
2019ko aurrekontua

01 - DIPUTATU NAGUSIA

327 - Herritarren bizikidetza sustatzea
Programa:

Departamentua:
0140 - Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia
400 - Bizikidetza eta Giza Eskubideak

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Bizikidetza eta Giza Eskubideetako zuzendaritza. Aurrekontua. Kanpoko asistentzia teknikoa.

Diru laguntzak eta hitzarmenak.

Bizikidetzarako planak, formakuntza, jakinduria

NNBBen Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala eta beste Nazioarteko Hitzarmen guztiak. Eusko Jaurlaritzaren
"Plan de Paz y convivencia". Oroimen Historikoari buruzko legea. Diru laguntzen Foru Araua.

Indarkeriak utzitako zauri guztiak pixkanaka sendatzen joan behar da, ikuspegi etiko batetik abiatuta.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Giza eskubideak oinarritzat hartuta, gipuzkoarren elkarbizitza hobetzea da helburu nagusia: horretarako, hainbat
esparru eta eragileekin dihardugu lanean, bakea behin betiko eta modu atzeraezinean finkatzen lagunduz, gure
lurraldean dagoen aniztasuna sustatuz eta diskriminazio eza funtsezko euskarritzat hartuz, eta eragile politiko eta
sozialen artean kultura demokratikoa bultzatuz.

Elkarbizitza sistemetako aurrerapenak zuzenean lotuta daude demokrazia sakontzearekin, baita herritarren eta
ordezkari instituzionalen jarrera eta portaera demokratikoarekin.

Beharraren deskribapen xehatua:

Herritar guztiak, baita ordezkari instituzionalak ere (udaletako eta Batzar Nagusietako ordezkariak).

Finalista

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Kultura Politikoa eta Demokrazia Sakontzeko Programa

Urteko helburua: Bakea behin betiko eta modu atzeraezinean finkatzen laguntzea, eta Gipuzkoako
kultura demokratikoa sakontzea

Proiektu estrategikoa:

Herritarren arteko elkarbizitza finkatzeaHelburu estrategikoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

80,0050,00Ehunekoa 20,0040,00Plan honetan ezarritako
ekimenetatik % 80tik gora
gauzatzea

>=
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Bakeari, elkarbizitzari eta giza eskubideei buruzko udal politikak sustatzea Gipuzkoako elkarte sarearekin aliantzan
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31279.224,61 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Bizikidetzarako udal planak diruz
laguntzea.

233.073,30 2019/01/01
1.1 Ekintza

2019/12/31Udaletan egingo diren
bizikidetzarako eta giza
eskubidetarako ekintzak
sustatzea

14.614,66 2019/01/01
1.2 Ekintza

2019/12/31Bizikidetzaren eta Giza
Eskubideen proiektu berriak
egitea.

31.536,65 2019/01/01
1.3 Ekintza

Giza eskubideen ezagutza eta errespetua sustatzea, gaiari buruz sentsibilizatzea eta zabalkundea ematea, dibulgazio
jardueren bitartez, sentsibilizazio kanpainak eginez, baliabide pedagogikoak baliatuz, lankidetza hitzarmenak sinatuz,
etab.

2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

15.000,00 2020/12/31227.028,30 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31GG.EEen eta Bizikidetzaren
kultura sustatzeko ikerketak eta
bestelako lanak.

101.491,65 2019/03/01
2.1 Ekintza

2020/12/31Lankidetza hitzarmenak GGEEen
ezagutza, sustapena, defentsa
eta ikerketarako.

125.536,65 2019/01/01
2.2 Ekintza

15.000,00

Erakundeen artean koordinatzea eta elkarlanean jardutea giza eskubideei, biktimei, memoria historikoari eta oraintsuko
memoriari, espetxe politikari, birgizarteratzeari, hezkuntzari eta elkarbizitzari buruzko politika publikoak ezartzeko

3. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

7,307,30Ehunekoa 7,106,90Gipuzkoako herritarrek herritarren
elkarbizitzari ematen dioten
balorazioa (sexuaren arabera
banatuta)

>=

26,0022,00Kopurua 18,0023,00Bizikidetzarako plana daukaten
udalen kopurua

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/3129.421,99 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Erakundeen artean koordinatzea,
Bakerako eta GGEErako
Baliabide Pedagogikoen Zentroa
martxan jartzeko.

29.421,99 2019/01/01
3.1 Ekintza

Kultura Politikoa eta Demokrazia Sakontzeko programa:Debaterako eta etengabeko elkarrizketarako foro bat sortzea
Gipuzkoako Batzar Nagusietan ordezkaritza duten alderdi politikoen artean, lurraldeak kultura politikoaren aldetik dituen
erronkei heltzeko, elkarrizketa oztopatzen duten egoera koiunturalak gaindituta.Elkarbizitza sistemetan egindako
aurrerapenak zuzenean lotuta daude demokraziaren sakontzearekin eta herritarrek, erakundeetako ordezkariek eta
gizarte antolatuak jarrera, balio eta por

4. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/02/01243.073,30 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/02/01Kultura Politiko Demokratikoa
sustatzea.

243.073,30 2019/01/01
4.1 Ekintza

Gipuzkoako herritar guztien integrazioa, diskriminazio eza eta bizikidetza sustatzea, herritarren jatorria, hizkuntza,
kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala gorabehera.

5. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31554.838,20 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Aniztasuneko Bizikidetzarako
Foru Planaren garapena.

163.691,60 2019/01/01
5.1 Ekintza

2019/12/31Elkarteekin aniztasunaren
bizikidetza sustatzea,
bereizketarik gabeko lurraldea
helburu izanik.

185.073,30 2019/01/01
5.2 Ekintza

2019/12/31Udalekin aniztasunaren
bizikidetza sustatzea.

206.073,30 2019/01/01
5.3 Ekintza

Oroimen historikoaren ikerketa eta zabalkundea sustatzea, transmisioa azpimarratuz, bizikidetza demokratikoari eta
biktimekiko errespetuari begira.

6. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31266.146,60 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31Giza Eskubideetan eta biktimen
eskubideetan oinarritutako
memoria historikoaren ikerketa,
transmisioa eta dibulgazioa.

73.073,30 2019/01/01
6.1 Ekintza

2019/12/31Udalerrietan memoria
historikoaren ikerketa eta
transmisioa

111.536,65 2019/01/01
6.2 Ekintza

2019/12/31Elkarte memorialistekin batera,
Gipuzkoako memoria historikoa
ikertzea eta transmititzea.

81.536,65 2019/01/01
6.3 Ekintza
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Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Bizikidetza eta giza eskubideen arloko politikak eta emakume eta gizonen berdintasunerako politikak erlazionatuta
daude eta bereziki lotuta ere, izan ere, askotan, eragiten  dituzten kolektiboak berdinak baitira. Horregatik,
beharrezkoa da, bi politika horien arteko diseinuan eta gauzatzean koordinazioa egotea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 73,75 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

Or 1.1. Departamentuko politika,
plangintza, programa eta jarduera
guztien planifikazioa,
inplementazioa eta ebaluazioa
genero ikuspegitik egitea.

Or 1.3. Emakumeen eta gizonen
ordezkaritza orekatua erabakiak
hartzeko foru organoetan, organo
kolegiatuetan, balorazio eta
kontratazio mahaietan, epai-
mahaietan, etabar.

Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.

Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).

 Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).

 Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta diru-
laguntza guztiekiko).

Kuantifikazioa: 29.943,00 ( % 1,87 )
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Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 1,25 )Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.

 Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.

 Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.

( % 13,12 )

Ba 8. Erreferentzia gehiago eta
bultzada-gaitasun handiagoa ematea
Foru Aldundiari erantzunkidetasun
alorrean.

Ba 8.8. Klausula sozialak sartzea
enpresen kontratazioan, dagokion
jarraipen sistema barne, kontziliazio
eta erantzunkidetasun esparruan
erantzukizunez aritzen diren
enpresei lehentasuna emanez.

Langileen kudeaketaren esparruko foru
langileen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta, prestakuntza jaso dutenena
kontziliazioaren eta
erantzunkidetasunaren arloan.

 Berdintasuneko prestakuntza
programan parte hartu duten kargu
politikoen ehunekoa, sexuaren arabera
banatuta.

( % 11,88 )
In 12. Indarkeria sexistarik gabeko eta
emakumeen giza eskubideen aldeko
bizikidetza sustatzea.

In 12.1. Aniztasun Planean sartzea
LGTBI kolektiboaren aurkako
diskriminazioaren eta indarkeria
matxistaren inguruko sustapena eta
sentsibilizazioa.

LGTBI kolektiboaren aurkako
diskriminazioaren eta indarkeria
matxistaren kontra sentsibilizatzeko
helburu zehatza duten Aniztasun
Planeko jardueren kopurua.

 Haur eta gazteei zuzenduta,
berdintasunezko balioak eta indarkeria
sexistaren kontrako balioak sustatzeko
asmoz, Lurralde Orekako
Zuzendaritzak martxan jarri dituen
ekimenen kopurua.
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Bizikidetza eta giza eskubideen arloko politikak, erakunde honetatik ematen ari diren hizkuntza berdintasuneko
politikak kontuan izan behar dituzte, eta, besteak veste lortu behar dute azken hauek elementu aglutinatzailea  izatea
egingo diren prozesu guztietan.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 0,23 )3.701,47

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-
sistema orokorrean integratuta dago

6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako
ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta
horren ebaluazioa
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2018 2019
2020 2021 2022 2023 eta

hurrengoak/
 2023 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)

Guztira /
Total

204.388,00 230.733,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

388.000,00 405.500,00 15.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

15.000,002.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

960.000,00 963.500,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.552.388,00 1.599.733,00 15.000,00 15.000,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 15.000,001.599.733,001.552.388,00 15.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

230.733,00 230.733,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

405.500,00 15.000,00 420.500,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

963.500,00 963.500,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.599.733,00 15.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

1.614.733,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/

ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

15.000,00 1.614.733,00Guztira / Total 1.599.733,00
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Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos 2019 Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

1. ZUZENEKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS

2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS

3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes

6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital

8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras

Guztira / Total


