ araua 
deitzen denak eta EITBn aplikatzen denak, txosten hori eta bertan agertzen diren 
datuak ikuskapen enpresa independente batek modu ofizialean 
aztertzea/egiaztatzea dakar. 

10\11\02\01\0563 Gizarte-larrialdietarako 
laguntzen estaldura osoa 
bermatzeari buruz. 
2014.10.23 OSOKO 
BILKURA 
159/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko aurrekontu-proiektuak Gizarte 
Larrialdietarako Laguntzak % 7,3 igotzea aurreikusten du, aurrekontuen aukera 
errealekin bat. 

10\11\02\01\0564 Pasaiako herrian 
Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako eskaintza 
publikoa ziurtatzeari buruz. 
2014.10.22 BATZORDEA 
156/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Dauden aukerak aztertzeko, inplikatutako ikastetxeekin ari da Sail hau lanean. 
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10\11\02\01\0565 Fórum Filatélico SA, Afinsa 
Bienes Tangibles SA eta 
Arte y Naturaleza Gespart 
SLren kasuak eragindako 
aurreztaileei irtenbide bat 
emateari buruz. 
2014.10.16 OSOKO 
BILKURA  
152/2014 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0574 
LBParekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA Kontsumobidek irteera-erregistroa eman die hiru idatziri -AECOSAN, Ekonomia 
eta Lehiakortasun Ministerioa eta ICOri zuzenduak-, Espainiako Gobernuari 
Erabakiaren berri emateko. 

10\11\02\01\0567 Jaurlaritzak Palestinari 
arreta sanitarioa bermatzeko 
laguntza artikulatzeari buruz. 
2014.10.23 OSOKO 
BILKURA 
158/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Garapenerako lankidetzarako laguntza gehienak norgehiagoka-prozedura 
publikoen bidez esleitzen dira. GGKEk proposatzen dute finantzatzeko 
proiektuaren edo jardueraren izaera, helburuak eta kokapena. 2014ko bigarren 
seihilekoan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak ondorengo diru-
laguntzak eman ditu Palestinako lankidetza-jardueretarako. 

10\11\02\01\0567  LEHENDAKARITZA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2014ko uztailaren 
2ko Ebazpen bidez onartu zen 199.985 euroko laguntza UNRWA-Euskadi 
erakundearentzat, Gazako zerrendako elikagai-beharrik larrienetarako (Euskal 
Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 125. zk., 2014ko uztailaren 3a) 

10\11\02\01\0567  LEHENDAKARITZA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2014ko urriaren 
22ko Ebazpen bidez onartu zen 181.174,61 euroko laguntza Asamblea de 
Cooperación por la Paz erakundearentzat, Zisjordaniako C eremuko 4.650 
pertsonaren -batez ere, emakumeen- ASH baldintzak hobetzeko (Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 202. zk., 2014ko urriaren 23a). 

10\11\02\01\0567  LEHENDAKARITZA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2014ko urriaren 
22ko Ebazpen bidez onartu zen 199.246,64 euroko laguntza Paz con Dignidad 
elkartearentzat, Gazako zerrendaren iparreko Al Awda Ospitaleko larrialdi-
zerbitzuetarako (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 202. zk., 2014ko urriaren 
23a) 
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10\11\02\01\0567  LEHENDAKARITZA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2014ko 
abenduaren 3ko Ebazpen bidez onartu zen 514.837 euroko laguntza Paz con 
Dignidad elkartearentzat, Jerusalemgo eskoletako ikasleen osasun-programako 
larrialdiko laguntzarako (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 232. zk., 2014ko 
abenduaren 4a) 

10\11\02\01\0571 Bizi euskarriko osasun-
garraioa kudeaketa 
publikora itzultzeari buruz. 
2014.10.08 BATZORDEA 
146/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailak neurriak bete ditu anbulantzien sektoreko lan-baldintzak 
homogeneizatzeko, autonomia-hitzarmena sustatuz eta bideratuz. 

10\11\02\01\0571  OSASUNA Osasun Sailak gai horretan eskumenik ez duen arren, RSTUko lehiaketa 
publikoak homogeneizatuz eta kontzentratuz, lizitatzaileak aldi baterako enpresa-
elkartetan bildu dira; 2014an Lan Hitzarmen berri bat egin da Bizkaiko 
anbulantzientzat, aurrekoak hobetuz, eta seguru asko EAE osora zabalduko da. 
Nolanahi ere, Osasun Saileko jarduerek ezin diete zuzenean eragin sektoreko lan-
baldintzei. 

10\11\02\01\0573 Antzinatasun jakin bateko 
eraikinen kontserbazio-
egoera aztertzeko 
betebeharrari buruz. 
2014.10.07 BATZORDEA 
145/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Haiek eguneratzeko lanei ekin zaie 2015eko lehen seihilekoan. 
 

10\11\02\01\0574 Forum Filatélico eta Afinsari 
buruz. 
2014.10.16 OSOKO 
BILKURA 
152/2014 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0565 
LBParekin batera onartzen 
da) 

OSASUNA Kontsumobidek irteera-erregistroa eman die hiru idatziri -AECOSAN, Ekonomia 
eta Lehiakortasun Ministerioa eta ICOri zuzenduak-, Espainiako Gobernuari 
Erabakiaren berri emateko. 
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10\11\02\01\0575 Donostiako portuari buruz. 
2014.10.08 BATZORDEA 
148/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Eusko Jaurlaritzak etengabeko harremana du Donostiako Arrantzale 
Kofradiarekin, eta portuko eraikineko guneak antolatzeko eta erabiltzeko lanean 
ari da, portuko arrantza-jarduna sustatzeko. 
Gobernuak Donostiako portuko ur-gaina antolatu du, bertako arrantza-, kirol- eta 
itsas erabilera kontuan hartuz. 
 

10\11\02\01\0576 Euskaren Agenda 
Estrategikoa 2013-2016 
plana erretiratzeari eta 
birplanteatu beharrari buruz. 
2014.11.20 OSOKO 
BILKURA 
183/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eusko Jaurlaritza bat dator Legebiltzarrak 2014ko azaroaren 20an egindako osoko 
bilkuran onartutako gogoetarekin. Izan ere, Euskararen Agenda Estrategikoaren 
oinarriak, edukiak eta jarraitzen dituen irizpideak bat datoz Legebiltzarrak 
onartutakoekin.  
 
Agenda Estrategikoaren leloak dioen bezala, bizikidetzarako hizkuntza bizia izatea 
da euskararentzako nahi dugun etorkizuna. 

10\11\02\01\0576  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Horregatik, Agenda Estrategikoaren bidez bultzatzen dugun euskaren 
normalizazioaren aldeko sustapen lana hizkuntzen elkarbizitzaren aldeko lana da, 
eta baita bizikidetza sozialaren aldekoa ere. Egia da euskararen sustapena 
eraginkorra izateko, lehentasunak ezarri eta baliabideak zorroztasunez finkatu 
behar direla. Horregatik, Kudeaketari dagokionez, Agendaren Kudeaketa Plana 
egingo da urtero, arloz arloko arduradunak, ekintzak, epeak eta diru-baliabideak 
jasoz. 

10\11\02\01\0576  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Horrez gain, Jaurlaritzaren sail guztiek jarrera sendoa izango dute herritarren 
hizkuntza hautua errespetatzeko eta bideratzeko. Agenda Estrategiko honen parte 
diren Erabilera Plan espezifikoetan euskara lan hizkuntza izatera bideratutako 
egitasmoak bultzatzeaz gainera, arreta berezia jarriko da zerbitzu hizkuntza 
normalizatua eta orokortua izan dadin, ororen gainetik errespetatuz herritarren 
hizkuntza eskubideak, beraiek aukeratutako hizkuntza erabiltzeko eskubidea, 
alegia. 

10\11\02\01\0576  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Azkenik, hizkuntza-politikari buruzko erabakiak ere garrantzi handia du Agenda 
Estrategikoan. Adostasun sozial eta politikoa da euskararentzako hausporik 
onena. Ildo horretan, kontrastatu eta hurbildu egin behar ditugu euskarari buruzko 
iritziak, edo herritarrek euskarari buruz dituzten jarrerak eta motibazioak. 
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10\11\02\01\0578 Adintsuentzako etxeetako 
gizarte zerbitzuei buruzko 
41/1998 Dekretuaren 
edukiak eguneratzearen 
gainean. 
 2014.10.23 OSOKO 
BILKURA 
161/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzak hasiak ditu lan teknikoak hiru Foru Aldundiekin, beste dekretu 
bat idazteko. 

10\11\02\01\0582 Familia eta lana bateragarri 
egiteko politika publikoei 
buruz. 
2014.10.16 OSOKO 
BILKURA 
153/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0583 LBPrekin 
eztabaidatzen da 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzak % 76,7 handitu du 2015eko aurrekontu-partida, 2014tik 
ordaindu gabe dagoenerako eta 2015eko eskabideetarako. 

10\11\02\01\0583 Kontziliaziorako laguntzei 
buruz. 
2014.10.16 OSOKO 
BILKURA 
153/2014 LBP AKORDIOA 
10\11\02\01\0582 LBPrekin 
etabaidatzen da 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzak % 76,7 handitu du 2015eko aurrekontu-partida, 2014tik 
ordaindu gabe dagoenerako eta 2015eko eskabideetarako. 

10\11\02\01\0586 Mutrikuko portuaren 
inguruan. 
2014.10. 08 BATZORDEA 
147/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Eusko Jaurlaritzak Mutrikuko portuko eraikinaren erabilera berrantolatu du, 
Arrantzale Kofradiak arraina saleros dezan. 

10\11\02\01\0589 Gueñes herriko Bigarren 
Hezkuntzako ikastetxearen 
eraikuntzari buruz. 
2014.10.22 BATZORDEA 
157/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Eretza Berri IPIko matrikula Azpiegiturak Hobetzeko Programa egin zenean 
aurreikusi baino gehiago hazi denez, Sailak beharrezkotzat jo du eraikin berriaren 
eraikuntza aurreratzeko proposatzea, beharrei erantzuteko. 



51 
 

Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0589  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Era horretan, 10\10\07\02\2563 ekimenaren erantzunean adierazitako moduan, 
Ikastetxe Publikoetako Azpiegiturak Hobetzeko 2014-2018 Programako Jarraipen 
Batzordeak 2014ko irailaren 1eko batzarrean onartu zuen Gueñesko Eretza Berri 
IPIan DBHko eraikin berri bat egiteko lanak aurreratzea, eta lanak lizitatzeko 
prozesuari ekitea 2015eko lehen hiruhilekoan. 

10\11\02\01\0591 Asiako liztor beltzari ikerketa 
bidez aurre egitearen 
inguruan. 
2014.11.03 BATZORDEA 
169/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Seihileko honetan zehar gauzatu da espezie inbaditzailearen kontrol- eta 
prebentzio-plana Foru Aldundiekin eta Udalekin batera, bai eta ikerkuntza- eta 
garapen-lanak ere Neikerrekin. 

10\11\02\01\0591  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Asiako liztorraren habien berri emateko eta lokalizatzeko weba egin da, eta 
informazioa jasota dago www.euskadi.net/biodiversidad helbidean. 

10\11\02\01\0591  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Asiako liztorraren habiak GPS bidez lokalizatzeko programa gauzatu da. 

10\11\02\01\0591  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Prestakuntza- eta informazio-jardunaldi bat egin da Bilbon IHOBEko, 
Mankomunitateetako eta Udaletako teknikariekin, Udalsarea 21 programaren 
baitan. 

10\11\02\01\0591  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritzak, HAZIrekin 
lankidetzan, erlezainentzako eta euskal administrazioetako landa-langileentzako bi 
ikastaro eman ditu Fraisoroko eta Arkautiko Nekazaritza Eskoletan, Asiako liztorra 
borrokatzeari eta desagerrarazteari buruz. 62 pertsonak hartu dute parte, eta 
Gipuzkoako Erlezain Elkarteko albaitariak izan dira irakasle. 

10\11\02\01\0593 Behar bereziak dituzten 
ikasleek euren beharretara 
egokitutako hezkuntza 
jasotzeko eskubidearen 
inguruan. 
2014.11.04 BATZORDEA 
170/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Behar diren giza baliabideak eta baliabide materialak bermatzen dizkie hezkuntza-
premia berezietako (hezkuntza-laguntzako premia espezifikoak) ikasleei Eusko 
Jaurlaritzak eta hezkuntza-inklusioaren aldeko konpromisoan oinarritutako 
hezkuntza-politika garatzen ditu. Horrek hezkuntzarako eskubidea ikasle guztiei 
bermatzea eta edozein hezkuntza-diskriminazio eta baztertze gainditzea dakartza. 



52 
 

Expediente zkia. Ekimen izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

10\11\02\01\0593  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Jaurlaritza honek ez du inolaz ere murrizketarik egiten; kontrara, ikasle guztiak 
hezkuntzara sartzea eta haien parte-hartzea eta ikaskuntza eragozten edo 
mugatzen dituzten oztopoak gutxitzera bideratutako proiektu, plan eta jarduerak 
sustatzen ditu eta gizarte-egoera ahuleneko ikasleei edo ahulenak direnei ematen 
die arreta berezia. Horretarako, behar diren baliabide pertsonal eta materialak era 
zuzenean bermatzen ditu. 

10\11\02\01\0593  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Profesionalen prestakuntzari dagokionez, hezkuntza-laguntzako premia 
espezifikoei, hezkuntza bereziko premiak barne, lotutako profesional guztien 
prestakuntza bide desberdinetatik sustatzen ari da Saila, hauen bidez: Prest-Gara 
banakako prestakuntza-ikastaroak, ikastetxeetako prestakuntza- eta berriztapen-
proiektuak, ikastetxe-sare desberdinen arteko prestakuntza, Saileko laguntza-
zerbitzuetako profesionalei eman beharreko prestakuntza espezifikoa, 
berritzeguneetako aholkulariek ikastetxeetan prestakuntza. 

10\11\02\01\0593  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Horrez gain, Unibertsitateekin eta hezkuntza-laguntzako premia desberdinei 
lotutako familien elkarte eta federazioekin lankidetzan prestakuntza bultzatzen ari 
gara eta Osasun eta Gizarte Jarduerako Sailetako profesionalekin instituzioen 
arteko prestakuntza sustatzen. 

10\11\02\01\0594 Herri kiroletako idi probetan 
dopina kontrolatzeari buruz. 
2014.11.17 BATZORDEA 
177/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Idi-demetako dopinaren kontrolari buruzko galdera Legebiltzarrean. 
10/10/05/03/3797 

10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Herri-kiroletako dopinari buruzko galdera Legebiltzarrean, beste animaliei buruz 
(astoak, zaldiak, txakurrak...). 10/10/05/03/03796. 

10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2014ko urriaren 17an, Legebiltzarraren osoko bilkuran, Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Saileko sailburuak ahoz erantzun dio idi-demetako dopinari 
buruzko galderari. 10/10/05/03/0410 

10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Azaroaren 3an, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariak 
agerraldia egin du Legebiltzarreko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Batzordean, Euskadiko idi-demetako dopinari buruz informatzeko. 
10/10/05/03/0705. 
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10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2014ko abenduaren 17an, batzar tekniko bat egin zen Foru Aldundiekin eta Neiker 
Laborategiarekin, neurri berriak koordinatzeko eta esku hartzeko prozedura bakar 
bat egiteko. 

10\11\02\01\0594  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Kirolean dopatzearen praktika, zein kirol-mota den alde batera utzita, arbuiatzeko 
Legebiltzarraren jarrerarekin guztiz bat dator Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Saila.  Hala ere, hau gogorarazi behar dugu: urtarrilaren 22ko 6/1997 
DEKRETUAK xedatutakoaren arabera, foru-organoek dute kultur edo kirol-
probetan parte hartzen duten animaliekin drogak erabiltzeko kontrolaren ardura. 

10\11\02\01\0594  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gure eskuduntzen eremuan, ekainaren 21eko 12/2012 legeak, kirolean 
dopatzearen kontrakoak, kirolariei egiten zaizkien dopatze-kontrolak arautzen ditu. 
Eremu horretan dopatzearen kontrako konpromiso argi eta irmoa dugu. Egindako 
lagin ugari dira konpromiso horren adierazle: guztira 187 2013an eta 252 2014an.  

10\11\02\01\0594  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Bukatzeko, ahal dugun neurrian eta gure eskuduntzen barruan, Herri Kirolen 
Euskal Federazioarekin eta Foru Aldundiekin lankidetzan jarduteko prest gaude, 
dopatzea herri kirolen probetan desagerrarazteko 

10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Dekretu mailako aurre-proiektu arauemaile berri bati ekin zaio, eta aztertzen eta 
eztabaidatzen ari da animalien ongizatea. 

10\11\02\01\0594  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Laborategietako aukera berriak aztertu dira, dopatzaileen detekzio-esparrua 
zabaltzeko eta lankidetza ezartzeko animalien dopinean espezializatutako 
nazioarteko laborategiekin. 

10\11\02\01\0595 Haurreskolak partzuergoko 
hezitzaileentzat formakuntza 
plan propioari buruz. 
2014.11.19 BATZORDEA 
180/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Haurreskolak-en hitzarmen kolektiboak 56. artikuluan adierazten duenez, 
hezkuntza-pertsonalaren etengabeko prestakuntza eman nahi duen zerbitzuaren 
bermea dela, enplegarritasuna hobetzeko ekarpen gisa, uste du Haurreskolak 
Patzuergoak. Arrazoi honengatik, hezitzaileentzako prestakuntza espezifikoko 
programa bat du Haurreskolak Patzuergoak eta, Legebiltzarrak eskatzen duen 
legez, etengabe ebaluatu eta hobetzeko lan bat eramaten du aurrera. 
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10\11\02\01\0595  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Aurten ere, partzuergoko jardunaren ardatzetako bat izan da hezitzaileak 
etengabe prestatzea. 1.051 profesionalek hartu dute parte 10 orduko ikastaroetan 
eta 40 orduko mintegietan.  
Lehenbiziko bider, gainera, gurasoengana zabaldu da prestakuntza: 
profesionalentzako eta familientzako jardunaldi pedagogikoak antolatu dira. 
Harreman horri esker hobetu egiten baita profesionalen heziketa-lana. 

10\11\02\01\0598 EAEko Administrazio 
publikoaren etxebizitza 
hutsei buruz. 
2014.11.06 OSOKO 
BILKURA 
174/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Akordioa bete ahal izateko ezohiko baliabide ekonomikoak lortzea zaila denez, 
BOEak malguago eskuratu ahal izateko neurriak Bizkaira eta Gipuzkoara 
zabaltzeko aukera ari da lantzen, erosteko aukera duen errenta eta abarren bidez. 

10\11\02\01\0599 Jose Uruñuela Udal Dantza 
Kontserbatorioaren 
etorkizunari buruz. 
2014.11.04 BATZORDEA 
171/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Dantza-kontserbatorioak duen 27 urteko ibilbide profesionala aitortzen du Sailak 
eta “José Uruñuela “ Udal Dantza Kontserbatorioa sare publikoan integratzera 
bideratuko duen ibilbide bat ezartzeko aukerak aztertuko ditu. 

10\11\02\01\0602 1964ko Errentamendu 
Legearen indarraldian 
alokatutako lokalen 
kontratuak bukatzeko 
luzamendua berehala 
amaitzekoa dela-eta gure 
gertuko merkataritza 
babestu beharrari buruz. 
2014.11.06 OSOKO 
BILKURA 
172/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2014ko abenduaren 19an bidali zen dokumentazioa. 
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10\11\02\01\0603 Ikasle etorkin asko dituzten 
ikastetxeei giza baliabideak 
eta baliabide materialak 
ziurtatzeari buruz. 
2014.11.06 OSOKO 
BILKURA 
175/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Lehenik eta behin, eskola inklusiboan eta kultur artekoan ikasle etorkinei 
hezkuntza-arreta emateko 2012-15eko planak indarrean jarraitzen duela 
gogorarazi behar da. Plan hori egokia dela uste du Sail honek eta, horregatik, 
indarrean dagoen aldiak bukatu arte garatzen jarraituko du. 

10\11\02\01\0603  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Halaber, plan hori zein mailatan betetzen ari den eta hartzaileak pozik dauden 
jakiteko jarraipen bat egiten ari da. Jarraipen horren emaitzak eta ondorioak 
Hezkuntza Batzordean aurkeztuko dira, 2015eko lehen seihilekoan. 

10\11\02\01\0604 Durangoko etengabeko 
arretarako gunean bigarren 
erizain-plaza bat gehitzeari 
buruz. 
2014.12.01 BATZORDEA 
192/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osasun Sailaren eta Osakidetzaren ustez, Durangoko EAGn ematen den 
zerbitzua irisgarria, kalitatezkoa eta berme nahikoa duena da, eta ez dago 
antolaketa aldatzeko asmorik. 

10\11\02\01\0606 Euskal gazteen berdintasun-
politiken aurrerapenari 
buruz. 
2014.11.18 BATZORDEA 
178/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA 2014ko azaroaren 21ean, Emakunden erregistratu zen azaroaren 18ko 178/2014 
LBPa, Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordearena, eta agindu hori 
betetzeko lanei ekinez, lehen harreman bat egon zen Emakundeko zuzendariaren 
eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentearen artean 2014-12-12an. 

10\11\02\01\0606  LEHENDAKARITZA Hasteko, abiapuntua aztertu eta 2015ean egiteko bilera teknikoak adostu ziren, 
Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirol Batzordearen agindua gauzatu ahal izateko. 

10\11\02\01\0606  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Euskadiko Gazteria Kontseiluak berdintasunaren arloan bete dezakeen 
funtzioaren inguruko hausnarketarekin bat dator Saila. 
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10\11\02\01\0607 EITBk dauden sexu- eta 
afektibitate-errealitate 
ezberdinak ikusgai jartzeari 
buruz. 
2014.11.18 BATZORDEA 
179/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

EITBk konpromiso eta erantzukizunetik lan egiten du, berdintasun arloan esfortzu 
berezia eginez. EITBk aplikatzen duen argitaratze ildoa dela eta, multimediako 
komunikazio-talde honek gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sortzearekin 
konpromisoa daukan eragile sozial eraldatzailea izateko eginkizuna betetzen du, 
eta guztien iritzi positiboa eta aberasgarria dauka, sexu askatasunerako eta 
aniztasunerako eskubidea errespetatuta 

10\11\02\01\0607  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Bukatzeko, Berdindurekin kolaboratzeko prest dago eta erakundeek edo 
multimediako sektoreak horri buruzko berariazko gidaliburua prestatzen badu, 
EITBk haren aplikagarritasuna hausnartu eta aztertuko du. 

10\11\02\01\0613 Osakidetzako langileak krisi 
epidemiologikoetarako 
prestatzeari buruz. 
2014.11.20 OSOKO 
BILKURA 
185/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Garapenerako lankidetzarako laguntza gehienak norgehiagoka-prozedura 
publikoen bidez esleitzen dira. GGKEk proposatzen dute finantzatzeko 
proiektuaren edo jardueraren izaera, helburuak eta kokapena. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA Osasunerako eskubidea sartzen da eskubide unibertsalen atal nagusietako 
batean, eta, beraz, hainbat laguntza ematen dira garapen-lankidetzarako. 
Lankidetza-ekintzei emandako babesei dagokionez, Afrikaren aldeko 
diskriminazioa egon da beste lurralde batzuen aldean. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA Izan ere, aurrekontuko ehuneko minimo batzuk ezarri dira bertako proiektu eta 
ekintzetarako, eta horietako batzuk lehentasunezkoak dira gure garapenaren 
aldeko politikan: Burundi, Boli Kosta, Mozambike, Saharako Errepublika Arabiar 
Demokratikoa, Kongoko Errepublika Demokratikoa, Ruanda, Senegal eta Uganda. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA 2014ko bigarren seihilekoan, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako 
zuzendariaren 2014ko abenduaren 3ko Ebazpenen bidez (Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkaria, 232. zk., abenduaren 4koa), ekintza humanitarioaren eta 
lankidetza-proiektuen baitan, Afrikan osasun-zerbitzuak emateko laguntza hauek 
onartu ziren: 
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10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA ACNUR-Euskal Batzordeari 143.054,10 euro, Bangi hiriko (Afrika Erdiko 
Errepublika) 42 kokagunetako barne-desplazatuen oinarrizko premiak asetzeko. 
Afrika Erdiko Errepublikako larrialdiari erantzuteko UNHCRen programaren 
barruan dago. Diru-laguntzari esker eskuratuko dira, besteak beste, malariaren 
kontrako 15.000 eltxo-sare eta ura biltzeko 6.000 balde. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA Mundubat Fundazioari 95.423,25 euro, besteak beste Saharako Errepublika 
Arabiar Demokratikoko osasun-sistema publikoa sendotzeko, eta, zehazkiago, 
lehen mailako arreta sendotzeko, oinarrizko material medikoa emanez, Ausserd-
eko ospitalea zaharberrituz, eta gaixo larrientzako zentro bat irekiz Oranen, 
Aljerreko zentroa saturatuta baitago. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA Euskadiko UNICEFi 193.266,58 euro, oinarrizko botikak eta elikagaiak emateko 
Kamerun Ekialdeko eta Adamawa-ko haur errefuxiatuei. Aldameneko Afrika Erdiko 
Errepublikako gatazka belikoak eragindako larrialdiaren aurrean Nazio Batuek 
emandako erantzunaren barruan dago ekimena. 

10\11\02\01\0613  LEHENDAKARITZA Bizkaiko Medicus Mundiri 548.186,97 euro, osasun-sistema publikoa sendotzeko, 
erakunde publikoak eta gizarte zibila koordinatu eta sexu- eta ugaltze-eskubideen 
aldeko politika publikoak abiarazi eta aplika daitezen, arreta berezia jarriz Kongo 
Behereko Masa eta Sona Bata-n genero-indarkeria jasan duten neskatilen eta 
emakumeen arreta medikoan. 

10\11\02\01\0613  OSASUNA GKEekiko lankidetza, ebola agertu den lekuetatik Euskadira itzulitako osasun 
arloko langileen jarraipena egiteko. 
Epidemiologia Zaintzarako Batzordean eta Larrialdi Egoeren Batzordean parte 
hartzea estatu mailan. 

10\11\02\01\0613  OSASUNA Zentro eta zerbitzuetako prestakuntza jarraituko programek kontuan hartzen 
dituzte ugaritzen ari diren patologiak. "Ebolaz kutsatuta egon daitezkeen gaixoak 
artatzeko arauak eta gomendioak" izeneko dokumentua zabaldu da sarean. 

10\11\02\01\0613  OSASUNA Erreferentzia-zentro diren Donostiako Ospitaleko eta Basurtuko Ospitaleko unitate 
berezietako profesional guztiei eman zaie prestakuntza, bai eta susmagarriak 
eramateaz arduratutako Larrialdietako profesionalei ere. Prestakuntza eman zaie 
susmagarriak detektatzeaz arduratutako lehen mailako arretako eta ospitaleetako 
larrialdi-zerbitzuetako profesional guztiei ere. Zentro pribatuei ere banatu zaie 
informazio hori, mutuak eta elkargo profesionalak barne. 
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10\11\02\01\0613  OSASUNA Ebola izan dezaketen pertsonekiko prozedurak egitea eta jakinaraztea: 
ikastetxeak, etorkinen harrera-zentroak, gorpuen erabilera, garbiketa eta 
desinfekzioa, etab. 
Informazio-hitzaldiak prestatzea eta ematea EAEko estamentu sanitarioei eta ez-
sanitarioei (osasun arloko profesionalak, elkargo profesionalak, Ertzaintza, etab.). 

10\11\02\01\0613  OSASUNA Osasun Sailak (Osasun Publikoko Zuzendaritza) eta Osakidetzak ezarritako 
Norbera Babesteko Ekipamenduak erabiltzeko tailerrak. Tailer horiek aldizka 
egiten dira, gogorarazteko. Ekipamendu horiek eskura daude laguntzako esparru 
eta zentro guztietan. 

10\11\02\01\0613  OSASUNA Gaixotasun kutsakorren aurrean -ebola barne- esku hartzeko protokoloak lantzea 
eta jakinaraztea. 
Ebolaren susmoa dagoenean esku hartzeko protokoloa lantzea eta jakinaraztea 
EAEn. 
Ebola birusaren aurreko Esku-hartze eta Jarraipen Batzordean parte hartzea. 

10\11\02\01\0613  OSASUNA Infekzioaren ezaugarri nagusiak eta jokabide-arauak herritarrei jakinarazteko 
kartelak argitaratu dira. Gizarteko eremu, botika, osasun-zentro eta abarretan 
banatu dira kartel horiek. 
Web-orriak eta abar ere erabili dira informazioa zabaltzeko. 

10\11\02\01\0618 Retuerto (Barakaldo) Haur 
eta Lehen Hezkuntzako 
ikastetxe batez hornitzeko 
beharrari buruz. 
2014.11.25 BATZORDEA 
187/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gurutzeta ikastetxearen azpiegiturak egokitzeko prozesuan, oporraldian egingo 
dena, dauden premiak aztertzen ari da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saila. Retuertoren esparruari dagokionez,legez besteko proposamenean 
aurreikusten den aldez aurreko premien azterketa egingo da. 

10\11\02\01\0620 Gurutzeta (Barakaldo) 
ikastetxeko obrei buruz. 
2014.11.25 BATZORDEA 
188/2014 LBP AKORDIOA 

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Gurutzeta ikastetxearen azpiegiturak egokitzeko prozesuan, oporraldian egingo 
dena, dauden premiak aztertzen ari da Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saila. Retuertoren esparruari dagokionez,legez besteko proposamenean 
aurreikusten den aldez aurreko premien azterketa egingo da. 
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10\11\02\01\0625 Indarkeria matxista gure 
gizartetik desagerrarazteari 
buruz. 
2014.11.27 OSOKO 
BILKURA  
191/2014 LBP AKORDIOA 

LEHENDAKARITZA Emakundek, Berdintasunerako Legeko 551. artikuluko 2. puntua betez, eta 
zerikusia duten gainerako erakundeekin batera, indarkeriaren arloko programen 
eta zerbitzuen eraginkortasuna ebaluatzeko sistema bat diseinatzen ari da. 
Sistema horri esker, ebaluazio-txostenek jarraipena arindu eta, ondorioz, sarriago 
eguneratuko dira. 

10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Bestalde, Emakunde etengabe dago harremanetan arlo horretan eskumenak 
dituzten Eusko Jaurlaritzako Sail guztiekin, bai eta etxean tratu txarrak eta sexu-
indarkeria jasaten dituzten emakumeentzako arreta hobetzeko erakundearteko II. 
Akordioko Jarraipen Batzordeko erakunde guztiekin ere. 

10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Emakunde, halaber, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin lanean 
ari da berdintasunerako eta genero-indarkeria prebenitzeko hezkidetza-programa 
ezartzeko, irakasleen eta ikasleen artean zabalduz NAHIKO programa Lehen 
Hezkuntzan eta BELDUR BARIK programa Bigarren Hezkuntzan. 

10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Emakundek, indarkeriaren arloko koordinazio-zereginak betez, 
emakumeenganako indarkeriaren egungo politikak aztertzen ari da, zer hobetuak 
aurkitzeko. 

10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Nahiko programa: 
Berritzeguneetako jardunaldia: 2014-06-11. 
Irakasleentzako jardunaldia: 2014-09-22. 
Ziklokako mintegiak: 2014-10-01; 2014-10-02; 2014-10-08. 
Hirugarren jardunaldiak 2014-12-04 
Emakundeko zuzendariaren batzarrak Hezkuntza Saileko arduradunekin, 
hezkidetzari buruz: 2014-10-28. 

10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Data hauetan egin dira batzarrak: 
II. Akordioaren Jarraipen Batzordea: 2014-06-27. 
II. Akordioaren Erakundearteko Lantalde Teknikoa: 2014-06-24; 2014-09-30; 
2014-11-17. 
Harrera Baliabideen Lantalde Teknikoa: 2014-10-09. 
Informazio Sistemen Lantaldea: 2014-06-18; 2014-12-17. 
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10\11\02\01\0625  LEHENDAKARITZA Beldur Barik programa:Batzorde Teknikoa 2014-10-02Batzorde Politiko Teknikoa 
2014-12-18Irakasleekiko saioak: 2014-09-24; 2014-10-01; 2014-10-15; 2014-12-
10; 2014-12-11; 2014-12-15; 2014-12-17. 

10\11\02\01\0625  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Etorkizuneko gizartea errespetuan eta tolerantzian oinarritu dadin, herritar gazteen 
artean prebentzioa eta hezkuntza duten garrantziaz jabetzen da Hezkuntza Saila. 

10\11\02\01\0625  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Ildo horretatik ari da lanean, hain zuzen ere, Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta 
genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko Gida Planaren esparruan. Plan horren 
helburua transformazio-prozesu bat hastea da, eskola mistoko eredutik 
hezkidetzan oinarritutako eskolaren eredura iragateko, genero-indarkeriari aurrea 
hartzen eta, azken buruan, sexismoak eragiten duen edozein indarkeriari aurre 
egiten laguntzeko. Bestalde, gure Saila beste Sail eta erakundeekin kolaboratzeko 
eta koordinatzeko prest dago. 

10\11\02\01\0628 Lan-eskaintza publikoan 
prozesu garden eta 
kalitatezkoak bermatzeari 
buruz. 
2014.12.04 OSOKO 
BILKURA 
195/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osakidetza aztertzen ari da aurten egitekoa den LPEan gardentasun eta kontrol 
publiko gehiago bermatzeko modua, bai eta hurrengo LPEa legez ezarritako 
epeetara mugatzeko modua ere. 

10\11\02\01\0628  OSASUNA Osakidetzak erraztasunak emango ditu sindikatuek parte har dezaten hurrengo 
LPEaren garapenean. 

10\11\02\01\0628  OSASUNA Osakidetza prestakuntza barematzeko irizpideak berrikusten ari da, 
merezimenduen baremazioa zehazteko. 

10\11\02\01\0628  OSASUNA Datuen babeserako arautegia betetzen den bitartean, Osakidetzak aztertuko du 
ea legez argitaratu ahal diren tribunalen aktak, edo tribunal kalifikatzaileek hartu 
dituzten edo hartuko dituzten irizpide orokorren laburpen bat. 

10\11\02\01\0628  OSASUNA Oposiziogileek hautaprobetan zehar beren espedientea eskuratu ahal izatea 
bermatzen du Osakidetzak. 
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10\11\02\01\0628  HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA 
KULTURA  

Haren eskuduntzaren esparruan egiten ari diren enplegu-eskaintza publikoen 
deialdia ahalik eta segurtasun juridiko handienarekin gauzatzeko ari da Sail hau 
lanean. Halaber, irakaskuntza-funtzio publikora sartzeko orduan gaitasun-, 
merezimendu- eta berdintasun-printzipioak betetzen direla bermatuko du. 

10\11\02\01\0629 Osakidetzako langile 
elebidunak 2011ko 
aukeraketa-prozesuan ez 
zigortzeari buruz. 
2014.12.01 BATZORDEA 
193/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzak destinoa hautatu ahal izatea 
bermatuko die hurrengo lan-eskaintza publikoko hautagai elebidunei, hala 
jakinarazi die Mahai Sektorialean ordezkaritza duten sindikatuei, eta iritzia galdetu 
zaie. 

10\11\02\01\0633 Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sarea 
berrantolatzeko 2020ra 
arteko proiektuaren 
esparruko I+G enpresa-
unitateei buruz. 
2014.11.20 OSOKO 
BILKURA 
182/2014 LBP AKORDIOA 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1. puntua.- Beteta. Eusko Jaurlaritzaren I+G+b estrategia berria eta hura 
gauzatzeko tresnak (policy mix) agertzen dira ZTBP 2020 delakoan, 
Espezializazio Adimenduneko RIS3 Estrategian eta Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sarearen Berrantolaketan (Sarea arautuko duen eta 
tramitatzen ari den dekretu berrian aipatzen da). 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2.1- Sareak berrantolatzeko ardatzak -bikaintasuna, espezializazioa eta 
merkatuarekiko hurbiltasuna- sareko eragileen arteko eta ingurunearekiko 
harremanak erabakitzen dituen eredu baten barruan doaz, bakoitzak lan egiten 
duen dimentsioaren arabera: sareko eragileen arteko elkarlana, jakintza merkatura 
transferitzea eta nazioarteko maila (hau da, Ikerkuntzako Europako Gunean parte 
hartzea, Horizonte 2020) 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

2.2.- Sarea berrantolatzeko ardatzetan oinarriturik, agente-tipologia bakoitzaren 
aginte-taulan datoz harremanen eredua neurtzeko adierazleak lehen aipatutako 
hiru eremuetan (elkarlana, merkaturako transferentzia eta nazioarteko lankidetza). 
Beteta 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

3.- Tramitatzen ari da. I+G+b laguntzeko-programak egokitzen ari dira 
berrantolamenduaren printzipioetara eta espezializazio adimendunera, espero 
diren eta lortu diren emaitzak ebaluatzeko eta monitorizatzeko sistema bat 
gehituz. 
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10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

3.- I+G programak monitorizatzeko eta ebaluatzeko sistema berri baten (SIME) 
definizioa amaitu da. Sistemak hiru maila handi bereizten ditu:  
1. maila: Informazio-beharrak eta adierazleak 
2. maila: Adierazleen neurketa-puntuak 
3. maila: Analisia eta reporting-a 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

3.- Gaur egun, sisteman txertatu nahi dira programak monitorizatzeko eta 
ebaluatzeko elementuak, ea programak bat datozen Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzako Planaren eta RIS3 espezializazio adimendunaren lehentasun 
estrategikoekin. 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

4.1.- Tramitatzen ari da. Teknologia Zentroen eta Ikerketa Kooperatiboko Zentroen 
zereginen artean dago jakintza eta teknologia enpresetara zabaltzea; beraz, 
horren alde ari dira ikerkuntza-eragile horiei laguntzeko programak, adibidez 
EMAITEK eta IKZ Programa. 
Bi programa horiek diotenez, "jardunaren emaitzak ebaluatu eta aztertu ondoren 
esleituko da finantzaketa". 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

4.2.- Ebaluazio eta azterketa hori egiteko, eta, ondorioz, emango den laguntzaren 
zenbatekoa erabakitzeko, Teknologia Zentro bakoitzaren emaitzak konparatzen 
dira emaitzetara bideratutako teknologia-zentroaren ereduarekin (EMAITEK), eta 
Ikerketa Kooperatiboko Zentroen Jarduketa Plana aztertzen da IKZko Programako 
irizpideen arabera. 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

4.3.- I+G programen Monitorizazio eta Ebaluazio Sistemak (SIME) jakintzaren 
transferentzia-politiken ebaluazio jarraitua egiten du, eta lagundutako proiektuak 
eta ekimenak amaitu eta hurrengo urteko lehen hiruhilekoan egiten ditu neurketak. 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

4.4.- SIME sistemaren azterketako eta reporting-eko 3. maila pilotu moduan ezarri 
zen 2013an egindako proiektuentzat 2014ko lehen hiruhilekoan, eta une honetan 
2014an egindako proiektuen datuak biltzen eta haiek sendotzen ari gara. 

10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

5.1.- Tramitatzen ari da. 
ZTBESko agente bakoitza definitzen duen ikerketa mistoan oinarrituta (oinarrizko 
eta bikaintasunezko ikerketa, ikerketa aplikatua eta garapen teknologikoa), ZTBP 
2020ren ildotik, eta kontuan izanda erkidegoko laguntzen mugak, ZTBESko 
eragileentzako finantzaketa publikoaren eta pribatuaren eredu bat ezartzen du. 
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10\11\02\01\0633  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

5.2.- Finantzaketa publikoa erabakiko dute laguntza-programa lehiakorrek eta ez-
lehiakorrek. Finantzaketa publiko ez-lehiakorra emango da kontuan hartuz 
zenbateraino bete diren aginte-taulako helburuak (merkatura bideratuta egotea, 
bikaintasuna, RIS3 estrategiarekin bat doan espezializazioa, eta harremanen 
eredua). 

10\11\02\01\0649 Osakidetzan berdintasun-
plana egiteari eta garatzeari 
buruz. 
2014.12.10 BATZORDEA 
200/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2015ean Berdintasunaren Diagnostiko bat egingo da, hobekuntza-lerro nagusiak 
identifikatzeko eta, ondoren, Osakidetzako Berdintasuna Plana garatzeko. 
Diagnostikoan sartuko dira herritarrentzako laguntza-prozesuak, plantillarentzako 
pertsonen kudeaketarako prozesuak, eta hirugarrenak kontratatzeari buruzko 
ekonomia- eta finantza-prozesuak. 

10\11\02\01\0653 TEPSA SL Zierbenako 
lantokiko langileen egoerari 
buruz. 
2014.12.22 BATZORDEA 
205/2014 LBP AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA 
GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritzari esker, akordio bat lortu da enpresaren eta 
langileen artean; bertan sartzen da, besteak beste, hitzarmen kolektiboa eta 
kaleratze kolektiboaren espedientea. 

10\11\02\01\0654 Osakidetzan zerbitzu berriak 
elebitan eskaintzeari buruz. 
2014.12.22 BATZORDEA 
204/2014 LBP AKORDIOA 

OSASUNA 2014ko abenduan egin zen Osakidetza eta Osatek arteko lehen lan-saioa. 
Lantaldea eratu eta Osatekeko Euskara Plana egiteari ekin zitzaion. 
Osatekeko Euskara Planaren egitura eta edukia bat datoz Osakidetzako Euskara 
Plan Orokorraren helburuekin eta lehentasunekin. 

10\11\02\01\0668 Géminis izeneko 
hidrokarburoak ikertzeko 
baimenaren inguruan. 
2014.12.18 OSOKO 
BILKURA 
203/2014 LBP AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE 
POLITIKA 

Gobernuak kontsulta-aldian bidali zizkion Ministerioari Ingurumenari eta URAri 
buruzko txostenak. 
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10\11\03\00\0001 Tratu txarren biktimak 
diren adineko pertsonei 
zuzendutako jardunei 
buruz. 
2013.03.07   

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - 2014ko maiatzean, tratu txarren prebentzio, detekzio eta 
arretarako tresna aurkeztu zitzaion Batzordeari. Hura ebaluatzeko plan pilotu 
bat egin da eta gizarte-baliabideei banatzea besterik ez da falta. 

10\11\03\00\0002 Onkologikoa Osakidetzan 
integratzeari buruz. 
2013.03.07 

OSASUNA Osasun Sailak lanean segitzen du Osakidetzarekin eta Onkologikoarekin, 
onkologia-zerbitzuen integrazio funtzionala lortzeko. Integrazio funtzionalaren 
prozesu hori etengabekoa da, eta ez du bilatzen Osakidetzako sarean 
integratzea. Kutxa Fundazioarekin helburu horretarako izandako elkarrizketak 
amaitutzat jo dira. 

10\11\03\00\0009 110/2012 Dekretuaren 
disfuntzioak 
desagerrarazteko 
jardunbideei buruz. 
2013.03.21 

 Doaneko Justiziari buruzko Dekretua izango denaren testua negoziatzen ari 
da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Abokatu Elkargoetako ordezkariekin. 
2014ko uztailaren 7an, Saileko ordezkariei helarazi zaie Abokatu Elkargo 
horietako ordezkarien proposamena. 

10\11\03\00\0014 Arabako lurralde 
historikoan egiteko 
dauden zenbait ospitale-
inbertsiori buruz 
2013.04.11 OSOKO 
BILKURA 
63/2013 LBP AKORDIOA 
(10\11\02\01\0101 
LBParekin batera 
onartzen da) 

OSASUNA 2015eko urriaren 20an, Arabako Unibertsitate Ospitaleko Gida Plana 
aurkezteko agerraldia egin zuen, bere ekimenez, Osasuneko sailburuak 
(10/10/06/02/0063). Urriaren 15ean bidali zen agerraldiari buruzko 
dokumentazioa. 

10\11\03\00\0015 BioCrucesen egoitza izan 
behar zuen eraikin 
berriaren geroari buruz, 
2013.04.18 

OSASUNA 2014ko martxoaren 17ko agerraldian (10/10/06/03/0418 eta 
10/10/06/03/0419), ordura arteko jardueren berri eman zen. Ordutik hona, 
Biocrucesek urratsak egiten jarraitu du, eta ISCIIIk eskatutako baldintza 
guztiak betetzen ditu jadanik, baita izaera juridiko propioa ere. Ekainean, 
Biocrucesek eta Osasun Sailak auditoretza egitea eskatu zuten, eta ISCIIIk 
erabakiko du noiz egin. 
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10\11\03\00\0025 Guggenheim Bilbao 
museoaren azterketa eta 
ebaluaziorako 
lantaldearen txosteneko 
gomendioei buruz. 
2013.06.13 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, lanean aritu da ahalik 
eta akordiorik onena lortzeko Solomon R. Guggenheim Fundazioarekin. 
Berritze-akordioak kontuan hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoaren 
ibilbidea aztertzeko eta ebaluatzeko Legebiltzarreko txosteneko irizpenaren 
oharrak eta gomendioak. 

10\11\03\00\0025  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Patronatuak 2014ko abenduaren 3an onartu zuen akordioa eta laster 
aurkeztuko da Legebiltzarrean. Horretarako, abenduaren 4an, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak agerraldia eskatu du Kultura, 
Euskara, Gazteri eta Kirol Batzordearen aurrean. 

10\11\03\00\0026 Aurrerantzean EAEko 
egutegian urriaren 25a 
jaieguna ez izateari buruz. 
2013.06.06 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Legebiltzarrak indargabetu egin du 2/2010 Legea, apirilaren 22koa, urriaren 
25a Euskadiko Eguna izendatzeari buruzkoa.   

10\11\03\00\0035 Botiken berrordainketaren 
eragin ekonomikoari 
buruz. 
 2013.10.03 

OSASUNA 2014ko uztailean ordaindu ziren jasotako laguntza-eskabideak. 
 
Osasuneko sailburuordeak Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Batzordean 
agertzea eskatu du, tratamendua betetzeari buruzko Dekretutik sortutako 
farmazia-gastuaren datuak azaltzeko (10/10/06/03/0632). 

10\11\03\00\0050 Euskal Autonomia 
Erkidegoko enpleguaren 
egoerari buruz. 
2013.11.28 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritzak urtarrilaren 28ko bileran onartu zuen 2014-2016 arteko 
Enplegu Plana, Batzordeari aurkeztu zitzaiona. Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak agerraldia egin zuen 2014an, 2013ko Enplegu Planaren 
balantzea egiteko eta 2014ko Ekintza Plana azaltzeko. Aurten berriro 
eskatuko ditu agerraldiak, 2014ko balantzea eta 2015erako aurreikusitako 
ekintzak ezagutarazteko. 

10\11\03\00\0055 EAJren eta PSEren arteko 
2013ko irailaren 16ko 
akordioan gizarte-
ekonomia ez aipatzeari 
buruz. 
2013.12.05 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Ekonomia soziala sustatzeko lankidetza-hitzarmenak sinatu dira 
eragileekin (Konfekoop eta ASLE), Euskadiko Kooperatiben Goren 
Kontseiluaren 2014-2017 arteko Plan Estrategikoa abiarazi da. Ekonomia 
soziala sustatzeko programak garatu dira, adibidez Junior Kooperatibak; 
Euskadiko Kooperatiben Legea aldatzeari heldu zaio. Enpresen Erantzukizun 
Sozialaren Euskal Estrategia landu da. Babesa eman zaio EGES sortzeari, 
Euskadiko ekonomia sozialeko sarea. 
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10\11\03\00\0059 Enplegu-zentro berezien 
kalifikazio eta 
erregistrorako marko 
administratiboa sortzeari 
buruz. 
2014.02.13 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Egiteko bidean da. Legebiltzarrak ezagutzen du eragile sozialekin 
kontrastatzen ari den testuaren zirriborroa. 

10\11\03\00\0061 Euskal Autonomia 
Erkidegoko nekazaritzako 
eta itsas arrantzako 
prestakuntzaren geroari 
buruz. 
2014.02.20 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako Ikastetxe Bateratuak 
arautzen dituen 46/2014 Dekretua apirilaren 1ean onartu ondoren, gaur egun 
Dekretu hori garatzeko lanak ari dira egiten, haren barruko Lanbide 
Heziketako zentro publikoak izendatzeko. 

10\11\03\00\0063 Osasun Sailak Euskal 
Osasun Zerbitzu 
Publikoko Gobernu 
Onaren Koderako Aholku 
Batzordearen gomendioei 
buruz dituen asmoen 
gainean. 
2014.03.27 

OSASUNA Osasun Sailak gobernantza oneko neurriak hartzen segitzen du, laguntza 
sanitarioko eta osasun-politiketako Gobernu Oneko praktikak areagotzeko. 

10\11\03\00\0075 Udalen legearen legez 
besteko proposamenaren 
inguruan 
2014.04.03 ETA 
2014.04.10 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko azaroaren 11n, Gobernu Kontseiluak Euskadiko Udal Legearen 
Proiektua onartu eta berehala igorri zitzaion Legebiltzarrari, tramita zezan. 

10\11\03\00\0076 Osakidetzako osasuneko 
profesionalei egindako 
agresioei buruz. 
2014.05.29 

OSASUNA Arrisku Psikosozialen Ebaluazioa egiteko erabiliko da Laneko Segurtasun eta 
Higiene Institutuko metodologia, aski ezaguna, Lan Arriskuen Prebentzioan 
erreferentziakoa den organismo batek egina. Proposamen hori langileen 
ordezkariei aurkeztu zaie 2014ko abenduaren 15eko Segurtasun eta Osasun 
Korporatiboko Batzordean. 
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10\11\03\00\0076  OSASUNA 2014ko uztailaren 22an, Osakidetzan batzartu zen “Erasoen Behatokia”, 
erasoak aztertzeko foroa. Batzar horretan, Osakidetzako Erasoen Protokoloa 
berrikusteko proposamenak egitea eskaini zitzaien ordezkariei, eta egoera 
horiek prebenitzeko neurriak hartzeko. 

10\11\03\00\0076  OSASUNA Une honetan, 2014an jasotako eraso-jakinarazpen guztiak aztertzen ari da 
Prebentzio Zerbitzua, Osakidetzako Zuzendaritzari eta “Erasoen Behatokiari” 
aurkezteko, kasu bakoitza ikertuz eta neurri zuzentzaileak proposatuz. 

10\11\03\00\0076  OSASUNA “Erasoen Behatokia” otsailean berriro batzartzekotan da. Foro horretan 
aztertuko dira erasoak, bai eta Osakidetzan indarkeria-egoerak murrizteko 
neurriak ere. 

10\11\03\00\0076  OSASUNA Batzorde Korporatiboaren hurrengo deialdietan, proposatutako neurrien berri 
emango zaie langileen ordezkariei, lehen aipatutako lantaldean. 

10\11\03\00\0089 Kantauriko antxoaren 
elikadura kalitate eta 
segurtasunaren inguruan 
Eusko Jaurlaritzako 
Osasun eta Arrantza 
sailen artean izandako 
deskoordinazioari buruz. 
2014.06.19 

OSASUNA 2013ko urriaren 17ko agindua bete da. Sailarteko Batzorde bat gai hori 
jorratzen aritu da hilabetetan, eta agindu horretan eskatutako dokumentuak 
bidali ditu. 

10\11\03\00\0090 Hezkuntza Sailak Helduen 
Etengabeko 
Irakaskuntzako zentroei 
buruz duen politikaren 
gainean. 
2014.06.26 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

2014ko abuztuaren 6an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
mozioa betetzeari buruzko jakinarazpena bidali zion Legebiltzarrari. 
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10\11\03\00\0091 Estatuaren titulartasuneko 
artxiboen kudeaketaren 
arloan funtzioak eta 
zerbitzuak transferitzeari 
buruz. 
2014.06.26 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

2014ko uztailaren 31n, Sail honek Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kulturako sailburuaren azken jakinarazpena igorri dio Legebiltzarrari, mozio 
hau betetzeari buruz. 

10\11\03\00\0092 Eusko Jaurlaritzaren 
komunikazio-politikari 
buruz. 
2014.10.23 

LEHENDAKARITZA Euskal Sozialistak taldeko Jose Antonio Pastorren 10\10\05\03\3614 
ekimenari igorritako erantzunean Legebiltzarrari adierazitako moduan, 
auzibidean dago. Erabaki judizialekiko errespetuz, egoki izan daitezkeen 
esku-hartzeak erabaki zain gaude. 

10\11\03\00\0097 Eusko Jaurlaritzak 
Durangoko Euskal Liburu 
eta Disko Azokari babes 
eraginkorragoa emateari 
buruz. 
2014.10.02 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Durangoko Azokaren garrantzi estrategikoa erabat baloratu eta defenditzen 
du Eusko Jaurlaritzak, argitaletxeen eta diskoetxeen berrikuntzetarako azoka 
nagusia, kultur industriaren ezin saihestuzko hitzordua eta euskal kulturaren 
inguruko topalekua eta ospatzeko tokia den aldetik. 

10\11\03\00\0097  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Horregatik guztiarengatik, 2015ean izango den  50. urtemuga arrakastaz 
ospatzeko laguntza eskaintzen du eta, horren arabera, 150.000 euroko 
partida izendun bat sartu du, horretarako, 2015eko aurrekontu legean. 
Jaurlaritzak kultur hitzordu handi horri ematen dion laguntza irmoaren 
adierazle da hori. 

10\11\03\00\0097  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Zentzu horretan, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak 
Legebiltzarraren egoitzan 2014ko ekainaren 27an adierazi zuenez, 
Durangoko Azokak merezi duen moduan jarraitu eta egonkortzeko aukera 
emango duten kudeaketa-eredu bat eta finantzatzeko bideak aurkitzeko, 
Azokako arduradunekin eta inplikatutako gainontzeko instituzioekin lan 
egiteko prest dago Gobernu hau. 

10\11\03\00\0104 Zuia eta Urkabustaiz 
hornitzeko eraikuntza-
proiektua gauzatzeko 
Eusko Jaurlaritzaren 
asmoei buruz. 
2014.10.30  

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Zuia Urkabustaizko hornidura-proiektuko ingurumen-tramiteei ekin zaie, hau 
da, aurretiazko kontsultak eta ingurumen-inpaktuaren azterketa idaztea. 
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10\11\03\00\0105 Hezkuntza- eta hizkuntza-
politikako eskumenetan 
izandako murrizketei 
buruz. 
2014.11.06 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hezkuntza hiruleduna eta eleanitza, euskara oinarrizko ardatza dela, euskal 
hezkuntza-sisteman apur-apurka ezartzeko lanean jarraitzen du Eusko 
Jaurlaritzak. Horiek horrela, funtsean hiruledunak (eta eleanitzak) diren 
proiektuak aurrera eramateko eta proiektu horien ondoriozko atzerriko 
hizkuntzetako prestakuntzarako deialdia ebatzi da, Hezkuntza Berriztatzeko 
zuzendariaren 2014ko urriaren 28ko EBAZPENAREN bidez. 

10\11\03\00\0105  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Halaber, 533 plaza ere deitu dira, DBHko 3. eta 4. kurtsoetako eta 
Batxilergoko 1. eta 2. kurtsoetako ikasleek aleman, frantses eta ingeleseko 
ikastaroak atzerrian egiteko. 
 
Era berean, MET ebaluatzeko prozesuan lanean jarraitzen dugu eta, 
aurreikuspenen arabera, 2015eko lehen hiruhilekoan bukatuko du. Halaber, 
datorren 2015-16ko ikasturtean proiektu hiruleledunak eta eleanitzak 
garatzeko deialdi berria prestatzeko prozesuan ari gara lanean. 

10\11\03\00\0107 Euskal Herriko idatzizko 
hedabideen diru-laguntzen 
murrizketei buruz. 
2014.11.13 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Euskarazko hedabideek hizkuntza-normalizaziorako funtsezko izaera duten 
heinean, Eusko Jaurlaritzak etengabeko harremana mantentzen du 
euskarazko hedabide nagusiekin eta hauekin harremanetan jarraituko du 
aurrerantzean ere. Horrela, komunikabide horiekin mantentzen den 
erlazioaren esparruan, hainbat izan dira ospatutako bilerak, besteak beste , 
egoeraz eta baldintzez hitz egiteko. 

10\11\03\00\0108 Guggenheim museoari 
buruz. 
2014.11.13 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera, lanean aritu da ahalik 
eta akordiorik onena lortzeko Solomon R. Guggenheim Fundazioarekin. 
Berritze-akordioak kontuan hartu ditu Guggenheim Bilbao Museoaren 
ibilbidea aztertzeko eta ebaluatzeko Legebiltzarreko txosteneko irizpenaren 
oharrak eta gomendioak. 

10\11\03\00\0108  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Patronatuak 2014ko abenduaren 3an onartu zuen akordioa eta laster 
aurkeztuko da Legebiltzarrean. Horretarako, abenduaren 4an, Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuak agerraldia eskatu du Kultura, 
Euskara, Gazteri eta Kirol Batzordearen aurrean (10\10\06\02\0071). 

10\11\03\00\0110 Euskadiko kooperatiben 
lege-proiektua prestatzeari 
buruz. 
2014.11.13 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Lege-proiektuaren aurreko lanak eta zirriborroak egin dira. 2015eko otsailean 
hasteko agindua ematea aurreikusten da. 
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10\11\03\00\0113 Euskadiko ekintzailetzari 
buruz. 
2014.11.27 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.1. puntua.  
 
Zuk idatziz emandako 10/10/05/03/3407 erantzunari galdera, 2014ko 
aurrekontuan Ekintzailetzari Laguntzeko Erakundearteko Planera 
bideratutako Funtsak direla eta. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.2. puntua. 2014an, Erakundearteko Mahaiak erakundearteko lantalde 
tekniko bat sortu zuen Planeko adierazle-taula berrikusi, osatu eta 
kuantifikatzeko. Adierazle-taula bat baliozkotu da, eta 2015eko lehen 
lauhilekoan aurkeztuko dira 2014ko emaitzak, Planaren Balantze edo 
Ebaluazio Txostenean. Plana etengabe berrikusteko eta ebaluatzeko tresna 
aurreratu bat izan nahi du adierazle-taula horrek. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.3. puntua. Hiru lurraldeetan daude ekintzaileak bere enpresa sortzeko behar 
dituen tramite guztietan laguntzeko zerbitzu guztiak, "leihatila bakarra" esaten 
zaionaren barruan. 
 
Ekintzailearentzako Arreta Puntuetan ematen dira zerbitzu horiek (besteak 
beste, Ceia, Arabako Merkataritza Ganbera; Beaz, Cedemi, Dema, Bilboko 
Merkataritza Ganbera; Bic Berrilan, Saiolan eta Gipuzkoako Merkataritza 
Ganbera) 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.3. puntua. Horretaz gainera, eta herritarrei beren beharrak asetzeko bide 
guztiak eskaini asmoz, Foru Aldundiak sistema telematikoak ari dira garatzen 
sarbidea eta tramiteak are gehiago errazteko. Gaur egun, Bizkaiko Foru 
Aldundiak enpresa berri baten alta modu guztiz telematikoan kudeatzeko 
aukera ematen du, eta Gipuzkoako Foru Aldundia ere laster da zerbitzu hori 
ematekoa. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.4. puntua. Plana egiten parte hartzen ari diren eragileek jarduera zehatz 
asko garatu dituzte enpresa sortu berriei laguntzeko, Eusko Jaurlaritzatik eta 
Foru Aldundietatik. Adibidez, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun 
Saileko Mini Connect programa, bai eta enpresen hazkundea, sendotzea eta 
transmisioa sustatzeko Planaren 2. ardatzeko jarduerak ere. 
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10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.5. puntua. Aukeratik edo beharretik jaiotako proiektu berriek baliabide 
bereziak behar dituzte, eta horientzako hainbat jarduera agertzen dira 
Planean. 
 
Adibidez, langabeziatik irten beharretik jaiotako negozio baten premiak 
asetzen ditu Enplegu Saileko “Ekintzailetzarako mikrokredituak” programa 
berriak. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.5. puntua. Aukeratik jaiotako proiektuak sektore berritzaileagoetan ematen 
dira, hazteko eta nazioartera zabaltzeko modua dute, eta BasqueFondo 
modukoetan sartzen dira, erakundearteko akordio berri baten bidez abiarazi 
berria, etorkizuneko sektoreetan gaitasun handia duten proiektuak 
finantzatzeko. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.6. puntua. UP Euskadi atariak (http://www.spri.eus/up-euskadi), 
ekintzailetzaren euskal sistemako blogak, etengabe eta eguneratuta 
argitaratzen ditu Ekintzailetza Planeko eta haren jardueretako albisteak, 
laburpenak eta aholkuak, bai eta zerikusia duten jarduera eta gertaera 
interesgarriak ere. 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.7. puntua. 2014an zehar egindako tailerren eta jardunaldien artean daude 
Barne-ekintzailetzaren aldekoak -hiru lurraldeetako enpresei zuzenduak-, eta 
Enpresa Berritzaileen Zentroetakoak edo emakume ekintzaileen edo 
enpresaburuen elkarteetakoak (adibidez, AMPEA, EMEKIN) eta gazte 
ekintzaileetakoak (adibidez, Ajebask). 

10\11\03\00\0113  EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

1.8. puntua. Gaur egun, nazioarteko ekitaldi bat antolatzea ari da pentsatzen, 
ekintzailetzari eta barne-ekintzailetzari lotua. Ekintzailetzako Erakundearteko 
Mahaiak erabakiko du urteko lehen lauhilekoan. 
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10\11\03\00\0117 Donostiako Benta Berri 
auzoko babes ofizialeko 
etxebizitzei buruz. 
2014-11-04, 2014.12.11 
ETA 2014.12.18 OSOKO 
BILKURAK 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Erantzuna - Eusko Jaurlaritza etxebizitza babestuari buruzko legeria betetzen 
ari da Donostiako Benta Berrin. 

10\11\03\00\0119 Kudeaketa zuzeneko 
eskola-jangela publikoetan 
zerbitzua ematen duten 
catering-enpresak 
kontratatzeko Jaurlaritzak 
burutu behar duen 
prozedura berriaren 
inguruan. 
2014.12.18 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Kudeaketa zuzeneko jantokiak dituzten Sailaren menpeko ikastetxe publikoei 
prestatutako bazkariak, lehengaiak eta hornikuntza horri lotutako zerbitzuak 
emateko akordio markoa 2014-15eko ikasturte honek bukatu arte bakarrik 
egongo da. 

10\11\03\00\0119  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hori dela eta, kontratazio berria prestatzen ari da Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila gaur egun. Kontratazio 
horretan printzipio hauek hartuko ditu kontuan: lizitazioetara sartzeko 
askatasuna, publizitate eta gardentasuna prozeduretan, diskriminaziorik eza 
eta tratu-berdintasuna, eraginkortasunez jokatzea baliabide publikoak 
erabiltzeko orduan, konkurrentzia askearen babesa eta eskaintza 
abantailatsuena aukeratzea, akordioan zehazten den legez. 

10\11\03\00\0120 Onkologikoa institutuaren 
etorkizunari buruz. 
2014.12.18 

OSASUNA Osasun Sailak lanean segitzen du Osakidetzarekin eta Onkologikoarekin, 
onkologia-zerbitzuen integrazio funtzionala lortzeko. Integrazio funtzionalaren 
prozesu hori etengabekoa da, eta ez du bilatzen Osakidetzako sarean 
integratzea. 
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10\10\08\00\0001 Euskara Sustatzeko 
Ekintza Plana 
2013.09.11 BATZORDEA 
20 EBAZPEN. 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA  

Euskara Sustatzeko Ekintza Planarekin (ESEP) lotutako ebazpenak betez, 
2014ko uztailaren 21ean memoria ekonomiko bat igorri zitzaion 
Legebiltzarrari, Euskadin azken 30 urteotan euskara eta hizkuntza-politikak 
sustatze aldera Eusko Jaurlaritzak gastatu duenarekin. ESEP aplikatzeak 
diru-kutxa publikoetan izango duen eragin osoaz ere informatu da. 

10\10\08\00\0001  HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA  

2014ko uztailaren 22an, jakinarazpena igorri zitzaion Legebiltzarrari, 
ESEPekin lotuta onartutako ebazpenak betetzea dela eta. 

10\10\08\00\0002 2013-2020 aldirako 
Osasun Plana 
2014.04.02 OSOKO 
BILKURA 
75 EBAZPEN. 

OSASUNA Osasun Planeko hainbat ebazpenen betetze-maila erantzun hauetan 
jakinarazi zen: (10/10/05/02/2482). (10/10/05/03/3839). (10/10/05/03/3840). 
(10/10/05/02/2515). (10/10/05/03/4041). (10/10/05/02/2645). 
(10/10/05/03/4120). (10/10/05/03/4123). (10/10/05/02/2684). 

10\10\08\00\0003 Garapenerako 
Lankidetzaren 2014-2017 
Urte Anitzeko Plangintza 
Estrategikoaren Jarraibide 
Nagusiak jakitera 
emateko dena 
2014.04.07 BATZORDEA 
18 EBAZPEN 
 

LEHENDAKARITZA Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren agerraldia, 
Giza Eskubideen, Berdintasunaren eta Herritarren Partaidetzaren 
Batzordearen 2014ko apirilaren 7ko akordioko 8. ebazpenaren berri emateko. 

10\11\08\00\0001 Hazkunde ekonomikoa 
bultzatzeko eta 
langabeziari aurre egiteko 
neurriei buruz. 
2013.03.14 eta 8 OSOKO 
BILKURAK 
106 EBAZPEN 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

2014ko urtarrilaren 28an Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onartutako eta 
Legebiltzarrera igorritako 2014-2016 arteko Enplegu Planean agertzen dira 
Legebiltzarreko ebazpenak. 
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10\11\08\00\0017 Jaurlaritzaren jarduera 
politikoari buruzko 
eztabaida monografikoa, 
euskal enplegu zerbitzu 
publikoaren izaerari eta 
garapenari dagokienean. 
2014.05.09 BATZORDEA 
47 EBAZPEN   

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2014ko abenduaren 30ean, Gobernu Kontseiluak lanpostu-zerrenda partzial 
bat onartu zuen Lanbiderako (izango dituen 918 plazetatik 180). 

10\11\08\00\0021 Langabeziari eta 
pobreziari aurre egiteko 
Jaurlaritzak garatu 
beharreko estrategia 
integralari buruzko bilkura 
monografikoa  
2014.11.7 ETA 
2014.11.13ko OSOKO 
BILKURAK 
55 EBAZPEN 
 

EKONOMIAREN GARAPENA 
ETA LEHIAKORTASUNA 

35. Ebazpena.- Nazioartekotze-bekak: 2014ko ekainaren 25eko esleipen-
ebazpena. 
 
Global Training bekak: 2014ko ekainaren 23ko esleipen-ebazpena. 
 
Global Lehian programa 2014ko apirilaren 3ko deialdi-ebazpena, eta 
esleipen-ebazpena: 2014ko abendua. 
 
Gauzatu programa: 2014ko uztailaren 23ko deialdia, eta esleipen-ebazpena: 
2014-12-16. 
 
10/10/05/03/3922 idatzizko galdera. 

10\11\08\00\0021  EKONOMIAREN GARAPENA 
ETA LEHIAKORTASUNA 

50. Ebazpena.- 2015ean zehar, atzerriratutako zuzendariak eta teknikariak 
itzultzeko bidea jartzen duten enpresei laguntzeko programa bat ezarriko du 
Sailak. 

10\11\08\00\0021  ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu Plan, Lanbide, Alokabide eta abarren bidez gauzatuko dira neurriak. 

10\11\08\00\0021  EKONOMIAREN GARAPENA 
ETA LEHIAKORTASUNA 

9.1. ekintza: Enplegu-politika aktiboak sustatzen dituen Merkataritza 
Programa: 
 
• Banaketa komertzialeko teknikariak prestatzeko 2014ko bekak. 
 
Deialdiaren ebazpena, 2014-06-30 (EHAA, 122. zk., 2014-06-30ekoa). 
 
Aurrekontu-zuzkidura: 465.000. Beka-kopurua: 31. 
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10\11\08\00\0021  EKONOMIAREN GARAPENA 
ETA LEHIAKORTASUNA 

36. Ebazpena - 2015ean bi laguntza-agindu ezarriko dira: bata turismo-
enpresak modernizatzeko eta hobetzeko, eta bestea destinoak lehiakorrago 
egiteko. 
 
Halaber, Euskadiko landa- eta kultura-turismoa bultzatzeko eta kalitatezko 
paisaia eta ingurumena zaintzeko ari da egiten Euskadiko Barne Turismoko 
Gida Plana, 2015eko lehen hiruhilekoan argitaratuko dena. 

 


