
2015/11/17(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak eta unibertsitateek webgune bat sortuko dute bakea eta
bizikidetzari buruzko edukiak ikasgeletan emateko .

AEB eta Kanadako euskal emigrazioaren memoria historikoa biltzeko hitzarmena
luzatu dute.

Nazio Batuekin hitzarmena, Guatemalako memoria historikoa eta politikoa
berreskuratzeko.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak 134.000 euro zuzendu ditu itsasketa-arrantza azterketak egiteko
beketara.

NEIKER-eko Administrazio Kontseilua berritu da.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.
Konpromiso-kredituen aldaketa eta banaketa, Lanbidek, laneratze enpresak
mantentzeko, deitutako diru-laguntzen beharrei erantzuteko.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
5,13 milioi Gueñesen Bigarren Hezkuntzako Institutu berria eraikitzeko .

Paraguaiko Hizkuntza Politikarako Idazkaritzarekin akordioa sinatzea.

24,39 milioi euro 0-3 urtera arteko haur-eskolentzat.

Irakasle diren langileak (RPT).

Milioi 1 euro, nazioarte mailan unibertsitateen artean mugitzeko.

1/ 9

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



LEHENDAKARITZA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak eta unibertsitateek webgune bat sortuko dute bakea eta bizikidetzari buruzko
edukiak ikasgeletan emateko .

Erabakia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta Mondragon
Unibertsitatearekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen duena, Ahotsak Proiektuaren
garapenaren bidez unibertsitate-esparruan bakerako eta bizikidetzarako heziketa sartzeko.

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak hiru euskal unibertsitateekin batera, ekimen bat abian jarriko du Bake eta
Bizikidetzarako Hezkuntza unibertsitate eremuan ezartzeko, zinea tresna pedagogiko modura erabiliz.
Horretarako, webgune bat sortuko da ikus entzunezko edukiekin eta horien gida didaktikoekin,
unibertsitateko irakasleek ikasgeletara hori guztia eraman dezaten.

"Ahotsak" deituriko proiektu hori Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du gaur eta 2014ko urtarrilean Eusko
Jaurlaritzak eta hiru euskal unibertsitateek -EHU-UPVak, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragon
Unibertsitateak- izenpetutako hitzarmenean islatzen da Bakea eta Bizikidetzaren Planean hezkuntza
alorrerako aurreikusitako ekimenen barruan.

Proiektu hori abian jartzeko, Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritzak unibertsitateen eskura utziko du
biktimen testigantzak eta dokumentalak jasotzen dituen ikus entzunezko materiala. Material hori ikus
entzunezko hamar euskarri dituen web biltegi batean jasoko da eta Euskadin azken hamarkadetan
terrorismoari, indarkeriari, giza eskubideen urraketari eta bakearen eraikuntzari buruz egin dena jasoko du.
Euskarri horietako bakoitzak gida didaktiko bat izango du irakasleei ikasgeletan ikus entzunezko material
horren gainean lana egiteko aukera emanez.

Horretaz gain, unibertsitate bakoitzak esperientzia pilotu bat prestatuko du biltegian jasotako hainbat eduki
eta gida oinarri hartuta.

Lanak bukatu ondoren Bake eta Bizikidetzarako Idazkaritzak web gunea eta esperientziak pilotuak
aurkezteko ardura izango du. Web gune berriaren titularitatea Eusko Jaurlaritzak izango du eta
Eskolabakegune espazioaren atal bat izango da.

AEB eta Kanadako euskal emigrazioaren memoria historikoa biltzeko hitzarmena luzatu dute.

Erabakia, Etxepare Euskal Institutuarekin, North American Basque Organizations (NABO) elkartearekin
eta Deustuko Unibertsitatearekin 2014ko azaroaren 13an sinatutako hitzarmena luzatzeko erabakia
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sinatzeko baimena ematen duena. Helburua: Estatu Batuetan eta Kanadan izandako euskal
emigrazioaren memoria historikoa jasotzea.

LABURPENA

Gobernu-kontseiluak Etxepare Institutuarekin, Deustuko Unibertsitatearekin eta Ipar Ameriketako euskal
erakundeen federazioarekin (NABOrekin) sinatutako lankidetza-hitzarmena luzatzea onartu du. Hitzarmen
horren bidez, Estatu Batuetako eta Kanadako euskal emigrazioaren memoria historikoa bilduko da.

Aipatutako hitzarmena 2016ko abuztuaren 31 arte luzatuta, jarraipena eman ahal izango diote orain arte
egindako lanari, era horretan Euskadi utzi zuten emigrante eta erbesteratu adintsuenen eta haien
ondorengoen ahozko zein gutun eta argazki bidezko lekukotasunen bilketa amaitu ahal izateko.

Lekukotasun horiek datu-base zentral batean bilduko dira eta gordailu batean gordeko dira. Gordailu hori
Nevadako Unibertsitateko Euskal Ikaskuntzetako Liburutegian instalatuko da, eta jendearentzat irekia
egongo da.

Ekimenak Urazandi proiektuko helburuak osatu nahi ditu. Urazandi proiektua Eusko Jaurlaritza Kanpoko
Harremanetarako Idazkaritza Nagusia 1999. urteaz geroztik egiten ari den proiektu bat da eta bere
helburua munduan zehar bizi diren euskal kolektiboen inguruko ikerketa sustatzea da.

Nazio Batuekin hitzarmena, Guatemalako memoria historikoa eta politikoa berreskuratzeko.

Erabakia, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta Nazio Batuen Guatemalaren Garapenerako
Programak (NBGP) hitzarmen bat sinatzeko baimena ematen duena, Guatemalan trantsizioko justiziaren
mekanismo integralak aplikatzea helburu duen programa bat finantzatzeko.

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bitartez, hitzarmena sinatuko du,
orobat, Nazio batuen NBGP Garapenerako Programarekin Guatemalako estatuari eta gizarteari
laguntzeko herrialde horretako memoria historiko eta politikoa berreskuratzen, 1960tik 1996ra arte
bitartean izandako gatazka armatuan gertatutako giza eskubideen urraketak argituz (aipatutako aldian
200.000 lagun baino gehiago hil edo desagerrarazi zituzten).

Gaur onartu duten hitzarmenak 200.000 euroko aurrekontua izango du. Zenbateko horrekin NBGP -
Guatemalak kudeatzen dituen Trantsizio Justiziari Laguntzeko programa finantzatuko dute; Guatemalako
estatuari eta gizarteari laguntzea du helburutzat aipatutako programak, gatazka armatuaren ondoriozko
biktimen egia, justizia eta ordainerako eskubideak sustatu eta bermatzearren.

Horrez gain, justizia-sistema indartzea eta zigorgabetasuna desagerraraztea ere badu xedetzat
programak, bai eta urraketa horiek berriro ez gertatzeko neurriak bultzatzea ere. Horretarako, giza
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eskubideak erabiltzeko, gatazkak prebenitzeko eta gizartea adiskidetzeko estatuaren eta gizartearen
gaitasunak garatuko dituzte.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak 134.000 euro zuzendu ditu itsasketa-arrantza azterketak egiteko beketara.

LABURPENA

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politiketarako Sailburuordetzaren ITSASORATU programako
parte dira, eta Euskadiko arrantza sektorea gaztetzea eta profesionalizatzea da helburua

Prestakuntza lehentasuna da exekutibo autonomoak landu duen Arrantza Plan Estrategikoaren
barruan.

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailak itsasketa-arrantza ikasketak egiteko bekak deitu ditu,
Pasaia, Bermeo eta Ondarroako ikastetxeetan, 2015-2016 ikasturtean. 134.000 euro ingururekin, helburua
da ikasleei ohiko etxetik kanpoko egoitza gastuak, desplazamendu eta mantenukoak eta ikas
materialekoak finantzatzea.

Bekak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politiketarako Sailburuordetzak gidatzen duen ITSASORATU
programa berriaren baitan kokatzen dira, eta Eusko Jaurlaritzak landutako Arrantza ea Akuikultura Plan
Estrategikoaren funtsezko oinarri bati erantzuten dio, hau da, xedea Euskadiko arrantza sektoreko
langileak eta sektoreari lotutako jarduera sozio-ekonomiko guztia gaztetzea eta profesionalizatzea da.

Programaren lehen fasean hainbat beka mota hartzen dira kontuan: 23 urte baino gehiago duten erdi eta
goi mailako zikloetako ikasleak, arrantzako goi mailako tituluetako ikasleak (Kostaldeko Patroi
Balioaniztuna eta Arrantza Kapitaina) eta Laneko Etengabeko Prestakuntza arrantzontzietan egiten ari
dien erdi eta goi mailako zikloetako ikasleak.

ITSASORATU programaren bigarren faseak praktikak arrantzontzietan egiteko bekak aurreikusten ditu,
udan itsasoan, erdi eta goi mailako zikloetako ikasleentzat. Horretarako, laguntza lerro bat prestatuko da
eta hitzarmenak sinatuko dira Arrantzale Kofradien Federazioekin.

Baldintzak eta epeak

Bekak agindu arautzailean ezarritako baremoak betetzen dituzten pertsona guztiei emango zaizkie, eta
pertsona bekardun bakoitzari emandako puntu kopuruaren araberako zenbatekoa izango dute, gehienez
ere 2.404,5 euro pertsonako. Iraupena ikasturte bat izango da.

Pertsona bakoitzari irizpide hauen arabera emango zaizkio puntuak:

Egin beharreko ikasketen maila
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Ohiko etxebizitzaren herritik ikastetxea dagoen herrira arteko distantzia

Eskatzailearen egoera pertsonala eta familiarra (ezkondua, seme-alabak...)

Eskatzailearen edo famili unitatearen sarrera gordinak

Beka eskabidea aurkezteko ikastetxeak hauek dira, eta dagokion dokumentazioa ere gehitu beharko da:

Blas de Lezo - Pasaiako Itsas Arrantza Ikastetxea (Marinelen kalea 2 - 20110 Pasaia, Gipuzkoa)

Bermeo Itsas Arrantza Eskola (Ongintza z/g - 48370 Bermeo, Bizkaia)

Eskaerak aurkezteko epea 30 egunekoa izango da, Agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
argitaratzen den hurrengo egunetik hasita.

NEIKER-eko Administrazio Kontseilua berritu da.

Erabakia, NEIKER-Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea SAren Administrazio
Kontseiluko kideak kargutik kendu eta beste kide batzuk izendatzekoa.

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren GArapen eta Lehiakortasuneko sailaren mendeko sozietate publikoa
den NEIKER - NEKAZARITZA IKERKETA ETA GARAPENERAKO EUSKAL ERAKUNDEA, SAk bere
Administrazio Kontseilua berritu du, egin duen azken Batzar Nagusi Ezohiko eta Unibertsalean.

Horrenbestez, Administrazio Kontseiluko kide hauek aurkeztutako kargu uzteak onartu dira: Eduardo
Aguinaco Lopez de Suso, Jaime Dominguez Macaya, Iñaki Aldekogarai Labaka, Unai Ibarzabal
Goikoetxea eta Imanol Barrena Igartua.

Horien ordez, Maria Teresa Amezqueta Alegria, Ikerne Zuluaga Zamalloa, Xabier Patxi Arrieta Goiri, Unai
Ibarzabal Goikoetxea eta Iker de la Llera izendatu dira.

OGASUN ETA FINANTZA SAILA X. LEG.

Konpromiso-kredituen aldaketa eta banaketa, Lanbidek, laneratze enpresak mantentzeko, deitutako
diru-laguntzen beharrei erantzuteko.
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Erabakia, Lanbide erakunde autonomoaren 3211 "Enplegua" Programako konpromiso-kredituak aldatu eta
banatzeko baimena emateko dena, laneratze-enpresak sortzeko eta sostengatzeko laguntzen deialdiaren
harira.

LABURPENA

Gobernu-kontseiluak 2017-2018ko ekitaldietako konpromiso-kredituen aldaketa eta banaketa onartu du
gaur, Lanbidek, laneratze-enpresak mantentzeko, deitutako diru-laguntzetarako; hain zuzen, 130.000 euro
izango dira.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

5,13 milioi Gueñesen Bigarren Hezkuntzako Institutu berria eraikitzeko .

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontua duen kontratu bat baimentzeko dena, obra-espediente
honetarako: B-046/08 -Bigarren Hezkuntzako Güeñes BHI eraikin berria Sodupe-Güeñesen (Bizkaia) -.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran baimendu du, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren
proposamenez, 5.132.664,69 euroko gastua onartzea Sodupen (Gueñesko udalerrian) Bigarren
Hezkuntzako Gueñes Institutua eraikitzeko.

Eraikin berriak bi lerro izango ditu eta 250 ikasle hartzeko gaitasuna, hiru solairutan banatuta: behe
solairua (administrazio gunea, zerbitzu orokorrak eta gimnasioarekin) eta horren gainean eraikitako beste
bi solairu (irakaskuntzarako guneak). Eraikitako 3.325,53 metro koadroko azaleran, honako instalazio
hauek nabarmentzen dira:

- 10 ikasgela

- Bikoizte gela

- Mintegitarako 5 gela

- Informatika gela

- Teknologia gela

- Musika, dramatizazio eta audio gela

- Plastika gela

- Zientzia laborategia
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- Jangela (100,86 m), officea alboan duela

- Liburutegia eta erabilera anitzeko aretoa (105 m)

- Gimnasioa (321 m), komun eta aldagelekin

- Aterpedun sarrera (144 m)

- Kanpoko kirol-pista (800 m)

Institutu berriak udalerri honetako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak hartuko ditu. Ikasle horiek,
egun, Eretza Berri Ikastetxe Publiko Integratuan egiten dituzte ikasketak (Haur Hezkuntza, Lehen
Hezkuntza eta DBH elkarrekin direla). Eraikin berri honi esker, DBHko etapak bere instalazio propioak
izango dituenez, udalerri honetako hezkuntza eskaintzaren kalitatean hobekuntza nabarmena izango da.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren aurreikuspena da lan hauek 2016 urteko lehen
hiruhilekoan zehar esleitzea.

Paraguaiko Hizkuntza Politikarako Idazkaritzarekin akordioa sinatzea.

Erabakia, Paraguayko errepublikarekin elkar-ulermeneko memorandum bat sinatzeko baimena ematen
duena, interes komuneko arlo guztietan harremanak sendotzeko.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak gaurko bilkuran baimendu du Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eta
Paraguaiko Errepublikako Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren arteko akordio memoranduma sinatzea.

Lankidetzarako hitzarmen hau, hizkuntza politikaren alorrekoa, ondorengo asteetan sinatuko da, eta
orduan emango dira beronen inguruko xehetasunak.

24,39 milioi euro 0-3 urtera arteko haur-eskolentzat.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak gaurko bileran onartu du 2015-2016 ikasturterako Haur Hezkuntzako lehen zikloa
eskaintzen duten titularitate pribatuko haur-eskolentzat diru-laguntzak arautzen dituen Agindua.
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Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 24.389.510,49 euro bideratzen ditu diru-laguntza deialdi
honetara, honako helburu hauekin: aipaturiko hezkuntza zentrook mantentzen laguntzea, zerbitzu horiek
erabiltzen dituzten familien kuotak gutxitu eta bateratzea, eta zerotik hiru urtera arteko haurrentzako
eskola horietan ematen diren hezkuntzaren eta laguntzaren kalitatea hobetzea. Era berean, egun dagoen
eskaintza finkatzea eta, beharrezkoa izanez gero, handitzea ere bada diru-laguntza hauen xedea.

Eskola hauek, Haurreskolak Partzuergoko haur-eskolek eskaintzen duten zerbitzuaren osagarri dira, eta
haiekin batera, euskal familietan familia bizitza eta lanbidea bateratzeko funtsezko hezkuntza-zerbitzua
eskaintzen dute.

Egun, Haur Hezkuntzako lehen zikloa eskaintzen duten 269 zentro daude Euskadin. Eskaerak aurkezteko
epea 15 egunekoa izango da, Agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunean hasita.

Irakasle diren langileak (RPT).

Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan Euskal Autonomia Erkidegoko
unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako irakasle-kidegoetako lan-legepeko irakasleentzat eta irakasle
funtzionarioentzat -maisu-maistren kidegoetakoentzat izan ezik- gordetako lanpostuen zerrenda onartzeko
dena.

Dekretua, Haur eta Lehen Hezkuntzako eta Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako, Urrutiko
Hezkuntzako Euskal Institutuko, patronatuetako eta lurralde-ordezkaritzetako maisu-maistrentzako
lanpostuen zerrendak onartzeko dena.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran ondorengo dekretu-proiektuak onartu ditu:

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko Haur eta Lehen Hezkuntzako, Helduen Hezkuntzako ikastetxe
publikoetan, Urrutiko Heziketako Euskal Institutuan, Patronatoak eta Hezkuntza Ordezkaritzan
maisu-maistren lanpostuen zerrendak onartzen dituena.

Eta 2.- Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan, EAE-ko unibertsitatez kanpoko
irakaskuntzako irakasle-kidegoetako maisu-maistren kidegoetako izan ezik- lan-legepeko eta funtzionario
diren irakasleentzat gordetako lanpostuen zerrenda onartzen duena.

Milioi 1 euro, nazioarte mailan unibertsitateen artean mugitzeko.
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LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, gaurko bileran eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren
proposamenez, onartu du 2015-2016 ikasturtean ikasleen nazioarte mailako mugikortasuneko programak
izan eta Euskal Autonomia Erkidegoan kokatuta dauden unibertsitateentzako eta goi-mailako arte eta kirol
irakaskuntzen ikastetxeentzako diru-laguntzen deialdia egiten duen agindua.

Dirulaguntzak 1.071.200 euroko zenbateko globalean izango dira.
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