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LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENAK 
 
 

Expediente Zkia. Ekimen Izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

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

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Hirugarren Sektore Sozialaren Legea Legebiltzarreko izapidetze fasean 
dago; agerraldiak irailean hasten dira. 

10\11\02\01\0028 Euskadiko hauteskunde-sisteman 
aldaketak egiteari buruz.  
2013.02.14 OSOKO BILKURA  
AKORDIOA, 22/2013 

SEGURTASUNA Eusko Legebiltzarrak onetsi egin du Eusko Legebiltzarrerako Hauteskundeei 
buruzko  Legea bosgarrenez aldatzen duen Lege proiektua. 

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

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Doako aholkularitza juridikorako eskabideen inprimaki berriak egiten ari dira, 
Prozedura Zibilaren Legea aldatu zuen urriaren 5eko 42/2015 Legeak 
Doako Laguntza Juridikorako Legean sartutako aldaketen ondorioz. 
 
Abokatuen elkargoekin zenbait bilera egin dira legedian izandako aldaketak 
aztertzeko eta beraiek aurkeztutako dekretu proposamenean sartzeko; 
abokatuen elkargoek 2016ko urtarrilean testu berri egokitu bat aurkezteko 
konpromisoa hartu dute. 

10\11\02\01\0034 Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen aldaketa bertan 
behera uzteari buruz. 
2013.02.07OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 10/2013 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

2015eko uztailaren 27ko saioan, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurraldearen Antolaketarako Gidalerroak berrikusteko prozesua 
hasteko erabakia hartu zuen. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Finantzaketa definitzeaz gain, osagarri gisa, musika eskolen ordezkariekin 
urriaren 27ko 289/92 Dekretua eguneratzeko lanean ari gara, Euskadiko 
Musika Eskolak sortzea eta horien funtzionamendua arautzeko oinarrizko 
arauak jarri zituena.  

10\11\02\01\0072 Pasaiako kanpoko portua 
eraikitzeko proiektua bertan 
behera uzteari buruz. 
2013.05.09 OSOKO BILKURA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Pasaiako Portuko Agintaritzak, Administrazio Kontseiluak 2014ko irailaren 
25ean hartu zuen erabakiaren bitartez, kanpoko kai edo portuaren proiektua 
izapidetzean atzera egin du, Pasaiako Portuko Azpiegituren Plan 
Arautzailearen testuinguruan; baldintza aproposak daudenean, postua 
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AKORDIOA 80/2013 Pasaiako Badiaren kanpoko aldera eramatea ez da baztertzen. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

IKTak irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuetan txertatzeko beharrezkoa da 
ikastetxeek hezkuntza komunitateak onartutako proiektu planifikatu bat 
izatea. Horixe da, hain zuzen ere, Sare_Hezkuntza Gelan proiektuen 
betebeharra, ikastetxe publiko eta itunduetan; 2015-16 ikasturte honetan 70 
ikastetxeetara iritsi da. 
 
IKTak sartzearen helburua irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuak zentro 
bakoitzeko ikasleen errealitatera egokitzea eta berrikuntza erraztea da; 
horrenbestez, material didaktikoek ere betebehar berdina lortzeko helburua 
izan behar dute. Horregatik, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako 
ikastetxeek 2015-16 ikasturterako material didaktikoa erosteko laguntzen 
baldintzak ezarri zituen ebazpenak aurrerapen izugarria dakar kualitatiboki; 
izan ere, lehen aldiz balia daitezke material didaktiko digitala erosteko, 
material didaktiko inprimatuaz gain. 
 
Helburu berdinarekin, eta kasu honetan ere lehenengo aldiz, aurreko 
ikasturtean eskola materialaren atalean diru-laguntza jaso zuten 
Sare_Hezkuntza Gelan proiektua daukaten ikastetxeetako ikasleek baliabide 
digital pertsonalak erosteko laguntzak jaso ditzakete. 
 
Prestakuntzari dagokionez, banakako ikastaroak ematen jarraitzen da, baita 
eremuka hainbat mintegi antolatzen ere.  
 
Horrez gain, Ikastetxeetako teknologia heldutasuneko ereduak onartu zituen 
174/2012 Dekretuan aurreikusitako ziurtagiriei dagokienez geroz eta 
ikastetxe gehiagok mailetan aurrera egiteko edo ziurtagiriak aurkeztu ahal 
izateko aukera eskaintzen jarraitzen da. 
 
Hezkuntzan IKTen erabilera hedatzeko plangintzak daukan garrantziaz 
jakitun, Hezkuntza sistema hobetzeko planean jasotako ildo 
estrategikoetako bat material didaktikoak egin eta ebaluatzea eta IKTak 
irakaskuntza eta ikaskuntzan txertatzeari buruzkoa da; plana sailburu honek 
aurkeztuko du Eusko Legebiltzarraren aurrean. 

10\11\02\01\0113 ESS-Bilbao Partzuergoa Euskal HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 2015ean zehar  ESS Bilbaoren hitzarmenean aldaketa bat egitea 
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Herriko Unibertsitatearen parke 
teknologikoan proiektatzen ari 
den neutroi-iturriari buruz. 
2013.05.02 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 75/2013 

POLITIKA ETA KULTURA estatuarekin negoziatu da; horri esker, zentroaren jarduna finantzatu ahalko 
da laborategi zientifiko-teknologiko independente gisa ERIC Europarraren 
barruan, Espalazio bidezko Neutroi Iturri Europarra eraiki eta martxan 
jartzeko osatutakoa.  
 
2015eko azken seihilekoan zenbait bilera egin dira kontseilu 
betearazlearekin eta kontseilu errektorearekin, 2016. urteko ekitaldiko 
aurrekontua onartzeko eta beste lokalizazio batzuetan dauden pertsonak eta 
sistemak Zamudiora eramatea adosteko, zerbitzua eman eta 
eraginkortasuna hobetze aldera. 

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 
AKORDIOA,167/2013 

LEHENDAKARITZA Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiaren agerraldi eskaera, berak 
eskatuta, euskal erakundeek 2014. urtean zehar Europar Batasunean egin 
dituzten jarduerei buruzko informazioa emateko eta hemendik aurrerako 
jarduera-proposamenak aurkezteko. 
 
Urriaren 21ean egindako agerraldian hartutako konpromisoa betetzeko, 
Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiak honako informazio hau bidali 
zuen Eusko Legebiltzarrera: 
 
• Argibideak Igor López de Munain Ganuza jaunari, EH Bildu taldeko 
legebiltzarkideari, Eusko Jaurlaritzak EBko Eskualdeen Batzordean 
aurkezten dituen zuzenketen edukiei buruzko galderari, DSS 2016 Europako 
Kultur Hiriburutzari buruzko informazio eskaerari eta Europar Batasunaren 
Interkonexio Energetikoko gairi dagokienez (Ukraina eta Siria). 
 
• Argibideak Gloria Sánchez Martín andreari, Euskal Sozialisten Taldeko 
legebiltzarkideari, 2010ean Europako Batzordeari jakinarazitako laguntzen 
kopuruari buruzko galderari dagokionez. 

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

OSASUNA Osakidetzak aspalditik negoziatu du aurrekoa (2011koa) ordezkatuko duen 
aldi baterako kontratazioari buruzko akordio berria Osasun Arloko Mahai 
Sektorialean.  
 
Negoziazio esparru horren barruan, Osakidetzak mahai sektorialaren 
hurrengo bileran akordio zirriborro bat aurkeztuko du, sindikatuen 
ordezkariekin negoziatzeko, LBPn adierazitako gaiak jasoko dituena: 
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izendapenetarako irizpideak eta aldi baterako kontratazio zerrendak egiteko 
prozesua, irisgarritasuna hobetzeko neurriak, publizitatea eta pertsona 
interesdunen esku jarriko den informazioa. 
 
Osakidetza aplikazio mugikor bat prestatzen ari da (App), aldi baterako 
kontratazio zerrendetan dauden hautagaiek zerrenda horien jarraipena egin 
dezaten, gailu mugikorren bitartez. Aplikazioa 2016. urteko ekitaldian 
ezarriko da. 

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

SEGURTASUNA Erantzuna - Txostena hiruhilekoa(2015eko bigarren hiruhilekoa), Trafiko 
Zuzendaritzak izapidetutako salaketei eta salaketa horien ondoriozko 
sarrerei buruzkoa . 
 
Erantzuna - Txostena hiruhilekoa(2015eko hirugarren hiruhilekoa)  Trafiko 
Zuzendaritzak izapidetutako salaketei eta salaketa horien ondoriozko 
sarrerei buruzkoa. 

10\11\02\01\0159 Desgaitasunak dituzten 
pertsonek Euskotrenen parke 
mugikorraz baliatzeko dituzten 
zailtasunei buruz. 
2013.05.22 BATZORDEA 
AKORDIOA, 97/2013 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Eusko Tren eta ETS geltokiak eta geralekuak etengabe egokitzen ari dira 
garraio publikoaren irisgarritasuna hobetzeko. 

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

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA SAILA 

Eusko Jaurlaritzak arlo horretan dagokion jarduketa oro bukatutzat eman du, 
batzorde mistoaren deialdia eskatzerakoan; estatuko gobernuak ez du 
erantzun. 

    
INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobernuak Konstituzio kontrakotasuneko errekurtsoa aurkeztu du estatuko 
trenbide sarearen linea eta katalogoei dagokienez. 

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

LEHENDAKARITZA 2015eko bigarren seihilekoan Memoria Bizia proiektua garatzen jarraitu 
dugu, AEBetara eta Kanadara joandako euskal emigrazioaren ahozko 
testigantzak jasoz, Deustuko Unibertsitateko Pedro Oiarzabal irakasleak 
koordinatuta. Jendaurreko biltegi digital ireki bat sortzeko prozesuan ere 
aurrera egin du, Ipar Amerikako lurralde horietako euskaldunak 
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ikusarazteko. Oiarzabal irakasleak horren gaineko informazioa eskaini zuen 
Kanpoan diren Euskal Gizataldeen VI. Biltzarraren urriaren 8ko saioan. 

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

OSASUNA Ikuskaritza plana bukatu da eta dagokion txostena prestatu da. Horren 
laburpena Kontsumobideren webgune honetan eskuragarri dago:  
http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2016/c-inspeccion-clausulas-
abusivas-en-contratos-hipotecarios-2014/y10-kbnotge/es/ 

10\11\02\01\0171 Ikasle etorkin asko dituzten 
ikastetxeei, titulartasun bateko 
zein bestekoei, baliabideak 
ziurtatzeari buruz. 
2013.06.27 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 126/2013 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Sailaren ustez komenigarria da Ikasle Etorkinentzako Hezkuntza Arretarako 
Planaren indarraldia luzatzea 2015-16 ikasturte hau bukatu arte; orduan 
kasuan kasuko balorazioa eta, hala badagokio, eguneratze lana egingo da. 

10\11\02\01\0195 Eusko Jaurlaritzak legez besteko 
proposamenak, mozioak eta 
ebazpenak zenbateraino bete 
dituen aztertzeko txostenari 
buruz. 
2013.06.27 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 23/2013 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Une honetan 2015eko saioen bigarren aldiari dagokion txostena egiten ari 
gara, eta ganberara igorriko da saioen hurrengo aldiaren lehenengo hil 
baliodunean. Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko 
Harremanetarako zuzendariak agerraldia egingo du Erakunde, Segurtasun 
eta Justizia Batzordean txostena ganberaren erregistroan sartu eta hurrengo 
hamabostaldian, edukia azaltzeko eta Legebiltzarreko taldeen galderak 
erantzuteko. 

10\11\02\01\0198 Segurtasunaren eta Larrialdien 
Kudeaketa graduaren jarraipenari 
buruz. 
2013.09.20 BATZORDEA 
AKORDIOA, 132/2013 

SEGURTASUNA Euskal Sozialistak taldeko legebiltzarkide Miren Gallastegui Oyarzábalek 
aurkeztutako galderari emandako erantzuna, Segurtasuna eta Larrialdien 
Kudeaketa graduari dagokionez 10/10/05/03/5126). 

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

OSASUNA 2015eko uztailaren 21eko saioan, Gobernu Kontseiluak Euskadiko osasun-
sisteman pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena 
onartu zuen.. 
 
147/2015 Dekretua, uztailaren 21ekoa, Euskadiko osasun-sisteman 
pertsonen Eskubideei eta Betebeharrei buruzko Adierazpena onartzen 
duena, abuztuaren 4ko EHAAn argitaratu zen, asteartea, 146. alean .  
Hutsen zuzenketa, EHAA, 174 zk., astelehena, 2015eko irailaren 14a. 
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10\11\02\01\0202 Donostiako eta bere eskualdeko 
trenbideko garraioen garapenari 
buruz. 
2014.04.03 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 62/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Loiolako geltoki berriko lanak egiten ari dira, eta aurten Herrera-Altza 
trazadura berriko eta Altzako geltoki berriko lanak amaituko dira. 

10\11\02\01\0217 Hezkuntza Administrazioaren 
mendeko ikastetxeak dauden 
udal-jabetzako eraikinetan obrak 
egiteko gastuen finantziazioari 
buruz. 
2013.11.21 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 185/2013 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak ikastetxeek emandako 
informazioa jaso eta aztertu du, hezkuntza azpiegituren zaintza egoerari 
dagokionez. 
 
Azterketa horretatik lortutako ondorioen txosten bat prestatu da. Laster 
Eusko Legebiltzarrera igorriko da eta Sailari zenbait esparrutako jarduketei 
dagokienez erabakiak hartzea erraztuko dio, funtsean instalazioak 
hobetzeko garatu beharreko obra txikiei dagokienez, ikastetxeen ohiko 
jarduna ez oztopatzeko uda garaian egiten direnak. 
 
Horrez gain, Azpiegiturak Hobetzeko Planaren jarraipena baliagarria izango 
da batzordearentzat hobekuntza jarduketen atalean ezarritako kronograman 
aldaketak proposatze aldera beharrezko erabaki oro hartzeko. 

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

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Udala aparkaleku disuasorioa eraikitzearen aurka agertu da. Geltokiaren 
ingurua hobetu da, autobus eta metro komunikazio anitzetarako erabiltzea 
posible izan dadin. 

10\11\02\01\0297 Euskadin gardentasunari buruzko 
lege bat onetsi beharrari buruz. 
2013.11.21 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 186/2013 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluak, 2015eko azaroaren 10ean, Euskal Sektore 
Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legearen 
proiektua onetsi zuen, eta Legebiltzarrera igorri zuen, izapidetzeko. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiak sinatutako 
hitzarmenak pixkanaka-pixkanaka webgune honetan argitaratzen ari dira: 
http://www.gardena.euskadi.eus/transparencia/-/contratacion-servicios-
suministros/#1219 . 
 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Nagusiaren eta horren 
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erakunde autonomoen diru-laguntzak pixkanaka-pixkanaka webgune 
honetan argitaratzen ari dira:  
+http://www.ogasun.ejgv.euskadi.eus/informacion/subvenciones-de-la-
administracion-general-de-la-cae-y-sus-organismos-autonomos/r51-
contbocs/es/ . 

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

OSASUNA Eremu elektromagnetikoen eraginpean egoteak osasunean izan ditzaketen 
ondorioei buruzko ebidentzia zientifikoen berrikuspen bibliografiko bat egiten 
da etengabe, arreta berezia jarriz arrisku handiagoa duten taldeetan, 
esaterako, haurrengan. Datu-base bibliografikoetatik, 2014ko uztailetik 
2015eko azarora arteko Berrikuspen sistematikoak eta Meta-Analisiak 
aukeratu dira. 
 
EAEn dauden telefonia mugikorreko instalazioen kokapenari eta ezaugarriei 
buruzko informazioa jasotzen eta eguneratzen ari dira, eta errolda 
geoerreferentziatu bat egin da; horri esker, gune edo instalazio sentikorrak 
izateagatik arreta berezia eska dezaketen guneak identifikatu, esposizio-
mailak kontrolatu eta beharrezko kasuetan gomendioak errespetatzeko esku 
hartuko da. Emisio erradioelektrikoen mapa bat egitea ere aztertu da. 
 
Jardun egokien kode bat egin da, telefonia mugikorreko antenak 
instalatzeko, dagoen arautegiaren osagarri moduan, hori oinarritzat hartuta 
telefonia-enpresa, inplikatutako administrazio (eskumenen arabera) eta 
herritarren kolektiboen artean akordioak lortu, instalazioak jartzeko eta haien 
jarraipena egiteko irizpideak ezarri, eta arautegiak agintzen dituen babes-
mailak gainditzeko. 
 
Jardun Egokien Kodera atxikitzeko formulak lantzen ari dira, baita 
Administrazio Publikoaren kontratazioen barruan atxikipen hori puntuazioa 
hobetzeko faktore gisa jasotzeko aukera ere. 
 
Osasun Sailaren webgunearen bitartez eremu elektromagnetikoei eta horiek 
osasunean sor ditzaketen ondorioei buruzko informazioa eskaintzen zaie 
herritarrei, eta ebidentzia berriak edo informazio interesgarria agertzen diren 
heinean eguneratzen da. Informazio-liburuxka bat egin da herritar 
guztientzat, gai horri buruzko ideia nagusi guztiekin. 
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Oinarrizko ezagutza zabaltzeko prestakuntza jardunaldi bat egin da, 
telefonia mugikorreko sareen eta haririk gabeko komunikazioko sareen 
funtzionamenduari eta metodoei buruz eta irrati-frekuentziarekiko 
eraginpean egoteko neurriaren mugei buruz. 

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

OSASUNA Proiektu pilotuaren xehetasun teknikoak zehaztu dira, hau da, 
hitzarmenaren estipulazioak eta alderdi ekonomikoen balorazioa, Botikarien 
Elkargoen eta Osasun Sailaren arteko harremanen markoa jaso duena. 
Hitzarmena modu formalean izapidetzen ari da. 

10\11\02\01\0351 Ikastetxeek udalen kirol-
instalazioak erabiltzeari buruz. 
2014.02.12 BATZORDEA 
AKORDIOA, 13/2014 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak duela gutxi bukatu du 
akordioak hizpide dituen ikastetxeen zerrenda dakarren dokumentua, hau 
da, berezko kirol instalaziorik ez daukatenen zerrenda. Laster 
Legebiltzarrera igorriko da. 

10\11\02\01\0360 Historia klinikora sartzeko 
eskubideari buruz.  
2014.02.10 BATZORDEA 
AKORDIOA 9/2014 
(10/11/02/01/0372 LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

OSASUNA Arauak eta gomendioak eguneratzeko premia planteatu da, sarbide, 
berraztertze, baliogabetze eta bestelako eskubideak betetzeko, kontuan 
hartuta gure osasun sisteman historia kliniko informatizatu bakarraren 
irismenaren gaur egungo egoera. 

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

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobela ibaia bideratzeko obra, Fadura zeharkatzen duen tartean, 2015eko 
abenduaren 17an adjudikatu zen, 2.594.652,16 euroko zenbatekoan eta 12 
hilabeteko betetze epearekin. Halaber, Errekagane eremuko bideratze obra 
dagoeneko azken betetze fasean dago. 

10\11\02\01\0372 Azaroaren 5eko Arartekoaren 
9/2013 gomendio orokorra 
Osakidetzak betetzeari buruz. 
2014.02.10 BATZORDEA 
AKORDIOA 9/2014 
(10/11/02/01/0360 LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

OSASUNA Arauak eta gomendioak eguneratzeko premia planteatu da, sarbide, 
berraztertze, baliogabetze eta bestelako eskubideak betetzeko, kontuan 
hartuta gure osasun sisteman historia kliniko informatizatu bakarraren 
irismenaren gaur egungo egoera. 
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10\11\02\01\0437 Jaurlaritzako artxiboen kudeaketa 
gardena eta irekia sustatzeari 
buruz. 
2014.04.08 BATZORDEA 
AKORDIOA, 68/2014 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluak, 2015eko azaroaren 10ean, Euskal Sektore 
Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legearen 
proiektua onetsi zuen, eta Legebiltzarrera igorri zuen, izapidetzeko. 

10\11\02\01\0459 Donostiako Aiete auzoan osasun-
zentro bat eraikitzeari buruz. 
2014.05.05BATZORDEA 
AKORDIOA, 85/2014 

OSASUNA 2015eko abenduaren 31n etorkizuneko CS Aiete eraikitzeko baliatuko den 
partzela identifikatuta dago. Osakidetzak egiaztatu duenez, Donostiako 
Udala lursaila laga aurreko izapidetze administratibo eta urbanistikoa egiten 
ari da. Izapidetze hori Udalak jakinarazi dio Osakidetzari, eta beharrezkotzat 
jotako esparruetan, bi aldeek adostu dute. Osakidetzaren 2016ko 
inbertsioen aurrekontuan jarduketa zehatzak hasteko partida aurreikusi da. 

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

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Martuteneko bideratze obraren lehenengo fasea egiten ari da. Lanak 
2015eko martxoaren 24an hasi ziren, 19.002.904,76 euroko adjudikazio 
zenbatekoarekin. Obrak egiteko 30 hilabeteko epea dago. 

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

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Pasaiako Portuko Agintaritzak, 2015eko irailaren 17an, Pasaiako Portuko 
zerbitzu eremuko Antolaketaren Plan Berezia berrikusi zuen, eta izapidetze 
fasean dago. 

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

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobernuak, Portuko Agintaritzarekin batera, Bilboko portu jardunaren 
jarraipena egiten du, estibarena barne. 

10\11\02\01\0468 Memoriaren eta oroitzapenaren 
ibilbideen katalogo bat egiteari 
buruz. 
2014.06.12 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 112/2014 

LEHENDAKARITZA 2015-11-19ko datarekin, Memoriaren Ibilbideak txostena igorri zen. 

10\11\02\01\0484 Murgian ikastetxe berri bat 
eraikitzeari buruz. 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Abenduaren 2an, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila Zuiako 
Udaleko ordezkariekin bildu zen. Bilera horretan, Udalak zenbait ekintza ildo 
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2014.05.22 BATZORDEA 
AKORDIOA, 94/2014 

proposatu zituen Zuiako hezkuntza instalazioak hobetzeko, eta horietan 
elkarrekin sakontzea adostu zuten aurrerantzean. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
hezkuntza sistema hobetzeko planari buruzko xedapen gehigarri bat sartu 
du abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuan, Oinarrizko Hezkuntzaren 
curriculuma zehaztu eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzen duena. 
 
Hain zuzen ere, bosgarren xedapen gehigarriak hauxe ezarri zuen: 
Hezkuntza-eskumenak dituen sailak, kontuan hartuz Dekretu honetako 
hezkuntza-eredu pedagogikoa eta barruko eta kanpoko ebaluazioen 
emaitzak, hezkuntza-sistema hobetzeko beste plan bat aurkeztuko du, eta 
bertan jasoko ditu euskal hezkuntza-sistema osoa zuzentasunaren eta 
kalitatearen aldetik bikaintasunerantz joateko neurri guztiak. 
 
Plan horretan sartuko dira Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
dekretu honetan hartutako konpromisoak. Konpetentzien araberako eredua 
aplikatuz Oinarrizko Hezkuntzaren helburuak lortzeko estrategiek garrantzi 
berezia izango dute Plan horretan. Batik bat, neurri hauek nabarmenduko 
dira: irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntzarekin lotutakoak; 
elebitasuna  hezkuntza eleaniztun baten barruan sendotzeko neurriak, 
ikastetxe guztietan atzerriko lehen hizkuntza komunikazio-hizkuntza gisa 
eskaintzea orokortu arte; hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari eman 
beharreko arreta bultzatzeko neurriak; ikastetxeen autonomia sustatzeko 
neurriak eta ikastetxeak euren kontuak aurkeztera akuilatzeko neurriak; 
material didaktikoak egin eta erabiltzeko neurriak; Informazio eta 
Komunikazio Teknologiak irakaskuntza-eta ikaskuntza-prozesuetan sartzeko 
neurriak; eta ikasleak, irakasleak eta hezkuntza-sistema ikertzeko eta 
ebaluatzeko neurriak. Horrez gain, irakasleei, ikastetxeei eta familiei 
laguntza emateko neurriak ere jasoko dira, dagokien erantzukizuna betetze 
aldera.” 
 
Aipatutako araua izapidetzen den bitartean, Saila aipatutako Hobekuntza 
Plana prestatzen ere aritu da, eta plana prestatzen amaitu ondoren 
(aurreikuspenen arabera, urtarrilean) Legebiltzarrean agerraldia egiteko 
eskaera egingo da, Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordearen aurrean 
aurkezteko. 
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10\11\02\01\0495 Urdaibaiko saneamenduaren 
inguruan. 
2014.10.02 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 143/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Sukarrieta-HUAP-Lamiaran tartearen bigarren obra banakapena adjudikatu 
da (2015eko abenduaren 21ean sinatutako kontratua), 12.496.093,49 
euroko zenbatekoan eta 24 hilabeteko betetze epearekin. 

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

OSASUNA Iazko udan Osasun Ministerioarekin harremanetan jarri ginen, Snomed CT 
ontologia euskarara itzultzeko; izan ere, estatu mailan Snomed CTri lotutako 
kudeaketa lan guztietarako entitate eskumenduna ministerioa da. Eskaerak 
harrera ona izan zuen. 
 
Historia kliniko elebiduna lortzea epe ertain-luzeko proiektu bat da; zailtasun 
ugari dituenez, 2015. urtean zehar aurrerapen maila oso moderatuan dago. 
Une honetan, horretarako sortutako batzorde iraunkorraren esfortzuak 
estazio klinikoetan baliabide elebidun gehiago ezartzera bideratuta daude. 
 
Laborategiko txostenak itzultzeko beharrezko urratsak eman dira, une 
honetako aplikazioak eskaintzen dituen muga teknikoen barruan. Urtarrilean 
zehar txosten elebidun gehiago emango dira Osakidetzaren zerbitzu 
erakunde guztietan. 
 
Osasun arloan erabiltzen diren aplikazioetan CIE 10 euskaraz ezartzeko 
konpromisoa hartu da, eta Osanaia eta Osabideko zenbait atal itzuli dira. 
 
Osakidetzan erabiltzen diren aplikazioetan sartuko den tresna barra bat 
sortzeko lanean ari gara, testuak euskaraz sortu nahi dituzten profesionalen 
lana errazteko. Horretarako, osasun arloko profesionalen lankidetza eskatu 
da, aipatutako barra horretan jaso beharreko eduki aproposenak 
erabakitzeko. 
 
Kataluniako osasun sistemako ordezkariekin harremanetan jarri gara, 
historia kliniko elebidunari dagokionez han izandako esperientziaren berri 
jasotzeko eta helburu horretan aurrera egitea ekar dezaketen jarduerak 
partekatzeko. 

10\11\02\01\0505 Euskal hezkuntza-sisteman 
hezkuntza hirueleduna modu 
mailakatuan ezartzeari eta 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Urtero egiten ari den esfortzuari esker, proiektu eleanitzak dituzten geroz eta 
ikastetxe gehiago dago. Gaur-gaurkoz, funtsean hizkuntza proiektu 
hirueleduna (eta eleanitza) garatzen duten ikastetxeen kopurua 315ekoa da. 
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orokortzeari buruz  
2014.06.19 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 120/2014 

 
Proiektu horiek dagokien berme eta tinkotasunez bultzatzeko, 
prestakuntzarako (Prest_Gararen bitartez) eta aholkularitzarako 
(Berritzeguneen bitartez) beharrezko baliabideak bideratu dira. Horrez gain, 
proiektuei etengabeko jarraipena egiten zaie. 
 
Halaber, hainbat programa osagarri ere egiten dira: Elkarrizketa 
laguntzaileak 146 ikastetxe publikotan, ingeles hizkuntzan murgiltzeko 
egonaldiak, etab. 
 
Zerbitzu eta ikastetxeei zentroko hizkuntza proiektua prestatzen laguntzeko 
gida bat eman zaie.  
 
Proiektu hirueledunek eta eleanitzek duten garrantziaz jakitun, proiektu 
horien tratamendua Hezkuntza Sistema hobetzeko Planaren ildo estrategiko 
batean jaso da. 

10\11\02\01\0510 Terrorismoaren biktimen oroigarri 
gisa plakak jartzeari buruz. 
2014.06.19 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 121/2014 

LEHENDAKARITZA Bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, herriz herri proiektua 
hedabideen aurrean aurkeztu zen, eta hurrengo asteetan alkateei kasuan 
kasuko udalerriko argazkiak banatu zitzaizkien; irailean egindako ekitaldi 
batekin amaiera eman zitzaion. Irailetik urrira artean eragin lana egin zen 
udalerrietan, azaroaren 10ean, Memoriaren Egunean, zenbait memoria 
ekintza egiteko asmoarekin. 
 
Bizitzeko eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, herriz herri 
dokumentua aurkeztea eta 130 alkateri banatzea, udalerri bakoitzean 
bizitzeko eskubidearen aurkako urraketa kasuei buruzko informazio 
xehatuarekin. Memoriaren Mapa osatzeko prozesuaren urrats handi bat izan 
da. 
 
Bestalde, ekimen honen ondorioz eta azaroaren 10ean Memoriaren Eguna 
egite aldera, alkate ugarirekin harremanetan jarri ginen. Horri esker, 2014. 
urtearekin erkatuta oso modu nabarmenean areagotu da 2015ean 
Memoriaren Eguna oroitzeko ekitaldiak egin dituzten udalen kopurua. Hain 
zuzen ere, 2014an 22 udal izan ziren; 2015ean, berriz, 69. Horietatik, 33 
udal 10.000 biztanletik gorako udalerrietakoak izan dira. 
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Eusko Legebiltzarraren Bake eta Bizikidetza Lantaldea ez dago aktibo eta, 
horrenbestez, ezinezkoa izan da bertan agerraldia egitea datuak aurkezteko. 
Hala ere, Bakegintza eta Bizikidetzarako Zuzendaritza Nagusiak puntualki 
jakinarazi dizkie Eusko Legebiltzarrari eta bertako legebiltzar taldeei arlo 
honetan garatu diren txosten eta dokumentuak eta emandako urratsak. 

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

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Sailak GLLi buruzko agindua onartzeko beharrezko izapideak ahal 
bezainbeste gutxitzeko konpromisoa hartu du. 

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

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak LBP betearazte aldera harremanetan 
jartzeko bira bukatu du. Pertsona gor eta gor-itsuen komunitateko elkarte eta 
federazio garrantzitsu guztiekin hitz egin da Zeinu Hizkuntzako Interpreteen 
Zerbitzuari buruz. Zeinu hizkuntzako interpretazio zerbitzuei buruzko 
nazioarteko konparazio txostena prestatze fasean dago, eredu 
aurreratuenen berri izateko. 

10\11\02\01\0521 Ikastetxeetako jangelen 
kudeaketari buruzko proiektu 
pilotu bat martxan jartzearen 
inguruan. 
2014.06.16 BATZORDEA 
AKORDIOA, 115/2014 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 
SAILA 

Proiektu pilotuan parte hartzeko interesa agertu zuten bost guraso 
elkarteetatik lauen proiektuak jaso ondoren, Markinako Bekobenta 
ikastetxeak aurkeztutakoari oniritzia eman zitzaion; gainerakoak proiektua 
birdefinitzen ari dira. 
 
Bekobenta ikastetxearen proiektuari dagokionez, proiektu pilotua martxan 
jartzeko data jakinarazteko eta eskatutako dokumentazioa emateko zain 
gaude. 

  



14 
 

Expediente Zkia. Ekimen Izenburua Sail eskuduna Egoera eta betetze-maila 

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 
AKORDIOA, 160/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobernuak euskal portu sistema sustatzeko elkarlan estua garatzen du 
portuetako agintaritzekin, Basque Country Logistics markarekin. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Saila EAEko kirol industriari buruzko azterlan bat garatzen ari da; helburu 
nagusia kirol industriaren sektorea identifikatzea da, dituen osagaiekin, 
eragileak, kooperazio maila, etab.  
 
Azterlan horren helburu zehatzak honako hauek dira: 
 
1. Kirol industria identifikatzea, industria horren banaketa, forma eta 
ezaugarri nagusiak barne. 
 
2. Industria sakon ezagutzea, berrikuntza maila, kooperazio maila, bertan 
lan egiten duten langile kopurua, eragiten duen BEGa eta bilakaera barne, 
besteak beste.  
 
3. Industriaren antolaketa eta lerrokatze estrategikoa. 
 
4. Gomendioak planteatzea 
 
Azterlana oso egoera aurreratuan dago eta 2016ko otsailaren amaierarako 
bukatuta egotea aurreikusi da. 

10\11\02\01\0548 Erakunde-publizitatea 
kontratatzerakoan egin diren 
ilegaltasunei buruz. 
2014.07.07 DIPUTAZIO 
IRAUNKORRA 
AKORDIOA, 137/2014 
(10/11/02/01/549 LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

LEHENDAKARITZA Eusko Jaurlaritzaren publizitatearen memoria partziala Legebiltzarrera igorri 
da (2015eko maiatza-abuztua.) 
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10\11\02\01\0549 Iruzurrezko publizitate 
instituzionalari buruz. 
2014.07.07 DIPUTAZIO 
IRAUNKORRA 
AKORDIOA, 137/2014 
(10/11/02/01/0548 LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernuaren ustez, akordioa bete egin da; nolanahi ere, zerbitzu juridikoak 
prozesu judizialean pertsonatu daitezke. 

    
LEHENDAKARITZA Eusko Jaurlaritzaren publizitatearen memoria partziala Legebiltzarrera igorri 

da (2015eko maiatza-abuztua.) 

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

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

EMAKUNDErekin eta IVAPekin batera, prestakuntza-ekintza berria egin 
dute 2015ean. Helburua da Administrazio Orokorreko Berdintasunerako 
Plana egiteko lantaldeak osatzen dituzten pertsonen gaitasunak eta 
ezagutzak hobetzea. 

10\11\02\01\0557 Gasteizko Mendien babesari 
buruz. 
2015.03.06 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 26/2015 
(10/11/03/00/0095 Mozioa Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

2015eko uztailaren 21ean Gobernu Kontseiluan Gasteizko Mendi Garaiak 
Natura 2000 Sareko espazio izendatzea onartu zen, BNAPko hasierako 
aginduaren helburua betez, hain zuzen ere helburua Gasteizko Mendiei 
ingurumena babesteko figura bat ematea baitzen, Espazio Natural Babestua 
kategoriaren barruan. 

10\11\02\01\0559 EITBko kudeaketa-taldearen 
baldintza laboral eta 
ekonomikoen gardentasunaz 
Legebiltzarrak agindutakoa 
betetzeari buruz.  
2014.10.10 BATZORDEA 
AKORDIOA, 151/2014 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Iragarri bezala, Gizarte Erantzukizun Txostena EiTbren webgunean 
argitaratu da dagoeneko. 

10\11\02\01\0560 "Kirol-errezeta" delakoa abian 
jartzean eta garatzean 
fisioterapeutek duten zereginari 
buruz. 
2015.09.30 BATZORDEA 

OSASUNA Osasun Sailak zein Osakidetzako Laguntza Zerbitzuek, dagokien atalean, 
EAEko herritarren ariketa fisikoko ohiturak aldarazten saiatzeko lan egiten 
dute, beste erakunde batzuekin batera; hala ikus daiteke azken urteetan 
onartutako osasun planetan definitutakoaren ondorioz garatutako helburu 
eta planetan. 
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AKORDIOA,103/2015  
 
  

 
Ariketa fisikoa bera eta ariketa fisikoa egitea bultzatzea osasuna sustatzeko 
jardueren parte dira osasun erreforma hasi zenetik. Ariketa fisikoa 
sustatzeko hainbat ekimen abiarazi dira bai lehen mailako arretatik, bai 
ospitale mailako arretatik ere; halaber, ohikoa da osasun arloko 
profesionalen kontsultetan ariketa fisikoa egiteko agintzea. 
 
Profesionalen artean zein kudeaketa esparruan barneratuta dago osasun 
eta medikuntza terminologia erabiltzeko beharra, herritarrei eman beharreko 
informazioa argia eta ulergarria izan dadin. 

10\11\02\01\0570 2004an eta 2008an sinatutako 
hitzarmenen arabera, Eusko 
Jaurlaritzak Arabako obra 
hidraulikoak egikaritzeko epeak 
ez betetzeari buruz. 
2014.12.04 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 197/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Arabako Foru Aldundia uren hornidura eta saneamendurako azpiegituren 
azterlan sakona egiten ari da. Hitzarmena berritzeko azterlan horren 
emaitzak jasotzeko zain gaude. 

10\11\02\01\0575 Donostiako portuari buruz 
2014.10.08 BATZORDEA 
AKORDIOA, 148/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobernuak zenbait pantalan berri jarriko ditu portuan, eta portuko eraikina 
birmoldatzeko proiektua bukatuta dago. 

10\11\02\01\0586 Mutrikuko portuaren inguruan. 
2014.10.08 BATZORDEA 
AKORDIOA, 147/2014 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Beharrezko inbertsioak eta portuko instalazioen espazioen banaketa 
udalarekin eta arrantzaleen kofradiarekin zehazteko zain dago Eusko 
Jaurlaritza. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Uruñuela hezkuntza proiektua garatze aldera, Gasteizko Udalarekin 
lankidetzan aritzeko etorkizuneko akordioaren baldintzak aztertzen jarraitzen 
du Sailak. 

10\11\02\01\0603 Ikasle etorkin asko dituzten 
ikastetxeei giza baliabideak eta 
baliabide materialak ziurtatzeari 
buruz. 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Sailaren ustez komenigarria da Ikasle Etorkinentzako Hezkuntza Arretarako 
Planaren indarraldia luzatzea 2015-16 ikasturte hau bukatu arte; orduan 
kasuan kasuko balorazioa eta, hala badagokio, eguneratze lana egingo da. 
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2014.11.06 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 175/2014 

10\11\02\01\0605 Emakunderen Berdintasunerako 
Defentsoria zerbitzua 
ezagutarazteari buruz. 
2015.02.04 BATZORDEA 
AKORDIOA, 2/2015 

LEHENDAKARITZA 2015eko maiatzaren 19an 10.000 liburuxka banatu ziren, hainbat erakunde, 
entitate eta gizarte eta kultura zentrora igorri baitziren; horien bitartez, 
bazterketa kasuen aurrean eskaintzen ditugun babes zerbitzuei buruzko 
informazioa eman zen. 
 
2015eko ekainaren 1ean herritarrei aurrez aurreko arreta emateko bulegoak 
martxan jarri ziren Bilbon eta Donostian. 
 
2015eko ekainaren 8an prentsaurreko bat eskaini zen, eta sektore pribatuan 
bazterketa kasuen aurrean eskaintzen dugun babes zerbitzuari buruzko 
informazioa eman zen; lehenago aipatutako ekintzen berri eman zen. 
 
Emakundeko zuzendariaren agerraldi eskaera, sexu arrazoia dela-eta 
bazterketa kasuen aurrean babes zerbitzuan egindakoaren berri emateko. 
 
Emakunderen zuzendariaren agerraldia Giza Eskubideak, Berdintasuna eta 
Herritarren Partaidetza Batzordean sektore pribatuan bazterketa kasuen 
aurrean eskaintzen dugun babes zerbitzua indartzeko eta hedatzeko 
aplikatutako azken aldaketen berri emateko. 

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

LEHENDAKARITZA Emakunderen eta Gazteriaren Euskal Kontseiluko ordezkarien arteko bilera, 
bi erakundeen artean legealdian izango duten lankidetza gauzatzeko 
beharrezkoak diren jardueren eta baliabideen estrategiak, helburuak eta 
egutegia zehazteko; hala, Legebiltzarraren agindua beteko da. 
 
Abenduaren 23ko 9/2015 Legea onestea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
2016. urteko urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena; bertan, 
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundearen aurrekontuan partida 
zehatz bat aurreikusi da Gazteriaren Euskal Kontseiluari diru-laguntza 
izendunaren kontzeptuarekin, berdintasunaren alorrean aholkularitza 
emateko, 36.000 euroko zenbatekoan . 

10\11\02\01\0608 Ertzaintzaren berdintasun-
unitateek eta gizarte-zerbitzuek 

LEHENDAKARITZA Jabetuz-Programa, emakumeen kontrako indarkeriaren biktimak artatzen 
dituzten profesionalei zuzendutako online oinarrizko ikastaroaren bigarren 
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indarkeria matxista dagoenerako 
duten protokoloari buruz.  
2015.02.04 BATZORDEA 
AKORDIOA, 3/2015 

edizioa martxan jarri du Emakundek. Ikastaroa irailaren 28tik abenduaren 
20ra arte eman zen. 
 
Koordinazioa sendotzeko asmoz, honako bilera hauek egin dira 
Erakundearteko II. Akordioaren harira: 
Erakundearteko talde teknikoarekin bilera, 2015/09/29an, 2015/10/27an eta 
2015/12/01ean.  
Harrera Baliabideen talde teknikoarekin bilera 2015/11/23an. 
 
Informazio Sistemen taldearekin bilera, 2015/12/16an. 

10\11\02\01\0609 Dauden genero- eta sexu-
errealitate ezberdinak herritarrei 
ezagutarazteari buruz. 
2015.10.19 BATZORDEA 
AKORDIOA 93/2015 
(LB Prekin eztabaidatu eta 
onartzen da PNL 
10/11/02/01/0626). 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Berdindu Zerbitzua kalitate handiko zerbitzu publiko gisa finkatzen ari da, 
konfidentzialtasunez, zintzotasunez, errespetuz eta profesionaltasunez 
LGTBI komunitateak izan ditzakeen premiei erantzun egiten zaie. Informazio 
orokorra ematen duten lurralde bulegoez gain, ildo hauek ere finkatu dira: 
ibiltaria, familia mailakoak eta eskola. 

10\11\02\01\0610 Euskadin dauden dorretxeak 
kultura-gune deklaratzeari eta 
Bizkaiko beste dorretxe batzuk 
interes kulturaleko ondasun 
deklaratzeari buruz. 
2015.02.26 BATZORDEA 
AKORDIOA, 20/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritzako Kultura Ondarearen Zuzendaritzak bukatu egin ditu 
Arabako Eskualde Kantauriarreko Dorreak Kultura Ondasun Kalifikatu gisa 
aitortzea justifikatzen duten aldez aurreko azterlan teknikoak, Monumentu 
Multzo kategoriarekin; bertan zortzi eraikin banderizatu jaso dira, Amurrio, 
Artziniega, Aiara, Laudio eta Okondon kokatutakoak; Behe Erdi Arotik XVI. 
mendearen hasierara arte lurralde antolaketarako sistema bitxiaren parte 
izan ziren, isurialde atlantiko arabarrean, ekoizpen baliabideak eta ibilbideen 
kontrola banatzen zituzten defentsa unitateetan oinarrituz. 
 
Horietako baten kasuan, jabeak aurri adierazpena emateko eskatu du, eta 
horretarako udal adierazpena behar da; kasu horretan, balio historiko-
kulturalen eta zaintzaren egoera sakonago aztertu behar izateak atzeratu 
egin du Monumentu Multzoko babes proposamenari buruzko txosten 
teknikoa bukatzea. 
 
Une honetan, espedientea hasteko beharrezko aipatutako txosten juridikoa 
eskatu da; 2016ko lehen hiruhilekoan argitaratzea aurreikusi da. 
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10\11\02\01\0613 Osakidetzako langileak krisi 
epidemiologikoetarako 
prestatzeari buruz.  
2014.11.20 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 185/2014 

LEHENDAKARITZA Lankidetza proiektuen esparruan, Afrika kontinenteko osasunari lotutako 
zerbitzuak ematea finantzatzeko honako laguntza hauek onartu dira.   
 
Garapenerako Euskal Lankidetza Agentziaren zuzendariaren 2015eko 
uztailaren 29ko Ebazpenaren bitartez (EHAA 143. zk., uztailaren 30ekoa): 
 
- Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunen Elkarteari 
738.469,61 euroko diru-laguntza, Saharako kanpalekuetan ura izateko 
eskubidea gozatzea bermatzeko. 
 
- Mundi Euskadi Farmazialarien Elkarteari 107.679,40 euroko diru-laguntza, 
Kamango, Ipar Kivu inguruan (Kongoko Errepublika Demokratikoa) jardun 
armatua areagotzeak gehien kaltetu duen populazio zaurgarrienaren osasun 
baldintzak berrezartzeko.  
 
- UNICEF Euskadiko Batzordea Fundazioari 199.999,38 euroko diru-
laguntza, Hegoafrikako Errepublikan talde eta indar armatuei lotutako 
haurrei arreta integrala emateko. 
 
Garapenerako Euskal Lankidetza Agentziaren zuzendariaren 2015eko 
urriaren 28ko Ebazpenaren bitartez (EHAA, 206. zk., urriaren 29koa): 
 
- Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren Lagunen Elkarteari 
200.000,00 euroko diru-laguntza, Saharako errefuxiatuen kanpalekuetan 
elikadura segurtasuna sustatzeko.  
 
- Garapenerako Euskal Lankidetza Coopera Euskadi elkarteari 45.097,16 
euroko diru-laguntza, Hego Kivun (Kongoko Errepublika Demokratikoa) 
Sexu Indarkeriaren Biktimei Arreta Emateko Programan 68 adingabek parte 
hartzea sustatzeko. 
 
- Manuel Iradier Elkarte Afrikanistari 197.655,19 euroko diru-laguntza, 
Burunditik iritsitako errefuxiatuen beharrizanak betetzeko, Lusendako 
kanpalekuaren barruan eta kanpoan bizi direnak, Fizi lurraldean, Kongoko 
Errepublika Demokratikoan. 
 
- Garapenerako Lankidetzarako Euskal Agentziaren zuzendariaren 2015eko 
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abenduaren 9ko Ebazpenaren bitartez (235. EHAA, abenduaren 10ekoa). 
 
- Mundi Farmazialarien Elkartearen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Ordezkaritzari 241.762,16 euroko diru-laguntza. Proiektua Beni eta Luberi 
lurraldeetan garatuko da (Ipar Kivu, Kongoko Errepublika Demokratikoa), eta 
sexu indarkeriaren biktimen osasunean arreta integralerako eta 
prebentziorako sektoreen arteko koordinazioa indartu nahi du. 

10\11\02\01\0615 Surfa eta antzeko beste jarduera 
batzuk urte osoan egiten diren 
hiri-hondartzetan zaintza- eta 
segurtasun-zerbitzu bat sortzeari 
buruz.  
2014.12.09 BATZORDEA 
AKORDIOA, 198/2014 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

LBPa betetzeko aurrera egiteko asmoz, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak 
arlo horretako erakunde eta elkarteei deialdia egin zien eta bilera 2015eko 
uztailaren 21ean egin zen.  Bilera horretan foru aldundietako kirol eta 
ingurumen arloetako ordezkariak, Itsasbazter Mugaketa, Eusko Jaurlaritzako 
Larrialdien Arretako Zuzendaritza, Eusko Jaurlaritzako Gazteria eta Kirol 
Zuzendaritza eta Euskal Surf Federazioko arduradunak elkartu ziren. 
 
Bileraren helburu nagusia lantalde bat sortzea komenigarria den aztertzea 
zen, hain zuzen ere, existitzen diren arrisku eta arazoak aztertzeko, 
hondartzetako zaintza eta erreskate baliabideak lantzeko eta segurtasun 
handiagoa izate aldera hobekuntza neurriak proposatzeko. 
 
Bileran izandako adierazpenetatik ondorioztatu behar da lantaldea berez 
eratu ez bada ere, badagoela aldez aurretik egindako lana eta funtsezko 
beharrizanen arabera elkartzen diren entitateen arteko betebehar 
koordinatua.  
 
Horrenbestez, lan horrekin jarraitzeko erabakia hartu da, eta inplikatutako 
erakundeen arteko lankidetza sustatzeko ahalegina egingo da, bereziki 
Itsasbazter Mugaketa, foru aldundi eta itsas kapitaintzaren artean; surf 
federazioak modu puntualean parte har dezake. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Bizkaiko Ordezkaritzatik plangintza txosten bat igorri digute; bertan 
ondorioztatu denez, Ansion ikastetxe berri bat irekitzea ez da onuragarria 
izango Barakaldoko zentroen sarearentzat. Hala ere, eta erabaki egokiena 
hartu ahal izateko ahal bezainbeste informazio lortzeko, komenigarritzat jo 
dugu onarpen aldia bukatu arte itxarotea, eta datuak aztertu ondoren 
erabaki aproposena hartuko da. 
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10\11\02\01\0620 Barakaldoko Gurutzeta 
ikastetxeko obrei buruz. 
2014.11.25 BATZORDEA 
AKORDIOA, 188/2014 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Sailak Gurutzeta HLHI zentroaren egoera aztertu du. Azterketa horren 
ondorioz hobetzeko hiru ildo identifikatu dira. Lehenik eta behin, espazioak 
birgaitu eta hobetu egingo dira. Horren haritik, oporren garaian komunen 
eremua birmoldatzeko lanak egin dira, eta ikasgelak banatu dira, 
eskolaratzea hobea izan dadin. Bigarrenik, zentroak ez du betetzen 
ebakuazio arloan indarrean dagoen araudia. Hirugarren ildoa jolastokia 
estaltzeari dagokio. Gaur egun, azken bi arazo horiek konponduko dituen 
proiektu bat prestatzeko lanean ari gara. 
 
Bestalde, zentro berri bat behar izateari dagokionez, Bizkaiko Ordezkaritzak 
plangintza txosten bat igorri digu; bertan ondorioztatu denez, Ansion 
ikastetxe berri bat irekitzea ez da onuragarria izango Barakaldoko zentroen 
sarearentzat. Hala ere, eta erabaki egokiena hartu ahal izateko ahal 
bezainbeste informazio lortzeko, komenigarritzat jo dugu onarpen aldia 
bukatu arte itxarotea, eta datuak aztertu ondoren erabaki aproposena 
hartuko da. 

10\11\02\01\0625 Indarkeria matxista gure gizartetik 
desagerrarazteari buruz. 
2014.11.27 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 191/2014 

LEHENDAKARITZA Bigarren seihilabetekoan, eta etxeko indarkeriaren eta sexu indarkeriaren 
biktima izan diren emakumeei ematen zaien arreta hobetzeko 
Erakundearteko II. Akordioaren Jarraipen Batzordearen markoan, bilera 
hauek egin dira: 
 
Erakunde arteko Lantalde Teknikoa: 2015/09/29, 2015/10/27 eta 2015/12/01  
Harrera Baliabideen Lantalde Teknikoa: 2015/11/23.  
Informazio Sistemen Lantaldea: 2015/12/16. 
 
Bigarren seihilabetekoan eta Beldur Barik programaren esparruan, bigarren 
hezkuntzako zentroei prestakuntza eta aholkularitza emateko ekintza hauek 
egin dira: 
 
Aholkularitza saioak hezkuntza zentroei: 
• 2015/09/03, 2015/09/04, 2015/09/07 (2 saio)  
• 2015/09/21 (2 saio)  
• 2015/10/07 (2 saio)  
• 2015/10/16, 2015/10/19,  2015/10/23 eta 2015/10/28 
 
Prestakuntzako lehenengo saioak, koedukazio planaren bigarren deialdiko 
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zentroei  
• 2015/09/14 eta 2015/09/16 (2 saio)  
• 2015/09/29, 2015/09/30, 2015/10/07, 2015/10/13 eta 2015/10/14 (2 saio)  
• 2015/10/15, 2015/10/22, 2015/10/28,2015/11/04, 2015/11/05 eta 
2015/11/11 
 
Prestakuntzako bigarren saioak, koedukazio planaren bigarren deialdiko 
zentroei   
• 2015/09/21, 2015/10/21, 2015/10/27 eta 2015/11/18 (2 saio)  
• 2015/11/19, 2015/11/25, 2015/11/26, 2015/12/02, 2015/12/09 eta 
2015/12/16 
 
Nahiko! Programa  2015eko bigarren seihilekoa 
• 2015/05/25 NAHIKO! ekimena  2015-2016 / 2016-2017 ikasturteetan  
ezartzeko zentro berriei laguntza emateko deialdiaren gutuna. 
• 2015/09/25 Prestakuntza Orokorreko I. Jardunaldia, 2015-2017ko - 
deialdian parte hartzen duten ikastetxe eta irakasle guztiekin 
• 2015/09/30 Lehen Hezkuntzako 1-2 zikloetako irakasleekin mintegia (1. 
unitate didaktikoa). 
• 2015/10/02 Lehen Hezkuntzako 3-4 zikloetako irakasleekin mintegia (1. 
unitate didaktikoa). 
• 2015/10/05 Lehen Hezkuntzako 5-6 zikloetako irakasleekin mintegia (1. 
unitate didaktikoa). 

10\11\02\01\0626 Berdindu programaren 
garrantziari buruz. 
2015.10.19 BATZORDEA 
AKORDIOA, 93/2015 
(10/11/02/01/0609 LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da)  

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Zerbitzua publizitaterik gabeko prozedura negoziatu bidez kontratatzen da. 
Azken kontratua LGTBI mugimenduko hainbat erakundek sinatuko dute 
datorren urtarrilean. 
 
Zerbitzuaren hartzaile izango den komunitateak zerbitzua erabiltzeko 
ezinbestekoa da zerbitzu emaileak konfiantza ematea (oraindik ere pertsona 
zaurgarrien edo oso zaurgarrien aurrean gaude, faktore sozial askoren 
ondorioz, hezkuntzakoak, gutxiengoen komunitate bateko kide izateagatik, 
gizarte onarpenagatik, etab. eta arazo horiek lotura estua dute pertsonen 
intimitatearekin); horrenbestez, beharrezko zerbitzua emateko beharrezko 
baldintzak betetzen dituztenak, hain zuzen ere, Autonomia Erkidegoko 
lurraldeetan ezarritako eta esparru horietan urte luzez lan egiten duten 
elkarte ezagunak izan behar dira.  
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Laster, gainera, dokumentazio birtualeko zentro bat martxan jarriko da; 
komunitate honen ibilbidea, lorpenak, aurrerapenak eta erronkak bilduko ditu 
zentroak. 

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

OSASUNA Osakidetzak emandako informazioaren arabera, Osakidetzako zerbitzu 
zentraletan Berdintasunerako Unitate Administratiboa sortu da eta 
Emakundek homologatutako aholkularitza baten zerbitzuak kontratatu ditu 
Berdintasunerako Diagnostikoa egiteko. Zuzendaritza eta Jarraipen 
batzordeak sortu dira, eta datu kuantitatiboak biltzen ari dira, Emakundek 
gomendatutako metodologia jarraituz. 
 
Diagnostikoa emango duen egoerari buruzko txostena egin, eta behar 
zehatzak ezagutu eta gero, egitura definitu ahalko da eta nahikoa baliabide 
ekonomiko eta giza baliabide emango dira Berdintasunerako Plan 
Korporatiboa garatzeko. Urtearen bigarren seihilekorako aurreikusten da 
hura amaitzea. 

10\11\02\01\0661 Alokairu sozialeko etxebizitzak 
birgaitzeko programari buruz. 
2015.03.06 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 28/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Eusko Jaurlaritza etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko laguntzak arautzen 
dituen araudia berrikusten ari da, etxebizitzak egoera onean jarri eta 
ondoren etxebizitza hutsak antzemateko programaren batean jasotzeko. 

10\11\02\01\0671 Zumarragako Ibaiondo 
ikastetxeko arrisku-
prebentzioaren inguruan. 
2015.03.06 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 25/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Une honetan, 2016. urteko ekitaldian egingo den berrikuspena kontratatzeko 
entitatearen hautapen prozesua bukatzen ari da Saila. 
 
Hezkuntza arloko langileek berariaz berak irakatsitako ikastaro bat jaso 
dute, trastorno psikologiko eta psikiatrikoei buruzkoa; horrez gain, funtzio 
publikoko prestakuntza jardun orokorrean bildutako ikastaroetan 
erregulartasunez hartzen dute parte. 

10\11\02\01\0672 Kolonbiako bake-prozesuari 
buruz. 
2015.03.09 BATZORDEA 
AKORDIOA, 29/2015 

LEHENDAKARITZA Garapenerako Euskal Lankidetza Agentziako langileek Giza Eskubideen 
Pertsona Babesleen Hautapen Batzordearen saio batean parte hartu zuten; 
aukeratutako hiruak ziren bertan, eta horietako bi kolonbiarrak ziren. 
Ondoren, Giza Eskubideen Pertsona Babesleen Programa 2015 aurkezteko 
egindako ekitaldi publikoan parte hartu zuten; aipatutako hiru pertsonak ere 
aurkeztu ziren bertan. Horietatik bi pertsona kolonbiarrak Emakume 
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Kolonbiarren Eskubide eta Bakearen aldeko Emakumeen Elkarteko 
(ASODEMUC) eta Joel Sierra Giza Eskubideen Fundazioko eta Kolonbiako 
Herrien Biltzarreko kide dira. 
 
Garapenerako Euskal Lankidetza Agentziak Kolonbian giza eskubideen 
defentsa sustatzen duten erakundeak laguntzen ditu. 2015. urteko bigarren 
seihilekoan, jarduera hauek egin dira: 
 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariaren 2015eko 
abenduaren 9ko ebazpenaren bitartez 2015. urterako garapenerako 
lankidetza-proiektuetarako laguntzak eman ziren (235. EHAA, 2015eko 
abenduaren 10ekoa). Proiektu horietako hiru Kolonbian garatuko dira, eta 
giza eskubideak sustatu eta defendatzeari dagozkie. 
 
1. proiektua.  
Proiektuaren helburua: Aburrá Haranean nekazarien bizitza, ekonomia eta 
lurraldeak bereziki babestea. 
 
Erakunde esleipenduna: Setem Hego Haizea elkartea 
Kolonbiako tokiko gizarte erakundea: Penca de Sábila Korporazio Ekologiko 
eta Kulturala. 
 
2. proiektua.  
Proiektuaren helburua: Talde etnikoen eskubideen defentsaren aldeko 
kulturen arteko hezkuntza 
Erakunde esleipenduna: Alboan fundazioa 
•Kolonbiako tokiko gizarte erakundea: CINEP Ikerkuntza eta Hezkuntzarako 
Herri Zentroa 
 
3. proiektua. 
 
Proiektuaren helburua: Elikadura subiranotasuna, bakea eraikitzea eta giza 
eskubideen defentsa lurraldean irauteko 
•Erakunde esleipenduna: Paz con Dignidad elkartea Ordezkaritza EAEn  
Kolonbiako tokiko gizarte erakundea: Sembrar Zerbitzu Komunitario 
Profesionalen Korporazioa 
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10\11\02\01\0676 Pinosolo proiektuan 
antzemandako irregulartasunetan 
duen inplikazioagatik Bilboko 
metroaren zuzendari nagusia 
kargutik kentzeari buruz 
2015.06.11 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 69/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Batzorde etikoari txostenaren berri eman zaio. 

10\11\02\01\0694 EITBn alderdi politikoei eta 
erakundeei albistegietan 
emandako denboraren 
banaketaren inguruan. 
2015.03.30 BATZORDEA 
AKORDIOA, 39/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

2015eko uztailaren 27an Eusko Legebiltzarrera txosten bat igorri da, 
maiatzeko datuekin, Legebiltzarraren eskaerari erantzunez; hala, eskera 
bete da._x000D_ 

10\11\02\01\0705 Enplegu publikoko plan bat 
prestatzeko agindu 
parlamentarioaren betetzeari 
buruz.  
2015.04.23 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 50/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2015eko abenduaren 1eko Gobernu Kontseiluan Administrazio Orokorreko 
Enplegu Plana onetsi da. 

10\11\02\01\0712 Ikerketaren aldeko itun bat 
bultzatzeari buruz. 
OSOKO BILKURA, 30.04.2015 
AKORDIOA, 53/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Sailak politika zientifikoaren esparru barruan lanean jarraitzen du, I+G+b 
arloan giza baliabideak kuantitatiboki eta kualitatiboki sustatzeko, ikerkuntza 
azpiegiturak hobetzeko eta handitzeko eta ikerkuntza jarduna sustatzeko, 
baita euskal zientzia sistemaren ikerkuntza erakundeei babesa emateko ere. 
Beste esparru batzuetan, 2015eko bigarren seihilekoan honako ekimen 
hauek garatu dira: 
 
- 2015eko abuztuan  Ikerbasque Research Fellows deialdia, 10 plaza 
eskaini ziren; plaza horiek 2016an eskuratu ahal izango dituzte. 
 
- Azaroan Euskal Unibertsitate Sistemako taldeentzako (talde finkatuak) 
laguntzen deialdia zabaldu zen; horri esker, 2016tik 2021era arteko 
urteetako finantzaketa posible izango da. Drug Delivery Systems delakoan 
Sarean Ikertzeko Zentro Industrialaren bideragarritasun ekonomikoa eta 
akademikoa aurkeztu zen; Euskadiko Zientzien Txostena 2015 aurkeztu 
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zen, Ikerbasquek egindakoa; eta Marie Sklowodska Curie Actions (ITN-
MSCA) Europako Sare Berritzaileei buruzko topaketa bat egin zen  
 
-Horrez gain, abenduan BERC zentroen urteko jarraipen lana egin da eta 
Euskadiko azpiegitura zientifiko-teknologikoen mapa  aurkeztu da Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseiluaren aurrean. 

10\11\02\01\0714 EAEko Administrazio publikoak 
okupaziorik gabe dauzkan lonja 
eta lokal komertzialak 
ekintzailetza eta autoenplegu 
proiektuetarako erabiltzeari 
buruz. 
2015.03.26 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 37/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

VISESA entitateak merkaturatze modalitate hauek diseinatu eta 
salerosketaren esparruan txertatu ditu: 
1. Alokairua  
2. Erosteko aukera ematen duen alokairua 
3. Lokalak irabazi asmorik gabeko erakundeen esku jartzea Irabazi asmorik 
gabeko erakunde edo gizarte eragile publiko edo pribatuekin lankidetza, 
horien jarduna ikerketa eta gizarte lana egitera bideratuta baldin badago. 

10\11\02\01\0749 Gizonen eta emakumeen arteko 
soldata-desberdintasunari buruz. 
2015.06.29 BATZORDEA 
AKORDIOA 82/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Berdintasun Legearen betebeharrak betetzeari dagokionez lan ikuskaritzen 
arloko jardunak honako kanpaina hauetan kokatzen dira: 
 
- Berdintasun neurrien eta planen kontrola, NT0025 kanpainaren barruan. 
 
-Berdintasun neurriak eta planak egiteko eskatzen den edo ez kontrolatzea, 
NT0039 kanpainaren barruan. 
 
- Berdintasun neurriak eta planak betetzen diren jakiteko jarraipenaren 
kontrola, NT0040 kanpainaren barruan. 

    

LEHENDAKARITZA Enpresen barruan berdintasun politikak garatzea sustatzeko Emakundek 
egiten duen lana (besteak beste, soldata desberdintasunak 
desagerraraztera bideratutako ekintzak) webgunean jaso dira:  
www.emakunde.euskadi.eus/empresa-organizaciones/-/empresa-
organizaciones/. 
 
Emakundek EAEko hainbat enpresari laguntza eman die berdintasuneko 
diagnostikoak eta planak egiteko, laguntza ekonomikoen deialdiaren 
bitartez, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendariaren 
2014ko abenduaren 9ko Ebazpenak araututakoa; ebazpen horren 
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bitartez,enpresa eta erakunde pribatuei emakume eta gizonen 
berdintasunari buruzko diagnostikoa eta berdintasun-plana egingo zuen 
aholkularitzako enpresa homologatua kontratatzeko diru-laguntzak arautu 
ziren, 2015. urterako.  
 
Emakundek aholkularitza orokorra eskaini die eskatu duten entitate guztiei 
emakumeen eta gizonen berdintasunerako entitate kolaboratzaile gisa 
aitortzeko prozesuari dagokionez, eta jasotako eskabideen aitortza lortzeko 
balorazioa egin du, otsailaren 11ko 11/2014 Dekretua dela bide, 
Emakumeen eta gizonen berdintasunerako lankidetza erakundea aitorpena 
arautzen duena. 

10\11\02\01\0751 Trenbide-pasaguneen inguruan. 
2015.04.22 BATZORDEA 
AKORDIOA, 48/2015 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Gobernua trenbide pasaguneak ikuskatzeko lanak egiten ari da, 
segurtasuna lehenetsiz eta eskuragarri dauden baliabideekin bat etorriz. 

10\11\02\01\0753 Bideko indarkeriaren kontra 
borrokatzeko eta indarkeria 
horren biktimak hobeto 
babesteko beharrezko neurriei 
buruz. 
2015.05.28 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 63/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Iaz Biktimari Laguntzeko Zerbitzuko (BLZ) langile teknikarientzako 
prestakuntza jardunaldi bat antolatu zen Euskadiko Istripuak STOP 
elkartearekin batera; Bilboko Justizia Jauregian izan zen, eta bide istripuen 
biktimen tratamenduan espezializatutako psikologo batek eskaini zuen. 

    

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Irakasle eta familientzako sentsibilizazio eta prestakuntza ekintzak aldi 
berean abiarazi dira, Prest_Gara Prestakuntza Planaren bitartez, eta 
2016/2017 ikasturtean ekintza horiei eustea aurreikusi da. 

10\11\02\01\0754 Kultur ondare izendatutako 
Autonomia Erkidegoko jabetza 
pribatuko jauregi, dorretxe eta 
antzeko eraikin historikoei buruz. 
2015.05.08 BATZORDEA 
AKORDIOA, 60/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Euskal Kultur Ondarearen Lege berria eta Euskadiko monumentu 
kalifikatuetara bisitak egiteko arau esparrua ezarriko duen arau garapena 
onesteke dagoenez, Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foru 
aldundiekin batera, ate irekien jardunaldiak koordinatuko ditu euskal kultura 
ondarea herritarrei gerturatzeko; urtero urrian egiten diren Ondareari 
buruzko Europako Jardunaldien barruan edo azaroan ospatzen den 
Ondarearen Nazioarteko Egunaren harira izango da. 

10\11\02\01\0755 EITBk emakumezkoen kirolari HEZKUNTZA, HIZKUNTZA EiTBk II. Berdintasun Plana garatu du, EAEn dauden lege garapenei eta 
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lekua egin eta trataera egokia 
emateari buruz. 
2015.11.17 BATZORDEA 
AKORDIOA, 105/2015 

POLITIKA ETA KULTURA aukera berdintasunaren esparruan gobernu mailan ezarritako jarraibideei 
erantzunez.  6.1 Helburu operatiboaren barruan planak zenbait ekintza 
zehatz ezarri zituen kirol arloko berdintasunari eta emakumeen kirola 
gehiago ikusarazteari dagokienez. Aipatutako EiTBren Emakumeen eta 
Gizonen Berdintasunerako II. Plana (2015-2018) herritarren esku dago 
erakundearen webgunean 2015eko azaroaren 13tik. 
 
EiTBko zuzendariak eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
emakumeen kirola gehiago ikusarazteko konpromisoa partekatzen dute 
2015/2016 denboraldian. 
 
Kazetarien aukeraketari eta kirolen erredakziora emakumeak sartzeari 
dagokionez, lan eskaintzen deialdi publikoen edo akordioko lan poltsen 
bitartez egiten da, EiTB Sortzeko Legean ezarritako gaitasun eta 
merezimendu printzipiotan oinarritutako sistemekin. 

10\11\02\01\0767 Osakidetzako informazioaren 
kudeaketa gardenari buruz. 
2015.06.29 BATZORDEA 
AKORDIOA, 79/2015 

OSASUNA Akordioa betearazteko izapideak hasi dira. Mahai sektorialaren hurrengo 
bileran, 2016ko otsailean, aldi baterako langileen kontratazioa eta plantilla 
funtzionalaren egoerari buruzko informazioa emango da. 
 
Osakidetza aplikazio mugikor bat prestatzen ari da (App), aldi baterako 
kontratazio zerrendetan dauden hautagaiek zerrenda horien jarraipena egin 
dezaten, gailu mugikorren bitartez (sakelako telefonoak, tabletak...). 
Aplikazioa 2016an ezarriko da. 

10\11\02\01\0773 Indarkeria polizialaren giza 
eskubideen urraketen ondoriozko 
biktimen aitorpen eta erreparazio 
osoari buruz. 
2015.06.11 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 70/2015 

LEHENDAKARITZA EAEn 1978 eta 1999 bitartean izandako legez kontrako kontraterrorismoen 
ondorioz giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei 
errekonozimendua eta ordaina emateko Legearen hasierako dekretua 
onartu da. 

10\11\02\01\0776 Euskal hezkuntza-sistemako 
ebaluazio 
diagnostikoei buruz. 
2015.06.18 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 75/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren ustez, ebaluazio 
diagnostikoek, barne hausnarketarekin eta autoebaluazioarekin batera, 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuen berrikuspen kritikoa egitea ahalbidetzen 
dute, etengabeko hobekuntzari dagokionez, jardun profesionala hobetzea 
barne, ikasleek ikastean gehien eragiten duen aldagaietako bat baita. 
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Horren ondorioz, Sailak ebaluazio plangintza hobetu eta osatu egingo du, 
hezkuntza eredu pedagogikoaren esparrura eta ikasleen irteera profila 
osatzen duten diziplina eta zeharkako oinarrizko gaitasunak arautzen 
dituzten dekretura egokitzeko, baita ikasleak ebaluatzeko erreferentziazkoak 
izan behar duten etapa helburuak eta arlo eta diziplina gaien ebaluazio 
irizpideak ere. 

10\11\02\01\0780 Euskal Herriko Unibertsitateko 
zenbait elementuk ETAko presoei 
historikoki eman dieten 
abantailazko tratuaren inguruan 
izan diren irregulartasunak eta 
erantzukizun politikoak ikertzeko 
batzorde berezi bat sortzeari 
buruz. 
2015.06.25 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 78/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Unibertsitate ikasketen eskaintza osoaren segurtasuna eta kalitatea 
bermatzeko UPV/EHUk egindako lana aitortu eta goraipatu egiten du Eusko 
Jaurlaritzak. Horrez gain, espetxeetan dauden pertsonek egindako 
unibertsitate ikasketen kalitatea eta segurtasuna gaur egun bermatuta 
dagoela uste da, UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak 2004ko urriaren 28an 
aho batez onartutako protokoloaren bitartez eta UPV/EHUko Gobernu 
Kontseiluak 2013ko uztailaren 18an aho batez berretsitakoa. Horrenbestez, 
UPV/EHU babestu eta animatu egiten du protokolo hori ezartzen jarraitzeko 
eta garatu duen betebehar profesional eta arduratsuari eusteko. 

10\11\02\01\0782 Helduen Etengabeko 
Irakaskuntzari buruz. 
BATZORDEA, 23.06.2015 
AKORDIOA 77/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

2014-2015 ikasturtean zehar  2015-2016 ikasturte honetako gai 
garrantzitsuenak ikastetxeetako zuzendaritzarekin batera landu dira: 
irakaskuntza arautuaren eta ez arautuaren eskaintza, ikasleen 
matrikulazioa, programa zehatzak irakastea, ikasleak multzokatzea irizpide 
anitzei jarraituz, etab. 
 
Ikastetxeei autonomia gehiago ematea erabaki da hezkuntza eskaintzako 
gaiei eta ikasleak multzokatzeari dagokienez, aurreko ikasturtean erabilitako 
baliabideak aplikatuz. 
 
Matrikulazioa bi alditan egiten da:  bata irailean eta bestea urtarrila 
amaieran; hala ere, ekaina amaieran hurrengo ikasturtea prestatu daiteke, 
ikasturtea bukatu duen ikasleen datuekin. 

10\11\02\01\0787 Hartutako kalte zerebrala duten 
umeei buruz. 
2015.06.29 BATZORDEA 
AKORDIOA, 80/2015 

OSASUNA Egoeraren diagnostikoa prestatzeko inplikatutako zerbitzuekin harremana 
izateari irailean ekin zaio. Lantaldea inplikatutako zerbitzuekin finkatu da 
EAEn inplikatutako zerbitzuetarako erreferentziazko dokumentu baten 
eskema egin da, kasu guztietan arreta homogeneoa eta indibidualizatua 
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bermatuko duena alderdi guztietan, klinikoa, funtzionala, etab. 
 
Burmuin kaltea terminoa ez da kontzeptu zehatza, eta horrek zaildu egiten 
du, alderdi klinikotik, kasu kontzeptua murriztea hizpide dugun gaixo 
kopurua definitzeko. Izan ere, pediatren artean eztabaida sortzen du 
zenbatu ahal izateari dagokionez. Hobekuntza plana martxoa amaierara arte 
ez bukatzea aurreikusi da. Hiru/Hamabi elkartearekin bilerak egin dira 
elkartearen iritzi eta asmoen berri izateko, eta harreman horri eutsi egingo 
zaio aipatutako dokumentua prestatzeko. 

10\11\02\01\0791 Nazioarteko kirol-ekitaldiei buruz. 
2015.10.22 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 98/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 
SAILA 

Nazioarteko kirol ekitaldi edo ikuskizunak gure herrira ekarri edo antolatzeko 
aukerari dagokionez, gobernu honek ere horrelako ekitaldiak ekartzea 
komenigarria dela uste du.  Horregatik, foru aldundiekin eta udalerriekin 
lankidetzan aritu da Euskadi-Basque Country Euskal Autonomia 
Erkidegorako interesgarrienak izan daitezkeen aukerak aztertzeko.  
 
Hala, zenbait aukera modu bateratuan aztertu dira, eta horietatik adibidez 
honako hauek Euskadira ekartzea lortu dugu: Munduko Saskibaloi 
Txapelketa 2014, Itsas Joko Atlantikoak 2015, Munduko Badminton 
Txapelketa 2016, Munduko Atletismoko 100 kilometroko Txapelketa 2016, 
Emakumezkoen Munduko Saskibaloi Txapelketa 2018 edo Munduko 
Sokatira Txapelketa 2020. 

10\11\02\01\0792 Kulturara sartzeko lege bati 
buruz. 
2015.09.29 BATZORDEA 
AKORDIOA, 84/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Onartutako legez besteko proposamenari dagokionez, gogoratu behar da 
Kulturaren Euskal Kontseilua kulturaren esparruko parte hartze, lankidetza 
eta aholkularitzarako kide anitzeko goi erakundea dela. Besteak beste, 
erakunde horri dagokio jarduteko zeharlerroak finkatzea, ildo estrategikoak 
definitzea, balizko sektore garapenak aztertzea, etab. Hala, Kultura 
Auzolanean 2014-2015 plana izan da kulturaren esparrurako lan marko 
berria, sektoreak eta erakundeek adostutakoa eta aipatutako kontseiluak 
onartutakoa.  
 
Eta etorkizuneko planak ere erakundeen arteko adostasun eta 
lankidetzarako helburu berberarekin sortu beharko liratekeela uste da. 
Kulturaren Euskal Kontseiluaren osoko bilkuraren hurrengo bilera 2016ko 
otsailaren 2an izango da; bertan, ekitaldi honetan kulturaren esparruan 
jorratu beharreko gai estrategikoak aztertuko dira. 
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10\11\02\01\0795 Gobernu Kontseiluaren erabakien 
gardentasunari buruz. 
2015.10.23 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 97/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Eusko Jaurlaritzaren webguneak 2015eko urriaren 6tik Gobernu Kontseiluak 
eztabaidatu eta onartutako gaien zerrenda eta gai ordenak jasotzen ditu. 
 
Irekia atariak eguneratzeko eta edukiak areagotzeko prozesuari eusten dio, 
informazio gehiago eskaintzeko eta herritarrekin elkarrekintzarako aukera 
gehiago izateko. 

    

LEHENDAKARITZA Irekia atariak hobetzeko jasotzen dituen iradokizun guztietara zabalik egoten 
jarraitzen du. Beta moduan lan egitea beti, horixe da atariaren ezaugarri 
nagusietako bat.  
 
2015. urtean, Irekiak lehen aldiz 480.000 erabiltzaile bakarren kopurua 
gainditu zuen; horrek esan nahi du 2014. urtearekin alderatuta % 30 baino 
gehiago hazi zela, eta martxan jarri zen 2010. urtearekin erkatuz gero 
% 240. Lehen aldiz, Irekiak 2.000.000 orri ikusien muga gainditu du, eta 
urtea bukatzerakoan 2.124.100 bisita izan ditu; horrek gizartean eragiten 
duen interesa agerian uzten du horrek.  
 
Gobernuaren jardunaren berri ematen duten albisteak, Irekiak atariak 
argitaratzen dituenak, gardentasunarekiko konpromisoari dagozkio, eta 
herritarrek parte hartze informatua egitea ahalbidetzen du. Ibilbidearen 
lehenengo bi urteetan, 2010 eta 2012 artean, Irekia atariak argitaratutako 
albisteen kopurua % 49 areagotu da. Hurrengo hiru urteetan, 2012 eta 2015 
artean, argitaratutako albisteak % 14 baino ez dira hazi. 
 
Legebiltzarrak iradokitzen duen moduan, Irekia atariak herritarren parte 
hartze, informazio eta komunikazio tresna gisa etengabe hobetzen 
jarraitzeko ahalegina egingo du. Horixe da gobernuaren erronketako bat 
Horren haritik, pixkanaka-pixkanaka herritarren eskaera zein gobernuaren 
proposamen kopuruek gora egiten dute. Ezin da ukatu legegintzaldiz 
legegintzaldi gora egiten dutela, baina elkarreraginkortasunaren hazkunde 
handiena sare sozialetan gertatu da. Horregatik, herritarrak gailu 
mugikorretatik geroz eta gehiago sartzen direnez, Irekia sare sozialetarantz 
eta nabigazio mugikorrerantz ere orientatzen ari da. 

10\11\02\01\0796 LOMCE Batxilergoa ezartzearen 
gainean. 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Sailak batxilergoko curriculumaren dekretu proiektua izapidetzen jarraitzen 
du, Heziberri 2020 Planaren hezkuntza eredu pedagokikoaren markoa 
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2015.10.21 BATZORDEA 
AKORDIOA, 94/2015 

garatzen duena, abenduaren 22ko 236/2015 Dekretuarekin bat etorriz, 
oinarrizko hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezarri zuena. 
 
Horrenbestez, dagoeneko onetsita dagoen aipatutako dekretuarekin gertatu 
bezala, batxilergoko curriculumaren dekretu honen proiektuan ere 
LOMCEren alderdi negatiboenak ahal bezainbeste gutxitzen ahalegintzen 
ari da Saila, eskuragarri dituen baliabide guztiekin.  

10\11\02\01\0797 Osakidetzako eskaintza publikoa 
zabaltzeari eta egonkortzeari 
buruz. 
2015.10.08 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA 88/2015 

OSASUNA Estatuko 2016ko Aurrekontu Orokorrei buruzko urriaren 29ko 48/2015 
Legearen 20. artikuluak xedatu zuenez, Administrazio Publikoan osasun 
eskumendun langileak jartzeko tasa Osasun Sistema Nazionaleko osasun 
zentro eta ospitaleetako plazei dagokienez aurtengo urterako gehienez 
% 100era arte finkatuta geratu da. 
 
Osasun arloko mahai sektoriala negoziazio mahai bat da, eta, horren haritik, 
ezin da informazio mahaitzat jo. Beste kontu bat da indarrean dagoen 
legediarekin bat etorriz zenbait arlo xedatu izana, adibidez langileak jartzeko 
tasa finkatzeari dagokionez, oinarrizko arau izaera baitauka, Konstituzioaren 
149.1.13.ª eta 156.1 artikuluen babesean. 
 
Osakidetza zerbitzuen antolakuntzetako plantilla organikoari eta funtzionalari 
buruzko beharrezko informazioa osatzen ari da, osasun arloko mahai 
sektorialean dauden sindikatuei igortzeko. Informazio hori mahai 
sektorialaren hurrengo bilera baino lehen igorriko da. 
 
Behin-behinekotasun kopurua murrizteko eta, horien ordez, hutsik dauden 
plazetako karguekin bitartekoak izendatzeko ezarri nahi diren neurri 
aurreikusien berri emango zaie sindikatuen ordezkariei.  

10\11\02\01\0799 Laneko istripu eta gaixotasunen 
kudeaketaren legedi 
pribatizatzaile berriari buruz. 
2015.10.08 eta 15 OSOKO 
BILKURAK  
AKORDIOA 92/2015 

OSASUNA Zehazki 35/2014 Legea indarrean sartzearen aurrean, bigarren xedapen 
gehigarriaren bosgarren atalean ezarritakoari dagokionez, Osasun Sailak 
arau horretan ezarritakoa besterik ezin du egin, baliogabetzen ez bada eta 
indarrean dagoen bitartean. 
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10\11\02\01\0801 Gizarte-larrialdietarako laguntzak 
finantzatzeari buruz. 
2015.10.08OSOKO BILKURA, 
08.10.2015 
AKORDIOA, 90/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

2016. urteko ekitaldirako GLLen partida milioi bat eurotan areagotu da, 23 
milioitara iritsiz. Dekretua ezarritako prozedura eta bideen bitartez aldatzen 
ari da. 2016ko agindua otsaila amaieran argitaratuko da. 

10\11\02\01\0804 Euskararen ezagutza era 
ofizialean 
egiaztatzeko sistemaren 
birformulazioari 
buruz. 
2015.10.22 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 96/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Baliozkotzeen Jarraipen Batzordearen barruan lantalde bat sortzea erabaki 
zen, erakunde egiaztatzaileetako bakoitzean horretarako izendatutako 
adituek eratutakoa. 
 
Lantalde hori dagoeneko sortu da, eta dagoeneko behin bildu dira; 
urtarrilerako beste bi bilera aurreikusi dira. 
 
Aipatutako bilera horiek egin eta gero, txosten tekniko bat egingo da 
(aurreikuspenen arabera, otsailean), eta Baliozkotzeen Jarraipen 
Batzordeari entregatuko zaio. 
 
Txosten horretako proposamenak eta ondorioak Eusko Legebiltzarrari 
jakinaraziko zaizkio ondoren. 

10\11\02\01\0806 Euskal federazioek nazioarteko 
federazio eta lehiaketetan parte 
hartzea sustatzeari buruz. 
2015.09.29 BATZORDEA 
AKORDIOA, 85/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Gobernu honek bat egiten du erabat euskal kirol federazioen lanaren 
garrantziarekin eta, aldi berean, federazio sarearen egoera hobetzeko 
modurik onena Euskal Kirol Federazioen Batasuna indartzea dela uste du; 
horregatik, legegintzaldi honetan finantzaketa gehitu egin da, federazioei 
zerbitzu hobea eskain diezaien eta federazioek administrazio gastuak 
gutxitu edo saihestu ahal izateko, Euskal Kirol Federazioen Batasunak 
ordainduko baititu. 

10\11\02\01\0811 Eusko Jaurlaritzaren 
komunikazio- eta publizitate 
politikari buruz. 
2015.10.08 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 91/2015 

LEHENDAKARITZA Publizitate Instituzionalari buruzko Sailen arteko Batzordearen Erabakia 
2015-12-09an igorri zen, publizitatea banatzeko irizpideak eta 
publizitatearen aplikazioa ebaluatzeko sistema finkatzen dituzten 
jarraibideak onartzekoa. 

10\11\02\01\0812 Energia elektrikoaren 
autokontsumoaren araudiaren 
inguruan. 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

EAEn autokontsumoaren hedapenari buruz eskatutako txostena erabat 
amaituta dago, eta 2016/04/29rako ezarritako epea baino lehen 
Legebiltzarrera igorriko da.  
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2015.10.29 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 99/2015 

 
2016. urterako laguntzen deialdian, Energiaren Euskal Erakundeak ekoizpen 
elektrikoko laguntzetarako programa bat aurreikusi du, autokontsumorako 
energia berriztagarriekin. 
 
Une honetan, laguntzen deialdia izapidetzen ari dira, arauei eta ekonomiari 
dagokien kontrolaren gaineko OCEren txostenaren zain. 

10\11\02\01\0813 Arrasateko ospitalean 
erresonantzia magnetikoetarako 
unitatea irekitzeko. 
2015.09.30 BATZORDEA 
AKORDIOA, 206/2015 

OSASUNA RMN ez da ohiko ekipamendua eskualdeko ospitaleetan. Bidasoa, Mendaro 
edo San Eloy ospitaleetan ez dago RMN ekipamendurik instalatuta, eta 
Debagoienako erreferentziazko populazioa baino biztanle gehiago dauzkate 
denek. Izan ere, deskribatutako populazio esparruetan erikortasun tasa ez 
da nahikoa aipatutako ekipamendua instalatzeko, ekipamendu horrek 
eskatzen duen inbertsioa dela-eta erabat optimizatu behar delako sektore 
publikoko ekipamenduak modu egokian kudeatzeko. 
 
Debagoieneko profesionalek eskatzen dituzten RMNak ez dira esklusiboki 
baliabide mugikorrean egiten. Gasteiztik hurbil daudenez, Debagoienari 
dagokion populazioaren RMNak populazio nukleo horren instalazioetan egin 
daitezke. 
 
2015ean Debagoienari dagozkion miaketen kopurua 3.484koa izan da (mota 
horretako ekipamenduaren errendimendu gaitasuna baino pixka bat 
baxuagoa, urtero 7.000 miaketen kopurua gainditzen baitu); horietatik %32,1 
OSATEKek egin ditu. Errealitate horrek erakusten du Debagoieneko 
medikuek RMNak makina batean edo beste batean eskatzen dituztela 
miaketa mota bakoitzak eskatutako kalitate teknikoaren arabera. 
 
Horregatik guztiagatik, Osasun Sailak uste du ez dela beharrezkoa RMN bat 
Debagoieneko ESIn instalatzea. 

10\11\02\01\0817 EAE errefuxiatuen aterpe-lurralde 
izendatzeari buruz. 
2015.10.01 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 86/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Euskadin hiru lan mahai jarri dira martxan: erakundeen artekoa, sailen 
artekoa eta soziala. Hiru mahai horien bitartez abiaraziko den harrera 
baliabidea koordinatuko da, erakunde homologatuekin batera, errefuxiatuei 
harrera ematea lantzeko. 

    LEHENDAKARITZA Europako errefuxiatuen krisialdia erakundeetatik eta modu politikoan 
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jorratzea erabaki da, modu integralean eta koordinazioan bai gainerako 
euskal erakundeekin, bai arloan inplikatutako gizarte erakundeekin. 
 
Gai honetan inplikatutako arloetako sailen arteko ordezkariak elkartzen 
dituen lantaldearen lehenengo bilera. 2015ean zehar zenbait topaketa egin 
ziren; topaketa horien testuinguruan krisi honetako jardunbideen dekalogo 
bat eta zerbitzuen zorro bat onartu ziren, Eusko Jaurlaritzako arloetatik 
errefuxiatuei eskaini ahal zaizkien prestazioen maila zehaztuz. 
 
Gai honetan ardurak eta eskumenak dituzten sailen arteko ordezkariak 
elkartzen dituen lantaldearen lehenengo bilera; Eusko Jaurlaritzak, hiru foru 
aldundiek, hiru euskal hiriburuetako udalek eta Eudelek parte hartu dute. 
Taldea erregulartasunez bildu da, euskal erakundeen konpromiso ofizialaren 
arabera datozen urteetan hartuko dituzten 1.000 pertsonari erantzuna 
emateko. 
 
Lehen bilera soziala, non aipatutako euskal erakunde publiko guztiez gain, 
Cáritas, Gurutze Gorria eta CEAReko ordezkariak ere izan diren. Harrezkero 
erakunde sozialekin izandako bileratan harrera prestatzeko modu 
koordinatuan egin da aurrera.  
 
Enplegu eta Gizarte Gaien Ministerioko estatu idazkariarekin eta bere 
Madrileko taldearekin bilera, Europa mailako krisi humanitario honi erantzun 
bateratua ematea lantzeko. 
 
Bilbon Eritreako hiru pertsonari harrera ematea CEARen bitartez; 2015ean 
ofizialki iritsitako errefuxiatu bakarrak izan dira, egun horretan bertan 
Espainiara iritsi ziren 12 pertsonetatik. 
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu Angel Toña jaunaren agerraldia 
Eusko Legebiltzarrean, berak eskatuta, egun horretara arte erakundeetatik 
egindako jardueren berri emateko. 
 
Enplegu eta Gizarte Gaien Ministerioko estatu idazkaritzarekin eta bere 
Madrileko taldearekin beste bilera bat, Europa mailako krisi humanitario honi 
erantzun bateratua lantzeko. 
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10\11\02\01\0819 Jai, aisia eta jolas giroetako 
genero 
indarkeriari eta jokabide sexistei 
buruz 
2015.11.26 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 114/2015 

LEHENDAKARITZA Sentsibilizaziorako lau tresna berri sortzea Beldur Barik programaren 
testuinguruan, hainbat urtez Beldur Barik landu duten udalen eskaerari 
jarraiki, tokiko prozesuetan dagoeneko hasitako hausnarketa eta eztabaida 
prozesuetan are gehiago sakontzeko, berritzeko eta eraberritzeko. 
2015ean sortutako tresna horietako bat Beldur Barik Gunea da. 
 
Beldur Barik Gunea epe luzeko tokiko prozesuak sortu nahi dituen 
proposamen bat da; aisialdiaren eta jaietako testuinguruetan indarkeria 
sexuala identifikatzeko, prebenitzeko eta bakarka zein taldeka erantzutea 
artikulatzeko gazteei zuzendutako kanpainak garatzea du xede. Beldur 
Barik Gunea garatzeko material zehatz batzuk diseinatu dira gazteei 
informazioa zuzenean emateko beraiengandik gertu dauden baliabide 
ezagunetan. Material guztiak elkarri lotuta daude eta mezu eta informazio 
antisexista, antihomofoboa eta sexu erasoen aurkakoak dira, guztiak 
sorburu jakin batetik (irudia, audioa eta testua). Jarraian  “Beldur Barik 
Gunea garatzeko diseinatutako materialak zerrendatuko dira:  
 
(1) Udalerriko gazteen artean banatzeko materialak: Sexu erasoak 
prebenitzeko kit-a; prebentziorako gida bat, txistu bat, pegatinak eta/edo 
txapak, BB Gunea azaltzeko triptikoa.  
 
(2) Material grafikoak BB Gunea jarreradun mezuekin: kartelak, 
plastikozko zintak, banderinak etab.  
 
(3) Soinu materialak: autobabes eta ahalduntze mezuak dituzten musika 
proposamenak.  
 
(4) “KALEAK, GAUAK ETA JAIAK GEUREAK DIRA tailerra”: 
ospakizunetan gerta daitezkeen sexu erasoen egoerei aurre egiteko 
tresnak errazteko. 
 
Beldur Barik Gunea ekaina amaieran aurkeztu zenez, udalerriek ez dute 
denborarik izan prozesu bat bezala garatzeko, eta gehienak gazteei 
informazioa eta materiala banatzeko stand bat jartzera mugatu dira. 
Nolanahi ere, 17 udalerrik Beldur Barik Guneari lotutako nolabaiteko 
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ekintzaren bat garatu dute, gehienak herriko jaien inguruan, eta udalerri 
batek aisialdirako udal espazio batzuetan erabili du: Gazteleku eta 
“Gauero (18 urtetik beherakoentzako alkoholik gabeko gau espazioa). 

10\11\02\01\0823 Arabako egoera ahuleko 
eremuetan enplegua sortzeko 
bultzadari buruz. 
2015.11.12 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 104/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Arabako eskualde guztiek dagoeneko badaukate Lanbidek finantzatutako 
Enplegu Plan Zehatza.    Hala ere,  foru aldundiarekin, kuadrillekin eta 
Arabako udalekin lanean ari gara Eskualdeko Enplegu Plan horiek 
indartzeko neurriak finkatzeko. 

10\11\02\01\0824 Funtzionarioei aparteko 
ordainsariaren ehuneko hogeita 
bosta ordaintzeari buruz. 
2015.10.29 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 101/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Urriaren 23an negoziazio mahaiak baldintzak aldatzeko proposamena egin 
du, besteak beste, lanaldia murrizteari edo soldatak areagotzeari 
dagokionez. 

    

OGASUN ETA FINANTZAK Legez besteko proposamena onartu ondoren, Legebiltzarrak berak 
abenduaren 23ko 9/2015 Legea onartu zuen, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak onartu zituena 2016. urteko ekitaldirako; 
testu horren hamaikagarren xedapen gehigarriak zehaztu zuen 2012ko 
abenduko aparteko ordainsaria ordaintzeko epeak, baldintzak eta 
inguruabarrak, jasotzeko eskubidea daukaten langileei, soldata hori 
murriztearen ondorioz ordainsaria jaso gabe geratu baitziren. 

10\11\02\01\0825 Etxebizitzak birgaitzeko eta hiriak 
zaharberritzeko erakundearteko 
plan bat egiteari buruz 
2015.11. 19 eta 26 OSOKO 
BILKURAK 
AKORDIOA, 110/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Udalek eta jabeen erkidegoek irisgarritasun unibertsala bultzatzea 
sustatzea, eraikinak eta hiri ingurunean modu iraunkorrean zaintzeko 
eraginkortasun energetikoa 2016an. 

10\11\02\01\0826 Esne-sektorearen liberalizazioak 
sortutako egoeraren inguruan. 
2015.10.29 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 100/2015 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

EH Bildu legebiltzarreko taldeak eskatuta, agerraldia Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun Batzordean, esnearen sektorearen 
liberalizazioaren aurrean Eusko Jaurlaritzaren helburuen gaineko 
azalpenak emateko. 
 
10/10/06/03/1000 ekimena. 
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Honako ekintza hauek egin dira, besteak beste: 
 
Esnearen erosle merkaturatzaileei laguntza ematea, bolumena 
areagotzeko, negoziazio gaitasuna hobetzeko eta bilketa ibilbideak 
berregituratzeko  
 
-Neurriak PDR markoan egokitzea esne behien sektoreari laguntzeko 
(laguntzak ematerakoan izaera lehenetsia eta laguntza mailak 
areagotzea). 
 
- Esne behien sektoreari laguntza emateko neurriak ezartzea 
 
- Banaketa handiarekin akordioak ezartzea, NIREA ekimenaren barruan 
 
- Aldizka bilerak egin dira gainerako administrazioekin eta kateko 
eragileekin krisialdiaren bilakaera aztertzeko. 
 
- Salmenta puntuetan ikuskaritzak egiteari eutsi zaio 
 
- Behi esnearen promozio kanpaina bat egin da 

10\11\02\01\0829 Hondamendietarako funtsaren 
sorrerari eta erregulazioari buruz. 
2015.11.19 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 107/2015 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Legebiltzarreko 10/10/05/03/5356 galderari erantzuna, EAEko lehen 
sektoreko hainbat ataletan nekazaritza aseguruak finkatzeko. 
 
Eusko Jaurlaritzaren gidaritzapean, foru aldundiak nekazaritza aseguruak 
kontratatzea modu aktiboan sustatzen ari dira, horretara bideratutako 
aurrekontu partidak gehituz. 
 
Nekazaritza Politikaren Batzordean, 2015eko azaroaren 19an, Euskal 
Autonomia Erkidegoan Katastrofeen Funtsa garatzeko dekretu 
proposamen bat onetsi zen.  

10\11\02\01\0831 Radio Vitoria desegituratzeari 
buruz. 
2015.11.26 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA,113/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

EiTBko ereduari buruzko erreferentziazko kudeaketa dokumentuak 
EiTBren Plan Estrategikoa 2013/2016 eta EiTBren Programazioko Ildo 
Nagusiak (X. legegintzaldia) dira, biak EiTBren Administrazio Kontseiluan 
eztabaidatu eta erakunde eskumendunak onartutakoak. 
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Dokumentu horietan bost irrati markaren eskaintza bateratua jaso da, eta 
zerbitzu publikoak Radio Vitoriari egiten dion ekarpena zehaztu da. 
 
Horrez gain, Eusko Jaurlaritzako Aurrekontu Memorietan, 2014, 2015 eta 
2016 ekitaldietarako lege mailarekin onartutakoak, aurrekontuak modu 
arrazoituan ezarri ziren, Eusko Irratia, S.A.U. eta Radio Vitoria, S.A.U. 
jardueren memoria justifikatuekin. 
 
EiTBk badauzka langile egokiak Radio Vitoriaren jarduna kalitatezko 
baldintzetan garatzeko, kontuan izanda katearen izaera publikoa eta EiTB 
komunikazio taldeak onartutako ustiapen aurrekontua. 

10\11\02\01\0833 Elikagaien artisau-ekoizpenari 
buruzko marka berriaren inguruan. 
2015.11.23 BATZORDEA 
AKORDIOA, 108/2015 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Jatorria EAEn duen eta kalitatezko ziurtagiridun elikagaien artisau 
ekoizpenaren araudia garatzeak marko orokor bat izango du oinarri gisa, 
Euskadiko nekazaritza eta elikagaien ekoizpeneko zenbait esparrutan 
higiene eta osasun arloko baldintzak egokitu eta malgutzeko irizpideak 
aplikatzeko; artisau ekoizpenaz gain, establezimendu ez industrialetarako 
ezaugarri komunak ere badituzte.  
 
Marko orokor hori Osasun Sailaren eta Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasunaren dekretu baten bitartez ezarriko da, eta hainbat sailek 
elkarrekin egingo duten lanaren emaitza izango da, foru aldundiekin Elika 
fundazioarekin eta nekazaritza elikagaien euskal ekoizpenaren sektoreko 
eragileekin elkarlanean, lehen sektoreko ekoizleen eta ekoizpen bolumen 
txikian elikagaiak ekoitzi nahi dituzten interesdunen eskaerei erantzuteko, 
familia motako enpresa egitura batekin eta EAEra mugatutako 
merkaturatze esparruarekin, gertuko edo tokiko salmenta modalitatean, 
zuzeneko salmentan zein zirkuitu laburrekoan. 
 
Elikadura establezimenduen erregistro eta baimenaren marko orokorra 
(Osasun Sailaren eskumena) eta nekazaritza ustiapenetako lehen 
sektoreko ekoizpena (foru aldundien eskumena) dekretu bidez mugatu 
ondoren, modu bereizian baina produktuka orekatuta, orduan garatuko 
dira, batetik, Osasun Jarraibide Teknikoak, eta, bestetik, artisau 
ekoizpenaren Arau Tekniko Zehatzak, hau da, nekazaritza eta/edo 
abeltzaintza ustiapenetan bertan lortutako lehengaiak erabiliz elikagaiak 
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sortzea (uztailaren 3ko 126/2012 Dekretua). 
 
Nolanahi ere, euskal elikaduraren kultura zaintzeari lotutako balioak, 
ingurumena errespetatzea eta Euskadiko nekazaritza eta elikagaien 
ekoizpenaren prestigioaren helburuak eta ustiapenen errentagarritasuna 
aintzat hartu beharreko funtsezko alderdiak dira artisau ekoizpenaren 
araudia garatzerakoan. 

10\11\02\01\0843 Juan Sebastian Elkano marinel 
getariarrak bukatu zuen munduko 
biraren V. mendeurrena ospatzeari 
buruz. 
2015.11.26 OSOKO BILKURA 
AKORDIOA, 111/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritzaren ustez, zentzuzkoa da Juan Sebastián Elcano marinel 
getariarrak munduari bira eman zionetik bosgarren mendeurrena 
ospatzeko programa bat prestatzea, Elcanoren figura historikoa hobeto 
ezagutzeko eta garaiko abentura transatlantikoan euskaldunek mundu 
mailan zeukaten garrantziaren berri izateko. 
 
Hala, Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Getariako Udalak, 
San Telmo Museoak eta Euskadiko Artxibo Historikoak osatutako lantalde 
bat martxan jarriko da, programa oroigarria prestatzeko eta beharrezko 
koordinazioa ezartzeko horri lotuta sor daitezkeen balizko beste ekimen 
batzuekin. 
 
Bestalde, beharrezko urratsak emango dira inplikatutako erakundeekin 
Getaria eta Euskadi Magallanes-Elkano ibilbidearen nazioarteko 
proposamen batean integratzeko, UNESCOren Munduko Ondarearen 
Zerrendan jasotze aldera. 
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10\11\03\00\0001 Tratu txarren biktimak diren 
adineko pertsonei zuzendutako 
jardunei buruz 
2013.03.07 
AKORDIOA 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Tratu txarren egoerak prebenitzeko, antzemateko eta horiei arreta 
emateko prestatutako tresna aurkeztu egin da; egitasmo pilotua egin da 
eta baliozkotzat jo da. Orain tresna erabiliko duten profesionalei 
prestakuntza ematea falta da. 

10\11\03\00\0007 Egitura publikoaren murrizketari 
buruz 
2013.03.21 
AKORDIOA 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2015. urtean entitate publikoen kopurua murrizteko bidean aurrera egiten 
jarraitu da. Betiere Berrantolatzeko Estrategiaren parte den "Berehalako 
Ekintza Planaren" testuinguruan, horrek aurreikusi baitzuen (lehenengo 
helburu gisa) enpresak edo enpresetako partaidetzak desagerraraztea 
2013-2017 aldian. 
 
Berehalako Ekintza Planaren bigarren helburua gauzatzeari dagokionez 
nabarmen egin da aurrera, erakunde publikoetako zuzendaritza egiturak 
gutxitzeari dagokiona, % 20ko neurrian. 

10\11\03\00\0013 Administrazioaren Mahai 
Orokorrean jarraitutako irizpideen 
inguruan 
2013.04.25 
AKORDIOA 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Guztira, 2015ean Mahai Orokorraren hiru bilera egin dira. 
 
Urriaren 23an, Negoziazio Mahaian, baldintzak aldatzeko proposamena 
egin zen, lanaldia murrizteari edo ordainsariak areagotzeari dagokienez, 
besteak beste. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Pasaiako Itsas Arrantza Institutu Politeknikoan eskolak irakasten 
jarraitzeko baldintza aproposak bermatuko dituzten lanei berehala ekiteari 
dagokionez, jakinarazi da, Gipuzkoako ordezkaritzaren eskariz, zentroko 
zuzendaritzak beharrizanen programa igorri duela. Une honetan Lanbide 
Heziketako Zuzendaritza dokumentu hori aztertzen ari da, aipatutako 
zentroan garatu beharreko jarduketak bidezkoak diren egiaztatzeko eta 
lanak zehazteko, hala badagokio. 

10\11\03\00\0072 Kirolaren etorkizuneko 
finantziazioari buruz 
2014.03.20 
AKORDIOA 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

2015. urteko bigarren seihilekoan, Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera 
fisikoaren eta kirol jardueraren mapa estrategiko bat prestatzeko lanean 
aritu da Saila; honako hauek dira mapa horren helburu nagusiak: 
1. Sektorearen egitura identifikatzea 
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2. Erreferentziazko araudien, eragileen eta jardueren ezaugarriak zehaztea 
3. Aktoreen autopertzepzioa eta pertzepzioa ezagutzea  
4. Sektorea ikusarazi, antolatu eta koordinatuko duen erakunde plan bat 
proposatzea.  
Azterlan hori fase aurreratu batean dago une honetan, eta 2016ko 
otsailaren amaierarako bukatuta egon daitekeela uste da. 

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

OSASUNA Segurtasun eta Osasun Batzorde Korporatiboa uztailaren 8an bildu zen, 
eta langileen ordezkariei 2015eko lehen seihilekoko   jarduera eta istripu 
tasei buruzko datuak jakinarazi zitzaizkien; kanpo indarkeriaren ekintzen 
bilakaera deskribatzeko atal berezi bat ere eskaini zitzaien, eta Prebentzio 
Korporatiboko Zerbitzuak abiarazi beharreko ildo lehenetsien berri ere 
eman zitzaien. 

10\11\03\00\0080 Chillida Leku museoa publikoari 
irekitzearen eta eskuratzearen 
inguruan Jaurlaritzak dituen 
asmoei buruz 
2014.04.03 
AKORDIOA 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritzak posizio bateratua adostu du Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin Chillida-Leku eragiketari dagokionez; Chillida-Belzunce 
familiari horren berri eman dio, azter dezaten. Une honetan familia horren 
erantzunaren zain dago. 

10\11\03\00\0081 Bitartekaritza-prozedura ezartzeari 
buruz 
2014.06.05 
AKORDIOA 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Eusko Jaurlaritza, European Forum for Restaurative Justice entitateko 
Zuzendaritza Batzordeko (Board) kide denez, 2015eko uztailean Lisboan 
egin zen Udako Eskola antolatu zuen Forumarekin elkarlanean, Europako 
Parlamentuko eta Kontseiluko urriaren 25eko 2012/29/UE Zuzentaraua 
aplikatzeari dagokionez, delituen biktimei laguntza eta babesa emateari 
buruzkoa. 
 
2015eko urriaren 15ean administrazioarekiko jurisdikzioan bitartekaritza 
intrajudizialari buruzko jardunaldi batean parte hartu da. 
 
Ordena zibilean bitartekaritza intrajudizialeko proiektu pilotu bat abiaraztea 
erabaki da, Gipuzkoako Lurralde Auzitegiarekin eta SIGNUM Notarioen 
Fundazioarekin batera, Donostiako Lehen Auzialdiko Bigarren Epaitegian.  
 
Oñatiko IISJn hainbat mintegi eta UPV/EHUn udako ikastaroak egin dira  
justizia konponarazleari buruz UPV/EHUrekin, Gipuzkoako Lurralde 
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Auzitegiarekin eta European Forum for Restaurative Justice entitatearekin 
elkarlanean.  
 
Gatazkak konpontzeko metodo alternatiboei dagokienez, aitzindariak izan 
gara Elkarlan Zuzenbidea sustatzen eta hedatzen horretarako egokitutako 
metodo egoki gisa, eta lanbide juridikoetan jarduteko modu berri hau 
finantzatzen laguntzen duen Administrazio Publiko bakarra gara; 
modalitate horren alde agertu den parlamentu bakarra Eusko Legebiltzarra 
izan da.   Estatuko hainbat abokatutza elkargotan eta unibertsitatetan 
prestakuntza saioak eta aurkezpenak egin dira. 
 
Zerga gatazkak konpontzeko   Elkarlan Zuzenbidea baliatzeko proiektu 
pilotua garatu da,  Bizkaiko Foru Ogasunarekin elkarlanean.  
 
Gatazkak konpontzeko modu alternatibo gisa Elkarlan Zuzenbidea 
erabiltzeko prestakuntza eta hedapen jarduerak garatu dira Innobasquekin, 
abokatuen elkargoekin eta Euskadiko Elkarlan Zuzenbidearen 
Elkartearekin batera. 

10\11\03\00\0095 Gasteizko Mendien babesari buruz 
2015.03.06 
AKORDIOA,  5/2015. 
(10/11/02/01/0557LB Prekin 
eztabaidatu eta onartzen da) 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

2015eko uztailaren 21ean Gobernu Kontseiluan Gasteizko Mendi Garaiak 
Natura 2000 Sareko espazio izendatzea onartu zen, BNAPko hasierako 
aginduaren helburua betez, hain zuzen ere Gasteizko Mendiei ingurumena 
babesteko figura bat ematea baitzen, Espazio Natural Babestua 
kategoriaren barruan. 

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

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Eusko Jaurlaritzak Durangoko Liburu eta Disko Azoka babesten jarraitzen 
du, inplikatutako gainerako erakundeekin elkarlanean, eta 2016. urteko 
ekitaldirako Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretan 
2015ean banatutako zenbateko berdina jaso du, hitzordu kultural 
garrantzitsu horri ematen zaion babesaren erakusgarri. 
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10\11\03\00\0104 Zuia eta Urkabustaiz hornitzeko 
eraikuntza- 
proiektua gauzatzeko Eusko 
Jaurlaritzaren asmoei buruz 
2014.10.30 
AKORDIOA 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

 Zuia Urkabustaizko hornidura proiektuaren ingurumen izapideek aurrera 
jarraitzen dute. 

10\11\03\00\0105 Hezkuntza- eta hizkuntza-
politikako eskumenetan izandako 
murrizketei buruz 
2014.11.06 
AKORDIOA 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Urtero egiten ari den esfortzuari esker, proiektu eleanitzak dituzten geroz 
eta ikastetxe gehiago dago. Gaur-gaurkoz, funtsean hizkuntza proiektu 
hirueleduna (eta eleanitza) garatzen duten ikastetxeen kopurua 315ekoa 
da. 
 
Proiektu horiek dagokien berme eta tinkotasunez bultzatzeko, 
prestakuntzarako (Prest_Gararen bitartez) eta aholkularitzarako 
(Berritzeguneen bitartez) beharrezko baliabideak bideratu dira. Horrez 
gain, proiektuei etengabeko jarraipena egiten zaie. 
 
Halaber, hainbat programa osagarri ere egiten dira: Elkarrizketa 
laguntzaileak 146 ikastetxe publikotan, ingeles hizkuntzan murgiltzeko 
egonaldiak, etab. 
 
Zerbitzu eta ikastetxeei zentroko hizkuntza proiektua prestatzen 
laguntzeko gida bat eman zaie.  
 
Proiektu hirueledunen eta eleanitzen garrantziaz jakitun, proiektu horien 
tratamendua hezkuntza sistema hobetzeko planaren ildo estrategiko 
batean jaso da. 

10\11\03\00\0114 Garoñako zentral nuklearra berriro 
ez irekitzeko hartu beharreko 
neurrien inguruan 
2015.02.19 
AKORDIOA, 2/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2016. urtean, Arabako Foru Aldundiarekin batera, prozedura 
administratiboetan pertsonatzea aztertuko da (horiei buruzko informazioa 
izanez gero); nolanahi ere, kasuan kasuko ekintza judizialak egin ahalko 
dira. 

10\11\03\00\0122 Euskal enplegu publikoaren 
legearen aurreproiektua 
prestatzeko prozesuan 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

2015eko abenduaren 22an Gobernu Kontseiluak Enplegu Publikoaren 
Legearen Proiektua onetsi zuen, eta Legebiltzarrera igorri zuen, 
izapidetzeko. 
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ordezkaritza sindikalarekin 
negoziaziorik ez izateari buruz 
2015.02.05 
AKORDIOA, 1/2015 

10\11\03\00\0130 Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen 
(LAG) aldaketan diputazioen eta 
udalen eskuduntzak usurpatzeari 
buruz 
2015.03.12 
AKORDIOA,  7/2015 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

2015eko uztailaren 27an, Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak berrikusteko 
prozedurari ekiteko erabakia hartu zuen; bertan egoitza kuantifikazioa ere 
ageri da. 

10\11\03\00\0133 Hirikoren sustatzaileen aurkako 
kereila 
dela-eta hartuko dituen neurriei 
buruz 
2015.04.16 
AKORDIOA, 9/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernuak akordioa betetzat jotzen du; nolanahi ere, baliteke gobernuaren 
zerbitzu juridikoak prozesu judizialean pertsonatzea. 

10\11\03\00\0136 "De Miguel auzian" Gasteizko 4. 
Epaitegiak emandako autoaren 
ondoren Eusko Jaurlaritzak hartu 
beharreko neurriei buruz 
2015.04.16 
AKORDIOA, 8/2015 

LEHENDAKARITZA Ikerketa Batzorde Bereziaren gomendioen betetze txostena 
Legebiltzarrera igorri da, erakundearen bilkurak 2012ko maiatzaren 10ean 
onetsitakoak. 

10\11\03\00\0144 Euskal pilotari buruzko plan 
estrategiko berri baten beharraren 
gainean 
 2015.06.11 
AKORDIOA, 12/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Gazteria eta Kirol Zuzendaritza Euskal Pilotaren Plana 2016-2020 
garatzen ari da, euskal pilota sustatzeko eta berrindartzeko baliagarria 
izango den ekintza bateraturako tresna bat martxan jartzeko.  Plan horren 
azken emaitza are baliagarriagoa izan dadin, 2015eko azaroaren 9an 
idatzi bat igorri zitzaien euskal pilotaren esparruko kirol enpresa, klub, 
federazio eta erakundeei, eta prestatze fasean parte hartzera gonbidatu 
zitzaien, balizko bilera eta elkarrizketetan parte hartuz. 
 
Plana 2016. urteko udarako amaituta egotea aurreikusi da. 
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10\11\03\00\0147 Administrazio publikoari buruzko 
beste lege bat planteatzeko egin 
beharreko urratsei buruz 
2015.06.18 
AKORDIOA,13/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluaren 2015eko azaroaren 10eko bileran Euskal Sektore 
Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legearen 
proiektua onetsi zen, eta Legebiltzarrera igorri da, izapidetzeko. 
 
Gobernu Kontseiluaren 2015eko azaroaren 10eko bileran Euskal Sektore 
Publikoko Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legearen 
Proiektua onetsi zen, eta honako hau ere Legebiltzarrera igorri zen, 
izapidetzeko. 
 
Bi lege proiektuak prestatzeko prozesuan aintzat hartu dira Legebiltzarreko 
taldeek egindako ekarpenak, aipatutako Euskal Administrazio Publikoaren 
Lege Proiektuari aurkeztutako zuzenketak direla-eta. 

10\11\03\00\0148 C hepatitisa gaixotasunaren 
aurkako tratamenduari buruz 
2015.06.25 
AKORDIOA, 14/2015 

OSASUNA Hepatitisaren Estrategiak adierazi duenez, estatu mailan zein Euskadin, 
F2-F3-F4 gaixo guztiak hiru urteko aldian artatuko dira, eta egoera 
okerrenean daudenekin hasiko da. 2015eko abenduaren 31n 1533 
gaixoren tratamendua hasi da antirretrobiral berriekin, hau da, 2015-2017 
aldirako aurreikusi zen zifra osoaren % 62. 
 
Estrategiaren lehenengo helburua 2016ko abenduaren 31rako F4 gaixo 
guztien eta zailtasunak dituzten F3 eta F2 gaixo guztien tratamenduak 
hasita egotea da. Urtarrilaren amaierarako, gaixo horiek guztiek 
tratamendua izango dute. 
 
C hepatitisaren aurkako tratamendu berrien estaldura Osakidetzaren 2016. 
urterako aurrekontuen farmazia produktuen kapituluan dago jasota. 
 
Plataformei, batzorde sozial eta herritarren partaidetzarako batzordeei 
informazioa helarazteari dagokionez, lau bilera egin dira. Bilera horietan 
Estrategiaren bilakaeraren alderdi nagusiei buruzko informazioa eman zaie 
kaltetuen ordezkariei. 

10\11\03\00\0149 Telelaguntzako zerbitzuaren 
definizio eta helburuei buruz 
2015.10.01 
AKORDIOA, 15/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Telelaguntza laguntza eta esku-hartze sozialerako zerbitzu tekniko bat da, 
lehen mailako gizarte zerbitzuen testuinguruan kokatzen dena; horri esker, 
erabiltzaileek, telefono linearen bitartez eta komunikazioen ekipamendu 
informatiko zehatz batekin, etengabeko arreta zerbitzu bat daukate, 
eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan. Prebentzioaren 
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ikuspuntutik, helburua norberaren autonomia sustatzea, segurtasuna 
ematea eta patologiak prebenitzea da, etengabeko komunikazioa, 
aholkularitza eta osasunaren telemonitorizazioa ahalbidetzen baita. 
Bestetik, laguntzaren arloari dagokionez, helburua zaintza lana eskaintzea 
da, hain zuzen ere osasun arazo larrien edo muga funtzionalen eta/edo 
gizarte bazterketa arriskuan egotearen ondorioz aldi berean osasun eta 
gizarte arreta behar dituzten pertsonei, arreta koordinatua eta egonkorra, 
arretaren jarraitutasun printzipiora egokitutakoak. 
Une honetan definitutako erronkak lantzen ari dira, honako hauek, zehazki: 
 
- Landa eremuetan estaldura areagotzea 
 
- Pertsona zaintzaileei laguntzeko programa garatzea 
 
-Mugikortasun eta segurtasun sentsoreak ezartzea bultzatzea 
 
- Erortzea prebenitzeari buruz dagoen informazioa handitzea 
 
-Zerbitzua oinarrizko gizarte zerbitzuekin eta osasun zerbitzuekin 
koordinatzea hobetzea 

10\11\03\00\0150 Udako hilabeteetan Euskadin 
odolerreserbak bermatzeko 
beharrari buruz 
2015.10.01 
AKORDIOA, 16/2015 

OSASUNA Odol emaileak erakartzeko eta fidelizatzeko kanpainak antolatzen 
jarraitzen da, TGEEZren oinarrizko eta lehentasunezko jarduera gisa. 
Ohiko jarduera horiek hedabideen bitartez zabaltzen diren mezu 
zehatzekin eta bilketa bereziekin osatzen dira udako hilabeteetan, 
Gabonetan eta neguan. 
 
Osagai horiek modu egokian erabiltzera bideratutako neurriek emaitzak 
ematen jarraitzen dute. 
 
Transfusioa ez beste produktu batzuk prestatzeari dagokionez, TGEEZk 
osagai berriak hornitzea jaso du zerbitzuen zorroan, betiere adituen 
batzordeek eta aginte eskudunek ezarritako segurtasun eta eraginkortasun 
irizpideei jarraituz. 

10\11\03\00\0151 Euskaltel enpresak bere 
kapitalaren zati bat Burtsan 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 

Sailak baliatzen dituen politika industrialaren tresna eta politiken multzoa 
norabide horretara orientatuta dago, eta mozioan proposatzen dena 
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saltzeko prozesuari buruz 
2015.10.08 
AKORDIOA, 18/2015 

LEHIAKORTASUNA betetzen du. 
 
Zehazki, euskal industria sarea finkatzea, gure industrien lehiakortasuna 
areagotzea eta ekosistema industriala eta ezagutza ekosistema 
ahalbidetzea, dagoeneko existitzen direnak zein sortuko diren berriak 
punta-puntakoak izan daitezen teknologia digitalen, manufaktura 
aurreratuan eta 4.0 industria berrian. Horrek osatzen ditu gure estrategia 
industrial berriaren ildo nagusiak. 

10\11\03\00\0152 EAEn gazteek duten 
lanprekarietatearen 
egoeraren inguruan 
2015.10.01 
AKORDIOA, 17/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Lehen aukera 2015 erabat berregituratu zen Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren ekarpenak jaso ondoren. 2016. urteko deialdirako 
Kontseiluarekin elkarlanean ari gara lanean. Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailak etengabeko harreman emankorra dauka Kontseiluko 
ordezkariekin. 

10\11\03\00\0154 Iraupen luzeko langabetuak egoki 
artatzeko hartu beharreko neurriei 
buruz 
2015.10.15 
AKORDIOA, 19/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Lanbideren urteko jardunaren plangintzan neurri zehatzak jasoko dira 
jarduketa zehatzak behar dituzten taldeei erantzuna emateko. Laguntzen 
deialdiei, prestakuntzari eta orientazioari dagozkion neurriak aurreikusi 
dira. 

    

OGASUN ETA FINANTZAK Gobernuak berriz ere adierazi nahi du Legebiltzarreko mozio honek 
onesterakoan azaldu ziren nondik norako zorrotzetan betetzen badu, arazo 
larriak sor daitezkeela indarrean dagoen legedira egokitzeari dagokionez, 
hainbat erakunde eta organok egindako zenbait txostenetan adierazi den 
moduan; Ogasun eta Finantza Sailak ganberara igorri zituen, mozio hau 
aurkeztu duen legebiltzarkidearen taldeak berak hala eskatuta (espd. ZK.: 
10\10\07\02\2154) 

10\11\03\00\0155 Klientelismoa saihesteko hurrengo 
gardentasun-legearen edukiari 
buruz 
2015.10.15 
AKORDIOA, 20/2015 

HERRI ADMINISTRAZIOA 
ETA JUSTIZIA 

Gobernu Kontseiluak, 2015eko azaroaren 10ean, Euskal Sektore 
Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko 
Legearen Proiektua onetsi zuen, eta Legebiltzarrera igorri zuen, 
izapidetzeko. 
 
Euskal Sektore Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu 
Oneko Legearen Proiektuak, estatu mailako legedian ezarritako 
gutxienekoak gaindituz, herritarren informazio eskaerei erantzuna emateko 
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epe laburragoak aurreikusi ditu, besteak beste. Euskal Administrazio 
Publikoak informazio publikoaren eskabideei gehienez 15 eguneko epean 
erantzun behar die. 

10\11\03\00\0157 Telebista publikoan 
Legebiltzarreko bozeramaileen 
arteko eztabaidak kentzeari buruz 
2015.10.15 
AKORDIOA, 22/2015 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

Hainbat aldiz nabarmendu den moduan, ez dago jasota Legebiltzarreko 
bozeramaileen artean telebistan eztabaidak egiteko konpromiso formala 
dagoenik. Nolanahi ere, adierazi behar da ETBko saioetan egiten diren 
izaera politikoko elkarrizketa eta eztabaiden multzoak ordezkagarritasuna 
eta aniztasuna errespetatzen dituela.  
 
Horrez gain, albistegietan ere aniztasun eta ordezkagarritasun irizpide 
berbera dagoela jasota dago, EiTBren Zuzendaritza Nagusiak hilero Eusko 
Legebiltzarrera igortzen dituen txostenek frogatzen duten moduan. 
 
LBPa onetsi ondorengo aldiari dagokionez, nabarmendu behar da urriaren 
26ko 977/2015 Errege Dekretuak (Diputatuen Kongresua eta Senatua 
desegin eta hauteskundeen deialdiarena) kanpaina aurreko eta 
kanpainako erritmoa markatu dituela, eta horietan EiTBk, titulartasun 
publikoko hedabidea den aldetik, eztabaida eta elkarrizketetan alderdi 
politikoen parte hartze eta presentziari dagokionez indarrean dagoen 
araudiari erreparatu dio. 

10\11\03\00\0158 Euskadiko udalek terrorismoaren 
biktimei egingo dizkieten 
omenaldiei buruz 
2015.10.15 
AKORDIOA 21/2015 

LEHENDAKARITZA Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiak dei egin zien 
bizitzarako eskubidearen urraketak izan dituzten udalerrietako alkate 
guztiei, memoriaren gaineko politika publikoak bultzatzeko udalerri mailan, 
21/2015 Mozioaren edukiarekin bat etorriz erabat.  Topaketa horren 
testuinguruan alkate bakoitzari kasuan kasuko udalerriko "Bizitzeko 
eskubidearen aurkako urraketen argazkiak, herriz herri" dokumentua 
entregatu zitzaion. 

10\11\03\00\0163 Enplegu-zentro berezien 
erregistroari buruz 
2015.10.29 
AKORDIOA, 24/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Enplegu zentro berezien erregistroa sortzeari buruzko araudiaren 
proposamena Lanbideko Administrazioaren Kontseiluaren erabaki bidez 
onetsi zen, 2015eko uztailaren 22ko saioan.  Urriaren 19ko astean 
prozedura hasteko agindua eman zen, kaltetu daitezkeen interesdunei 
entzunaldi izapidea zabalduz, baita enpresa eta sindikatuen elkarteei ere; 
horrez gain, hasiera aginduan egon daitezkeen txostenak eskatu egin 
ziren. 
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10\11\03\00\0164 Etxebizitza-kooperatibak 
lehenbailehen 
arautu beharrari buruz 
2015.11.12 
AKORDIOA, 25/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

OCE eta Aholku Batzorde Juridikoa entitateen txostenen zain dago, 
Gobernuak onesteko. 

10\11\03\00\0165 Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen 
188. Arrantza Hitzarmena 
berresteari 
buruz 
2015.11.12 
AKORDIOA, 26/2015 

EKONOMIAREN 
GARAPENA ETA 
LEHIAKORTASUNA 

Arrantzari lotutako zenbait gai lantzeko (mozioan azaldutako gaiaren 
mamiarekin inolako loturarik ez daukaten gaiak) Arrantza Zuzendaritza 
Nagusiarekin izandako bileretan (2015eko azaroaren 26an eta 2016ko 
urtarrilaren 14an) arduradunekin mozioan ezarritako aginduari buruzko 
zenbait kontu ahoz adostu ziren. 

    

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

2015. urtean OSALANek arrantzaren sektoreari lotutako zenbait ekintza 
egin ditu. Lan arloko arriskuen prebentzio ikastaroak egin ditu, eta arrantza 
ontzi batean joaterakoan lan arloko osasun eta segurtasunaren gaineko 
eskuliburu bat egin du. 

10\11\03\00\0167 Osakidetzak erretinako kirurgiaren 
ondorioz itsu geratu diren 
pertsonei eragindako altea 
erreparatzeari 
buruz. 
2015.11.12 
AKORDIOA, 27/2015 

OSASUNA Osakidetzak ondare erantzukizuneko espediente bat hasi du erretinako 
kirurgiako ebakuntzetan kalteak pairatu zituzten bederatzi kasuetako 
bakoitzerako, ebakuntza horietan Ala Octa produktua erabili baitzen, Ala 
Medics GmH Alemania enpresak ekoitzi eta BLOSS SAk banatu zuena. 
 
Kaltetu guztien lege ordezkariei puntualki jakinarazi zaie eta informazioa 
igorri zaie egin diren izapidetze bakoitzari eta prozeduraren une bakoitzeko 
egoerari dagokionez. 
 
Ikerketa eginbideek aurrera jarraitzen dute. Osakidetzak erakunde 
independente eta ofizial bati (IOBA OFTALMOLOGIA APLIKATUKO 
UNIBERTSITATE INSTITUTUA) Perfluoroctano produktuaren toxikotasun 
akutuari buruzko txosten bat prestatzeko eskatu dio; txostena 
Medikamentuaren Espainiako Agentziari helarazi zaio, arlo horretako 
eskumenduna baita, eta erakunde hori, halaber, kasuan kasuko ikerketa 
lanak egiten ari da. Osakidetza ikerketa horren emaitzen zain dago. 
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10\11\03\00\0168 Etorkinen ekarpenari buruz 
2015.11.19 
AKORDIOA, 28/2015 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Immigrazioak Euskal Autonomia Erkidegoan daukan eragin ekonomiko eta 
demografikoa 2015eko urriaren 21ean aurkeztu zen, eta Euskadin 
eskuragarri dauden gizarte baliabide gehienak etorkinek bereganatzen 
dituztela dioen sinesmena faltsua dela agerian geratu zen.  
 
Aurkeztutako datuak aztergai izan ziren Immigrazioa eta Integrazioa EAEn 
V. Jardunaldian.  
 
Aldi berean, Immigrazio Teknikarien Sarean lanean ari gara. 
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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 Lankidetzarako Agentziaren zuzendariaren agerraldia, Agentziak 2015. 
urteko ekitaldiaren hasieratik martxan jarritako proiektuak eta 2016rako 
jarduteko helburuak aurkezteko. 

10\10\08\00\0007 2015-2018 Aldirako Unibertsitate 
Plana.  
2015.02.25 BATZORDEA 
46 EBAZPEN 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 

1. Eusko Jaurlaritzak UPV/EHU babesten du euskal unibertsitate 
sistemaren erreferentziazko egituratzaile gisa, eta baliabide nahikoak 
izatea bermatzen du. Unibertsitate Plana aldeen artean adostutako 
kontratu bat da eta, horrenbestez, bi aldeentzako nahikoa dela ulertzen 
da. 
 
2. UPV/EHUk kontuak emateko eta kontabilitate analitikoko programak 
hobetzea bultzatzen jarraitzen du, horren froga dira kontabilitate 
analitikoko proiektuak eta txostenak dagoeneko IGAEra (Estatuko 
Administrazioen Ikuskapen Orokorra) igorri izana, erakunde horren 
ardura baita Administrazio Erakundeentzako Kontabilitate Analitiko 
Normalizatuko Eredua ezartzea, eta erakunde horrek eman behar baitu 
azken txostena kontabilitate berria aplikatzen hasi aurretik. 
 
3. Unibertsitate Planaren Jarraipen Batzordearen bilerek ezarri zuten 
2013ko likidazioaren superabita UPV/EHUren eraikinetan beharrezko 
segurtasun neurriak hartzera bideratu behar zirela. 
 
4. Eusko Jaurlaritzak, 2015-2018 Unibertsitate Planean zein Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020 dokumentuan, UPV/EHUk 
sektore pribatuarekin lankidetzan aritzeko jarduketak sartu ditu, 
erakunde akademikoaren finantzaketa pribatua areagotu ahal izateko, 
I+G arloko gastua nabarmena den esparruetan. 
 
5. Euskal Unibertsitate Sistema osatzen duten unibertsitate guztiek, eta 
bereziki UPV/EHUk, Eusko Jaurlaritzarekin bizitza osoko eta etengabeko 
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prestakuntza eskaintza hobetzeko jarduketak adostu dituzte, 
Prestakuntza Kontratu Programaren barruan. 
 
6. Gobernuak aintzat hartu du Nafarroako Unibertsitateak Donostian 
daukan Ingeniaritza Eskola (TECNUN), Gasteizen, Bergaran eta 
Portugaleten dauden UNEDi atxikitako zentroak, Udako Euskal 
Unibertsitatea (UEU) eta  Euskal Ikasketen Sozietatea, eta hala 
frogatzen dute erakunde horiekin sinatutako hitzarmenek eta Euskal 
Autonomia Erkidegoaren aurrekontuetan kontuan hartu izanak. 
 
7. Euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek proposatuko dituzte Goi 
Hezkuntzako Espazio Europarrera egokitzeko gradu, master eta 
doktoregoko goi mailako ikasketen ereduak; eredu horiek ezarritako 
kalitate betekizunak gainditu beharko dituzte, Eusko Jaurlaritzak 
ezarpena baimentzeko. 
 
8. Euskal unibertsitate sistemaren unibertsitateek, Eusko Jaurlaritzaren 
ustez, Euskal Herriko ekonomia eta gizartea garatzeko beharrezko gradu 
eta graduondoko titulazioen eskaintza zabal eta nahikoa eskaintzen dute 
gaur egun, Beste alde batetik, esparru honetan beharrezko aldaketak 
egitea posible egingo duten araudiak eta mekanismoak existitzen dira, 
dagokien zorroztasun eta malgutasunez eta kalitate berme handiarekin. 
Horren froga da UNIBASQ Europako ENQA agentzian sartu izana; horri 
esker eskumen berriak eta nazioarteko proiekzioa jaso ditu goi mailako 
ikasketen kalitateari dagokionez. 
 
9. Euskal unibertsitate sistemaren hiru unibertsitateek, gaur egun, gradu 
eskaintza zabala daukate Euskadiko bi hizkuntza ofizialetan; hiru 
unibertsitateek, gainera, eskaintza hori hobetzeko jarduerak ere 
diseinatu dituzte; hain zuzen ere, gradu kopuru handi bat bi hizkuntza 
ofizialetan egin daiteke. Masterrei eta graduondoko ikasketei 
dagokienez, masterrak bi hizkuntza ofizialetan eskaintzeko ahalegina 
egiten ari dira, baita beste hizkuntza batzuetan ere, bereziki ingelesez. 
 
Gradu eta masterretan ingelesezko irakaskuntza areagotu egin da azken 
urteetan, eta 2015-2018 aldirako programa kontratuetan horretarako 
jarduerak jaso dira, beste leku batzuetako ikasleak erakartzeko 
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nazioarteko proiekzioa hobetze aldera. 
 
10. Euskal unibertsitate sistemako hiru unibertsitateek eta Eusko 
Jaurlaritzak sinatutako programa kontratuetan euskarazko softwareko 
baliabideak bultzatzeko eta hobetzeko jarduerak jaso dira. 
 
11. Eusko Jaurlaritzak, euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateekin batera, unibertsitateko zerbitzu eta administrazioko 
langileek  2018. urte amaieran nahitaezko hizkuntza eskakizuna lortzeko 
jarduerak bultzatuko ditu, gutxienez lanpostuei dagokienez % 66-70ean. 
 
12. Eusko Jaurlaritzak eta unibertsitateek titulazio talde bakoitzeko 
lanpostuen % 55k gutxienez planaren indarraldian zehar derrigortasun 
data izateko jarduerak bultzatzen dituzte. 
 
13. Eusko Jaurlaritzak eta unibertsitateek, bereziki Euskal Herriko 
Unibertsitateak, graduetako nahitaezko eta enborreko irakasgaietako 
kreditu gehienak euskaraz eskaintzen dituzte, baita graduondo 
profesionalizatzaile askotan ere; horrez gain, eskaintza ez bada nahikoa, 
eskari hori guztia betetzeko jarduerak bultzatzen dituzte. 
 
14. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek, 
bereziki Euskal Herriko Unibertsitateak, graduen eta graduondokoen 
kredituen % 81 eta % 20ren eskaintza izango dute, hurrenez hurren.  
 
15. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek 
graduondoko titulazioen eskaintza euskaraz bultzatu dute eta bultzatuko 
dute 2015-2018 aldian, bereziki masterretan eta profesionalizatzaileetan. 
 
16. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Herriko Unibertsitateak UPV/EHUko 
zerbitzu linguistikoak indartzea bultzatuko du, Ehulku, Azpidazki eta 
beste batzuk, programa kontratuen jardueren bitartez, eta zerbitzu horiek 
beste erakunde batzuetara hedatzea ere sustatuko da. 
 
17. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek, 
bereziki Euskal Herriko Unibertsitateak, 2019. urterako lanaldi osoko 
langileen %80 elebiduna izateko jarduerak egiten dituzte. 
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18. Eusko Jaurlaritza eta Udako Euskal Unibertsitatea elkarlanean ari 
dira Inguma euskal komunitate zientifikoaren datu-basea eta Tesiker 
euskarazko doktoretza tesien irakurketa eta lokalizazioen bilatzailea 
hedatzeko eta sustatzeko.  
 
19. Eusko Jaurlaritzak euskal unibertsitate sistemako unibertsitateak 
bultzatzen ditu, euskara normalizatzeko prozesuan kolabora dezaten eta 
unibertsitateek euskarari eta euskal kulturari buruzko akordioak sina 
ditzaten hirugarren eragileekin, euskal kultura eta euskararen 
normalizazioa horiekin elkarlanean eta lanean ari diren erakunde eta 
pertsonengana eramateko. 
 
20. Eusko Jaurlaritzak, euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateekin, bereziki Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Akitania, 
Euskadi eta Nafarroa sarea zabaltzera eta euskararen normalizazioa 
sustatzera bideratutako ekintzak egiten ditu. 
 
21. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateek sinatutako programa kontratuetan nazioarteko doktoretza 
tesiak eta tesi kotutorizatuak egiteko helburu eta zuzkiduradun jarduerak 
jaso dira, bereziki Mugaz Haraindiko Euroeskualde Campuseko 
unibertsitateekin. 
 
22. Eusko Jaurlaritzak garrantzitsutzat jotzen du Udako Euskal 
Unibertsitateak eta Euskal Ikasketen Sozietateak egiten duen lana; 
horregatik, erakunde horiekin kolaboratzen du eta hainbat jarduketa eta 
esparrutan babesten ditu. 
 
23. Euskarazko hiztunei unibertsitate titulazioak on line eskaintzeko 
Internetek eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologia berriek 
eskaintzen dituzten aukerak aztertzen ditu Eusko Jaurlaritzak. 
Horregatik, Eusko Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateen artean sinatutako programa kontratuetan helburu hori 
daukaten jarduketak jaso dira, baita beste erakunde eta elkarteekin 
jarduketak sustatzea ere. 
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24. Euskal Unibertsitate Planaren adierazle gehienetan ezarri da goi 
mailako ikasketei buruzko informazioa generoka banakatuta ematea. 
2015ean egiten ari diren titulazioak berritzeko unibertsitateek Unibasqera 
igorritako dokumentazioan informazioaren zati handiena dagoeneko 
generotan banatuta dago. 
 
25. Eusko Jaurlaritzak UP/EHUrekin lanean jarraitzen du IIL/AZL ratioa 
orekatzeko Espainiako unibertsitateen batez bestekoari dagokionez, 
euskal unibertsitate publikoaren barruan. 
 
26. Eusko Jaurlaritzak euskal unibertsitateen gizarte funtzioa hainbat 
modutan indartzen du; UPV/EHUren kasuan, Gizarte Kontseiluarekin 
elkarlanean, eta, batez ere, Unibertsitate Plana 2015-2018 eta Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020 dokumentuetan jasotako hainbat 
programa eta jarduketen bitartez. 
 
27. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateek Euskadiko bi hizkuntza ofizialetan eskaintzen diren 
graduen eskaintza zabala bultzatu eta mantentzen dute; beste alde 
batetik, bi hizkuntza ofizialetan, euskaraz eta gaztelaniaz, graduko eta 
graduondoko ikasketen eskaintza pixkanaka harmonizatzea hobetzeko 
jarduketak adostu dira, titulazio bikoitzak, prestakuntza duala, 
prestakuntza ez presentziala eta ofizialak ez diren beste hizkuntza 
batean titulazioak eskaintzea ahalbidetuz, nazioarteko mugikortasuna 
errazteko. 
 
28. Eusko Jaurlaritzak euskal unibertsitate sistemako unibertsitateek 
atzerriko unibertsitateekin batera unibertsitateen arteko graduko eta 
graduondoko titulazioak eskaintzea bultzatzen eta babesten du, 
Unibertsitate Planean eta 2014-2014 aldirako berriki sinatutako 
programa kontratuetan jasotako jarduketen bitartez.  Beste alde batetik, 
Eusko Jaurlaritzak Mugaz Haraindiko Euroeskualdeko Campusa 
babesten du, campusa osatzen duten unibertsitateen artean master eta 
doktoretzen eskaintza bateratua areagotzea jaso baitu entitateak bere 
ekintzen artean. 
 
29. Unibertsitate Plana 2015-2018 dokumentuan, Eusko Jaurlaritzak eta 
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euskal unibertsitate sistemako hiru unibertsitateen artean sinatutako 
programa kontratuen barruan jasotako jarduketen helburua graduondoko 
eta doktoretza prestakuntzen eskaintza indartzea eta antolatzea da, 
bereziki nazioarteko tesiak sustatzea, goi hezkuntzako erakundeekin edo 
enpresekin batera tutorizatuz.  Beste jarduketa batzuk talentua 
erakartzera eta prestatzera bideratuta daude, irakasle eta ikertzaileek 
osatzen duten lantaldea gaztetu ahal izateko langile gazteekin, ikertzeko 
gaitasuna eta nazioarteko proiekzioa daukatenekin; jarduketa horiek, 
nolanahi ere, aurrekoekin osa daitezke. 
 
30. Eusko Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitate sistemako hiru 
unibertsitateen ustez, estrategikoki interesgarria da enpresen sarearekin 
lankidetzan aritzea. Horregatik, enpresetan eta beste entitate batzuetan 
doktoretza tesiak egitea errazten duten programak eta jarduketak 
sustatu eta babesten dira. Horrez gain, enplegagarritasuna hobetzea ere 
Gobernuaren eta unibertsitateen helburu estrategikoetako bat da, goi 
hezkuntzako esparru guztietan; horregatik, ikasle guztiak sare sozial eta 
ekoizpen sarean integratzea lortu nahi da. 
 
31. Eusko Jaurlaritzak UPV/EHUko ikerkuntza taldeentzako nahikoa 
finantzaketa egotea nahi du, arreta berezia eskainiz doktoretza aurreko 
eta doktoretza ondorengo kontratuei, Zientzia Politikorako Zuzendaritza 
eta Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artean 
sinatutako ikerkuntza eta transferentzia eta prestakuntza progarma 
kontratuen bitartez. 
 
32. Eusko Jaurlaritza, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sareko eragileekin lankidetzan, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Dokumentazio Zientifikoaren Zentroa sortzea aztertzen ari da; UPV/EHU 
ere sare horretako kide da. 
 
33. Eusko Jaurlaritza ikasle, irakasle eta ikertzaileen harrera politika fase 
guztietan hobetzea sustatzen eta babesten ari da. Euskal unibertsitate 
sistemako hiru unibertsitateek harrera politika onargarriak dituzte, baina 
hiru unibertsitateetan daude fase guztietan harrera hobetzeko 
jarduketak. 
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34. Eusko Jaurlaritzak unibertsitate komunitateko kide guztien 
nazioartekotzea bultzatzen eta mantentzen du, unibertsitateekin eta 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko beste eragileekin 
batera, baita talentua antzemateko programak ere, nazioarteko 
kontrataziorako betekizunak betetzea exijituz.  
 
35. Eusko Jaurlaritzak ahalegin handia egiten du, aurrekontuen 
eskuragarritasunaren eta indarrean dagoen legediaren markoaren 
barruan, UPV/EHUko ordainsari osagarrien deialdiak finantzatzeko eta 
ordainsarietara egokitzeko. 
 
36. Eusko Jaurlaritzak araubidea urtero aztertzen du, gradu eta 
graduondokoen tasa eta prezio publikoen araubidea ezarriz, betiere 
aintzat hartuz herrialdearen egoera sozioekonomikoa, egoera delikatuko 
urte hauetan zehar izandako beka eta tasen politikek frogatzen duten 
moduan. Politika horrek argi uzten du, halaber, Eusko Jaurlaritzak 
benetako berdintasun eraginkorra bermatzen duten laguntzak eta 
programak lehenesten dituela goi mailako ikasketetarako sarbideetan. 
 
37.  Eusko Jaurlaritzak, aurrekontu eskuragarritasunaren barruan 
betiere, eta azpiegiturak garatzeko politikekin bat etorriz, beharrezko 
finantzaketa eskaintzen du unibertsitateetako azpiegitura zientifiko eta 
teknologikoetarako, bereziki UPV/EHUren kasuan, Unibertsitate 
Planaren atal eta programetan jasotako mekanismoen bitartez eta beste 
bide batzuetatik, esaterako gobernuaren beste plan batzuetan 
aurreikusitakoak. 
 
38. Eusko Jaurlaritzak beti adierazi du, maila eskumendun guztietan, 
UPV/EHUko langileak jartzeko tasak ahalbidetu egin behar duela 
kalitatezko irakaskuntza ematea eta agindutako ikerketa eta ikerketa 
lanak ahal bezain baldintzarik onenetan egitea, betiere aintzat hartuz 
indarrean dagoen araudia, aurrekontu gaitasuna, egonkortasuna eta 
sistemaren iraunkortasuna. 
 
39. Eusko Jaurlaritzak erabakitasunez laguntzen du  Deustuko 
Unibertsitatea, Unibertsitate Plana 2015-2018 dokumentuan ikerkuntza 
esparru guztietan egiten duen esfortzu izugarri eta aitortuari dagokionez, 
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aurreko unibertsitate planean ere lagundu zuen moduan. Plan berrian, 
halaber, ekoizpen zientifikoa nazioartekotzea eta jakintza gizartera 
transferitzea sustatzen duten jarduketak babesten dira, Deustuko 
Unibertsitateak esperientzia handia eta bikaintasun aitortua dituen 
gizartearen esparruetan, hain zuzen ere. 
 
40. Eusko Jaurlaritzak zalantza izpirik gabe eta modu argian babesten 
du Mondragon Unibertsitatea, sortutako ezagutza enpresen sarera 
transferitzearen aldeko apustua finkatzeko aurrera egin dezan, lan 
horretan lidergotza aitortua baitu; Mondragon Unibertsitatearen 
ikerkuntza sustatzeko programak babesten ditu, enpresekin eta 
erakundeekin elkarlanean, eta horietako asko duela gutxi Eusko 
Jaurlaritzak eta Mondragon Unibertsitateak sinatutako kontratuen 
programetan jaso dira, emaitza akademikoak eta kanpo proiekzioa 
hobetzera bideratutakoak. 
 
41. Eusko Jaurlaritzak, aurrekontu eskuragarritasunaren barruan, 
2015/2018 Unibertsitate Planera bideratutako baliabide ekonomikoak 
hobetu ditu, pixkanaka-pixkanaka, goi mailako hezkuntzan egiten den 
inbertsioa Europako herrialde garatuenen mailarekin parekatzeko, 
datozen urteetan BPGaren % 1-3ra hurbilduz. 
 
42.  Eusko Jaurlaritzak ikerkuntzan eta unibertsitate transferentzian 
egiten den inbertsioa areagotu du eta areagotu egingo du, 
aurrekontuaren erabilgarritasunaren barruan; hala, unibertsitateek I+Gn 
egindako gastua gure inguruko herrialdeetakoekin parekatu ahalko da.  
 
43. Eusko Jaurlaritzak eta euskal unibertsitate sistema osatzen duten 
hiru unibertsitateek hiru programa kontratu sinatu dituzte; horien bitartez, 
unibertsitateen finantzaketa irakaskuntza eta ikerkuntza kalitatezko 
helburu jakin batzuk lortzearen mende jarri da; programa horien 
jarduketen emaitzak Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak 
(UNIBASQ) ebaluatzen ditu, urtero. 
 
44. Eusko Jaurlaritzak 2015-2018 Unibertsitate Planaren Inbertsioen 
Urte Anitzeko Planean UPV/EHUko Medikuntza Fakultate berria 
eraikitzeko urteko zuzkidurak jaso zituen, inplikatutako gainerako 
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erakundeekin lankidetzan, Basurtuko osasun poloan. 
 
45. UPV/EHUk bere eraikin eta instalazioetan segurtasuna zaindu eta 
bermatzea laguntzen duten programak garatu eta babesten ditu Eusko 
Jaurlaritzak.   
 
46. Eusko Jaurlaritzaren eta euskal unibertsitate sistemaren 
unibertsitateen lehentasunen artean dago euskara lan, zerbitzu eta 
irakaskuntza hizkuntza gisa areagotzea eragingo duten programak eta 
ekintzak egitea, ekintza esparru guztietan. UPV/EHUren kasuan, 
gobernuak Euskara Plana hobetzea lagundu eta areagotzea sustatu eta 
babestuko du eskuragarri dituen baliabide guztiekin. 

10\11\08\00\0021 Langabeziari eta pobreziari aurre 
egiteko Jaurlaritzak garatu 
beharreko estrategia integralari 
buruzko bilkura monografikoa  
2014.11. 7 eta 13 OSOKO 
BILKURA 
55 EBAZPEN 

ENPLEGUA ETA GIZARTE 
POLITIKAK 

Betetzeari dagokionez, 2015eko azaroaren 10ean Pobrezia errealari 
buruzko azterlana igorri zen, nahikoa ez diren soldata eta lan arloko 
prekarietatetik eratorritakoa (2014). 

10\11\08\00\0022 Eusko Jaurlaritzak ingurumen 
arloan daraman jarduera 
politikoari buruz  
2015.03.11 BATZORDEA 
76 EBAZPEN 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Plangintzan txertatutako ekintza zehatzak finkatzen ari dira, onartutako 
ebazpenei erantzuna emateko asmoz. 

10\11\08\00\0025 Klima aldaketaren aurkako 
Euskadiko estrategiari buruz  
2015.09.14 BATZORDEA 
168 EBAZPEN 

INGURUMENA ETA 
LURRALDE POLITIKA 

Aldaketa klimatikoari buruzko eztabaida monografikoari lotuta onetsitako 
ebazpenak aztertu egin dira, eta ondorioztatu da horietatik gehienak 
Estrategian bertan jasota daudela, bertan bildutako ekintzak garatzen 
dituzten betebehar zehatzen barruan, eta gainerakoak dagoeneko 
martxan dauden esparruetakoak dira. 

 


