
2015/10/13(e)ko saioa

HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.
Gobernu Kontseiluak berretsi egin du sindikatuekin sinatutako akordioa, Lanbideko
langileen lan baldintzak hobetzen dituena.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak laguntzen deialdia egin du lehen sektorean eta landa-itsasertz
arloan lankidetza jarduerak sustatzeko.

Eusko Jaurlaritzak milioi bat euro ingururekin lagunduko ditu nekazaritza, arrantza
eta elikaduraren arloko elkarte profesionalak eta sindikatuak.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.
Visesa sozietate publikoa finantzatzeko akordioa, 14.800.000 euroko aurrerakin
itzulgarri bidez.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
552 plaza atzerrian ingeles, frantses eta aleman ikastaroak egiteko.

350.000 euro kultur jaialdi, ziklo, lehiaketa eta jarduera bereziak antolatzeko.

80.000 euro material arkeologiko eta paleontologikoaren inbentarioa egiteko.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.
Gobernu Kontseiluak premiazkotzat jo du #Belauntzako Berastegi ibaiko geltokira
sartzeko arrapala egiteko beharrezko ondasunak okupatzea#.
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HERRI ADMINISTRAZIO ETA JUSTIZIA SAILA X. LEG.

Gobernu Kontseiluak berretsi egin du sindikatuekin sinatutako akordioa, Lanbideko langileen lan
baldintzak hobetzen dituena.

Erabakia. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren funtzionario nahiz
lan-kontratupeko langileen sektore-mahaiaren aurreakordioa onesten da, zeinaren bidez Lanbide Euskal
Enplegu Zerbitzua erakunde autonomoaren langileen berariazko alderdiak arautzen diren.

LABURPENA

Erakunde autonomo horren egitura berrantolatzen ari zen, modernizatzeko, jasangarritasuna
bermatzeko eta uneko enplegu- eta prestakuntza-beharrei erantzuteko laguntzen du akordioak.

Langileen % 70aren baino gehiagoren ordezkaritza sindikalarekin sinatutako akordioak
ordainsari-osagarri bat barne hartzen du, eta, horri esker, une honetan Lanbiden lan egiten duten
pertsona guztiek soldata-mailari eutsi ahal izango diote.

Gainera, Eusko Jaurlaritzak langile lan-kontratudun finkoak funtzionario bilakatzeko prozesua
hasteko epeak zehazten dira, eta formula zehatzak ezarri ditu erakunde autonomoko langileen
enpleguari eusteko.

Gobernu Kontseiluak berretsi egin du Eusko Jaurlaritzak eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Mahai
Sektorialean ordezkaritza duten sindikatuek lortutako akordioa. Horri esker, enplegu publikoari eutsi ahal
izango zaio, bai eta erakunde autonomoan gaur egun lan egiten duten pertsonen soldata-maila ere.

Akordioa joan den irailaren 30ean sinatu zuten LABek, CCOOk eta UGTk -Lanbideko langileen % 70
ordezkatzen dute zentral sindikal horiek-, eta Lanbideren egitura berrantolatzeko prozesuari amaiera
ematen dio. Berrantolaketa horren helburua modernizatzea, jasangarritasuna bermatzea eta euskal
herritarren uneko enplegu- eta prestakuntza-beharrei erantzutea da. Hori horrela, urriaren 1az geroztik,
lanpostuen zerrenda berria dute Lanbideko langileek. Zerrenda berriak 918 postu ditu; aurrekoak baino
104 gehiago (hots, % 12,77 gehiago).

Orain dela bost urte transferitu ziren enplegu-politika aktiboak, eta epe hori igarota amaitu da Lanbideren
berregituraketa, Eusko Jaurlaritzak kalitatezko enplegu publiko eta egonkorrarekiko duen konpromisoari
jarraiki. Prozesuaren helburuetako bat Lanbideren bitartekotasun-tasak txikitzea izan da, bitarteko
langileek urteetan lortutako ezagutzak eta abileziak galdu gabe, hau da, administrazioa kapitalgabetu
gabe.

ERABAKIA

Hemendik aurrera, Lanbideko langileek ordainsari-osagarri errebalorizagarri bat izango dute,
soldata-mailari eutsi ahal izateko. Gainera, erakunde autonomoko langile lan-kontratudun finkoa
funtzionario bilakatzeko prozesua hasiko da 12 hilabeteko epean, eta langile lan-kontratudun mugagabeei
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioan garatu ahal izango diren aldi baterako enplegua finkatzeko
prozesuen bitartez beren enpleguari eusteko aukera emango dieten formula guztiak bultzatuko dira.
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Halaber, datorren 31ra arte gutxika amaitzen joango diren programetako behin-behineko langileei
geratzeko aukera ematen saiatuko dira, lanpostuen zerrenda berrian sortu berri dituzten lanpostuen
bitartez edo Euskadiko Administrazioko lan-poltsetan sartuta.

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak lan-orientatzaileen lan-poltsa sortzeko hautaketa-prozesua deituko du, eta
horretan aktibo dauden langileak sartuko dira.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak laguntzen deialdia egin du lehen sektorean eta landa-itsasertz arloan lankidetza
jarduerak sustatzeko.

LABURPENA

200.000 euro zuzenduko dira berrikuntza jarduerak sustatu eta garatzeko, landa ingurunearen
lehiakortasunean aurrera egiteko, banaketa kate laburren garapena bultzatzeko eta tokian tokiko
merkatuak sustatzeko

Eusko Jaurlaritzak, Kontseiluaren azken bileran, lankidetzarako laguntzen 2015eko oinarriak onartu ditu,
200.000 eurorekin, 2015-2020 Euskadiko Landa Garapenerako Programaren barruan.

Neurri horien helburua da lankidetza sustatzea, berrikuntzaren bitartez, landa ingurunearen
lehiakortasunean aurrera egiteko, banaketa kate laburren garapena bultzatzeko eta sektoreak berrikuntza
proiektuetan parte hartzea eta kooperatzea sustatzeko.

Laguntzak zazpi azpineurriren bitartez antolatzen dira, zeinetan nabarmentzen den Talde Operatiboen
sorrera eta funtzionamendua, nekazaritzako produktibitateari eta iraunkortasunari dagokionez. Gainerako
seiak xede hauek dituzten ekintzetara zuzentzen dira:

- Produktu, praktika, prozesu eta teknologia berrien garapena

- Turismo zerbitzuen garapena edo komertzializazioa

- Banaketa kate laburren garapena

- Klima aldaketa arintzea edo egokitzea

- Biomasaren hornidura jasangarria energia sortzeko

- Nekazaritzako jardueren dibertsifikazioa, osasun, gizarte integrazio, ingurumen heziketa eta elikadurari
lotuta

Lagundu ahal izango diren gastuak hauek dira:
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- Azterketa orokorrek, bideragarritasun azterketek eta enpresa planen lanketak eragindako kostuak

- Dinamizazio, bultzada eta animazio jardueren kostuak

- Kooperazio jardueren funtzionamendu kostuak

- Proiektu pilotuak egiteko beharrezko kostuak

- Komunikazio eta dibulgazio jardueren kostuak

Eusko Jaurlaritzak milioi bat euro ingururekin lagunduko ditu nekazaritza, arrantza eta elikaduraren
arloko elkarte profesionalak eta sindikatuak.

LABURPENA

ELKARTEAK lerroaren bitartez, nekazaritzako elikadura eta arrantza arloetako enpresa elkarteek
755.000 euroren laguntza izango dute funtzionamendu, ordezkaritza, aholkularitza eta solaskidetza
sozialerako

Erakunde sindikalek 201.000 euroren laguntzak jasoko dituzte, nekazaritzaren sektorean jarduera
sindikalak eta aholkularitza garatzeko

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburu Arantza
Tapiaren bi agindu onartu ditu, nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako enpresa elkarteei eta
sindikatuei zuzenduta.

Elkarte eta federazio profesionalei eta enpresarialei bideratutako laguntzak Elkarteak Programaren
barruan daude, eta 2015. urterako 755.373 euro izango dira, horietatik 475.000 nekazaritzaren
sektorerako, 180.373 arrantzarako eta 100.000 elikagaien arlorako.

Lagunduko diren gastuak hauek dira:

Ordezkaritza lanak, %90eraino.

Funtzionamendu lanak, %50eraino.

Izaera esperimentaleko azterketak eta jarduerak, %100eraino.

Azokak eta lehiaketak antolatzea, %100eraino.

Aurkezteko epea hamabost egunekoa izango da agindu argitaratzen denetik.

Sindikatuentzako laguntza
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Izaera sindikaleko Nekazaritzako Erakunde Profesionalei zuzendutako laguntzei dagokienez, agindu
arautzailea Kontseiluaren bilera berean onartu da, eta xedea izango da administrazioarekiko solaskidetza
sozialeko funtzioak garatzetik datozen gastuak laguntzea, sektoreari dagozkion gaietan, eta halaber
jarduera sindikalak laguntzea, nekazaritza sektoreko aholkularitza orokorrerako zein afiliatu zehatzentzat.
Horretarako, 2015eko ekitaldian guztira 201.000 euro zuzenduko dira.

Horretarako itzuli beharrik gabeko fondo ekonomikoak emango dira, Nekazaritzako Erakunde
Profesionalek aholkularitza organo eta lantalde hauetara joateko eta parte hartzeko sortzen dituzten
gastuak ordaintzeko:

- Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Kontseilua eta Batzorde Sektorialak.

- Landaberriren baitan sortutako lantaldeak.

Laguntza horiek lortu ahal izateko aurkezteko epea hilabete bat da, agindua argitaratzen den egunetik
zenbatuta.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.

Visesa sozietate publikoa finantzatzeko akordioa, 14.800.000 euroko aurrerakin itzulgarri bidez.

Erabakia, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiak Vivienda y Suelo de Euskadi,
SA-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra EA itzuli beharreko 14.800.000 euroko aurrerakinaz finanzatzeko
dena.

LABURPENA

Gobernu-kontseiluak Vivienda y Suelo de Euskadi-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra SA (VISESA) erakunde
publikoari 14.800.000 euroko aurrerakin itzulgarria ematea onartu du.

Aurrerakin horrek Euriborra gehi % 0,60 interesa sortuko du hamabi hilabetez, aurrerakina emango den
egunetik aurrera.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

552 plaza atzerrian ingeles, frantses eta aleman ikastaroak egiteko.
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LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2016ko udan
Alemanian, Frantzian, Irlandan eta Erresuma Batuan hizkuntza ikastaroak egiteko egonaldietarako
deialdia egiten duen Agindua onartu du. 552 plaza deitzen dira, DBHko 3. eta 4. mailetako eta
Batxilergoko lehen eta bigarren mailetako ikasleei zuzenduta.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailak 847. 038 euro bideratuko ditu deialdi honetarako.
Osatutako plaza bakoitzak, ondorengo gastuak hartzen ditu barnean: joan etorriko bidaia, Euskadiko hiru
hiriburuetatik egonaldia burutuko den herrialdeko hiriraino, bidaia asegurua, matrikula eta ikasketa
materiala, ostatua, jatorduak eta ikastaroa burutuko den ikastetxerako hiri-garraioa.

Plaza hauek eskuratu ahal izateko betebeharrak, ondorengo hauek dira: aukeratutako hizkuntzan edo
hizkuntzetan gutxienik 6,5eko nota eskuratu izana aurreko ikasturtean, eta aurreko ikasturteko bataz
besteko nota eta hautatutako hizkuntzaren arteko batuketan 15,5 puntu edo gehiago lortu izana; 2015ean
gehienez ere 19 urte betetzea.

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

350.000 euro kultur jaialdi, ziklo, lehiaketa eta jarduera bereziak antolatzeko.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2015 urtean
kultur arloko jaialdi, ziklo, lehiaketa eta jarduera bereziak antolatzeko diru-laguntzak ematen dituen
Agindua onartu du. Espezializazio maila handia izan eta euskal kultur esparruarentzat interes berezikotzat
jotzen diren kultur jarduerei zuzendua da deialdi hau.

350.000 euroko diru kopurua du deialdiak, eta beronen onuradun izan daitezke aurrez aipaturiko kultur
jarduerak burutzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak, pribatu nahiz publikoak izan. Eskaerak
aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn agertu eta hurrengo egunean hasita.

80.000 euro material arkeologiko eta paleontologikoaren inbentarioa egiteko.
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LABURPENA

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, 2015 urtean
material arkeologiko eta paleontologikoaren inbentarioa egiteko diru-laguntzak emateko araubidea
ezartzen duen Agindua onartu du.

Deialdiak 80.000 euroko diru kopurua du, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako aztarnategi
arkeologikoetan, baimendutako esku-hartzeetan aurkitutako material arkeologiko eta paleontologikoaren
inbentarioa egitera bideratua. Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindua EHAAn
argitaratu eta hurrengo egunean hasita.

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA X. LEG.

Gobernu Kontseiluak premiazkotzat jo du #Belauntzako Berastegi ibaiko geltokira sartzeko
arrapala egiteko beharrezko ondasunak okupatzea#.

Dekretua zeinaren bidez urgentziako deklaratzen baita Gipuzkoako Foru Aldundiak, nahitaez
desjabetzeko, honako eskubide eta ondasunak okupatzea: Belauntzan Berastegi ibaiaren aforalekura
iristeko arrapala egiteko proiektua (2015/29-BH-LT) burutzeko beharrezko ondasun eta eskubideak.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak premiazkotzat jo du Gipuzkoako Foru Aldundiak Belauntzako Berastegi ibaiko
geltokira sartzeko arrapala egiteko proiekturako beharrezko ondasunak okupatzea (2015/29-BH-LT),
jabetza nahitaez kenduta
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