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d) Erakundearen ikerketa-proiektuak zuzen-
dariari proposatzea.

e) Batzordea eratzen denean beren esku utz
daitezkeen bestelakoak.

4.– Irakaskuntza eta Ikerketa Batzordeak ez
dauka auzitegiko medikuntzari buruzko txoste-
nak edo peritu irizpenak emateko eskumenik.»

AZKEN XEDAPENA

Dekretu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldiz-
karian argitaratzen den egunaren biharamunean jarri-
ko da indarrean.

Vitoria-Gasteizen, 2005eko azaroaren 22an.

Lehendakaria,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburua,
JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.

d) Proponer al Director o a la Directora los
proyectos de investigación del Instituto.

e) Aquellas otras que les puedan ser encomen-
dadas en el momento de su constitución.

4.– Queda expresamente excluida de la com-
petencia de esta Comisión la emisión de infor-
mes o dictámenes periciales en materia de medi-
cina legal.»

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País
Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 22 de noviembre de 2005.

El Lehendakari,
JUAN JOSÉ IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
JOSEBA AZCÁRRAGA RODERO.
ETXEBIZITZA ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

6003

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena:
373/2005 Dekretua, azaroaren 15ekoa, Etxebizitza
eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura organiko eta
funtzionala ezartzen duena.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria arautzen
duen ekainaren 1eko 155/1993 Dekretuak 24.1. arti-
kuluan xedatzen duenez, Jaurlaritzaren Idazkaritzako
eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako Zuzendaritza-
ri dagokio aldizkarian argitaratutako testuetan eginda-
ko tipografia edo inprimaketa hutsak zuzentzea, nahiz
bere kabuz nahiz doakion organo edo erakundeak eska-
tuta, baldin eta hutsek xedapenen esanahia aldatu edo
horiei buruzko zalantzak sortzen badituzte.

Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailaren egitura or-
ganiko eta funtzionala ezartzen duen azaroaren 15eko
373/2005 Dekretua 2005eko azaroaren 17an argitara-
tu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (219.
zk.), eta bertan aipatutakoen moduko akatsak ikusi di-
renez, dagokien zuzenketa egiten da ondoren:

2. artikuluko A) idatz-zatiko 4. paragrafoan, 13.3.
artikuluan eta 14. artikuluan, 20137. eta 20149. orrial-
deetan, euskarazko testuan honakoa dioenean:
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 
Y ASUNTOS SOCIALES

6003

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 373/2005,
de 15 de noviembre, por el que se establece la es-
tructura orgánica y funcional del Departamento de
Vivienda y Asuntos Sociales.

El artículo 24.1 del Decreto 155/1993, de 1 de ju-
nio, sobre el Boletín Oficial del País Vasco, establece
que la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Re-
laciones con el Parlamento rectificará de oficio o a ins-
tancia del órgano o entidad interesado los errores tipo-
gráficos o de impresión que se produzcan en la inser-
ción de los textos publicados, siempre que supongan al-
teración o modificación del sentido de los mismos o
puedan suscitar dudas al respecto.

Advertidos errores de dicha índole en el texto del De-
creto 373/2005, de 15 de noviembre, por el que se es-
tablece la estructura orgánica y funcional del Departa-
mento de Vivienda y Asuntos Sociales, publicado en el
Boletín Oficial del País Vasco n.º 219, de 17 de noviem-
bre de 2005, se procede a su oportuna corrección:

– En el artículo 2, apartado A), punto 4.a); en el ar-
tículo 13.3 y en el artículo 14, en el título, en el tex-
to en euskera, páginas 20137 y 20149, respectivamen-
te, donde dice:
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«Gizarte Ongizate Zuzendaritza.»

Honakoa esan behar du:

«Gizarte Ongizateko Zuzendaritza.»

– 2. artikuluko C) idatz-zatiko 11. paragrafoan,
20138. orrialdean, euskarazko testuan honakoa dioe-
nean:

«Ijitoen sustapen integralerako eta gizarte-parte-
hartzerako Kontseilua, abenduaren 5eko 289/2003 De-
kretuak arautua, Euskadiko Ijitoen sustapen integrale-
rako Kontseilua sortzen duena.»

Honakoa esan behar du:

«Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partai-
detza sozialerako Kontseilua, abenduaren 5eko
289/2003 Dekretuak arautua, Euskadiko Ijito herria-
ren erabateko sustapenerako Kontseilua sortzen duena.»

– II. kapituluan, 2. ATALEKO epigrafean, 20140.
orrialdean, euskarazko testuan honakoa dioenean:

2. ATALA SAILEKO SAILBURUEI DAGOKIE-
NEZ

Honakoa esan behar du:

2. ATALA SAILEKO SAILBURUORDEEI DAGO-
KIENEZ

– 14. t artikuluan, 20149. orrialdean, euskarazko
testuaren lehenengo paragrafoan honakoa dioenean:

«… Gizarte Gaietako Zuzendaritzak. …»

Honakoa esan behar du:

«… Gizarte Ongizateko Zuzendaritzak. …»

– 14. t artikuluan, 20151. orrialdean, euskarazko
testuan honakoa dioenean:

«Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari eta Ijitoen
sustapen integralerako eta gizarte-parte-hartzerako
Kontseiluari laguntza ematea.»

Honakoa esan behar du:

«Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari eta Ijito
Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza so-
zialerako Kontseiluari laguntza ematea.»
«Gizarte Ongizate Zuzendaritza.»

Debe decir:

«Gizarte Ongizateko Zuzendaritza.»

– En el artículo 2, apartado C) punto 11, página
20138, en el texto en euskera, donde dice:

«Ijitoen sustapen integralerako eta gizarte-parte-
hartzerako Kontseilua, abenduaren 5eko 289/2003 De-
kretuak arautua, Euskadiko Ijitoen sustapen integrale-
rako Kontseilua sortzen duena.»

Debe decir:

«Ijito Herriaren erabateko sustapenerako eta partai-
detza sozialerako Kontseilua, abenduaren 5eko
289/2003 Dekretuak arautua, Euskadiko Ijito herria-
ren erabateko sustapenerako Kontseilua sortzen duena.»

– En el Capítulo II, en el epígrafe SECCIÓN 2º DE
LOS VICECONSEJEROS Y VICECONSEJERAS DEL
DEPARTAMENTO, página 20140, en el texto en eus-
kera, donde dice:

2. ATALA SAILEKO SAILBURUEI DAGOKIE-
NEZ

Debe decir:

2. ATALA SAILEKO SAILBURUORDEI DAGO-
KIENEZ

– En el artículo 14 , en el primer párrafo, en el tex-
to en euskera, página 20149, donde dice:

«… Gizarte Gaietako Zuzendaritzak. …»

Debe decir:

«… Gizarte Ongizateko Zuzendaritzak. …»

– En el artículo 14 t), en el texto en euskera, pági-
na 20151, donde dice:

«Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari eta Ijitoen
sustapen integralerako eta gizarte-parte-hartzerako
Kontseiluari laguntza ematea.»

Debe decir:

«Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluari eta Ijito
Herriaren erabateko sustapenerako eta partaidetza so-
zialerako Kontseiluari laguntza ematea.»


