
2019ko aurrekontua

03 - GOBERNANTZA ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUA

439 - Beste jarduketa sektorial batzuk
Programa:

Departamentua:
0340 - Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusia
400 - Kanpo harremanak

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Lau laguneko talde tekniko bat aurreikusten da (orain hirukoa da), Kanpo Harremanetako Zuzendaritza Nagusiaren
ekintzak gauzatzeko.
Zuzendaritza Orokorraren aurrekontua.
Jarduera batzuk egiteko ezinbestekoa da kanpoko laguntza teknikoa.

Bost helburu handi daude:
-	Nazioartekotze gaien inguruko informazioa, prestakuntza eta aholkularitza teknikoa eta politikoa eskaintzea Foru
Aldundiko departamentuei eta udal entitateei.
-	Lurraldeko administrazioak, Europa barneko eta mugaz gaindiko ekimenetan parte hartuz, EBren

Gipuzkoaren nazioartekotzea ekonomia suspertzen ari den testuinguruan kokatzen da, eta indartu beharra dago.
Gipuzkoa lurralde aurreratua da, eta inguruko beste lurralde batzuk baino hobeto egin dio aurre krisiari. Nolanahi ere,
oraindik ere hobetu behar du Europako erreferentziazko eskualde eta herrialde batzuen aldean. Erakundeei
dagokienez, irekitasun maila txikiagoa da sektore pribatuaren aldean, eta Gipuzkoak kanpoan entitate berezi gisa
identifikatu ahal izateko irudi propioa falta du gaur egun. Dimentsioari eta izaera politikoari lotutako mugak egon dira
nazioarteko harreman esparruetara eta foroetara iristeko, eta, gainera, erakundeen jarduna barne kudeaketara
orientatuta egon da batik bat. Salbuespentzat har litezke, ordea,  berezko politika industrialak eta zientziari eta
teknologiari loturikoak. GFAk Europako programetan duen presentzia mugatua da, gehien bat proiektu puntualetan
gauzatu da, eta erantzuna ematera mugatu, EBren eremurako estrategia bat izan beharrean. Beraz, GFAk kontziente
izan behar du arlo hori gehiago garatzeko eta egituratzeko dagoen beharraz, Europa mailako garrantzia eta
dimentsioa duten proiektuetan oinarrituta. GFAk behar bezala jardun behar du, gobernantza berriaren arabera,
Europako proiektuak gauzatzeko eta horien jarraipena egiteko prozesuetan partaidetza eta gertutasuna oinarri
hartuta. Gobernantza berri horrek oinarri izan behar lituzke Europako finantzaketen hartzaile izan daitezkeen
departamentuen zeharkakotasun eta koordinazio ona.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoa eta bertako erakundeak (GFA, udalak eta garapen agentziak) atzerrian ezagutzera ematen ditugu gure
erreferentziazko politikak sareetan posizionatuz, eta kanpoko esperientzia arrakastatsuak ere gurera ekartzen ditugu
gure jarduna hobetzeko. Honekin guztiarekin lortu nahi duguna da lurralde historikoaren lehentasunen garapenean
eragin positibo eta jasangarri bat lortzea, bai ekonomiari dagokionez, bai eta gizarteari eta kulturari dagokienez ere.

Gipuzkoak baditu ezaugarri bereizgarri batzuk, eta horiek giltzarri izan daitezke kanpoko proiekziorako, bai egindako
aurrerapenak partekatzeko duen gaitasunagatik, bai eta lurraldearen ongizatea eta garapena hobetzeko hainbat
alderdi indartzeko duen interesagatik ere. Aldundiko departamentuek sektoreko harremanak indartu nahi dituzte haien
esparruetan erreferente diren eragile, sare eta eskualdeekin, betiere ikasteko, politikak garatzeko modua hobetzeko
eta Europako finantzaketa lortzeko helburuz. Helburu hori lortze bidean, departamentuek adituen aholkularitza
eskatzen dute, harremanen edo proiektuen identifikazio prozesuan, lehen kontaktuan eta hasierako bultzadan
laguntzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Foru Aldundiko departamentuentzat, lurraldeko administrazioentzat, tokiko gobernuentzat, elkarteentzat eta herritar
ororentzat.

Finalista



2019ko aurrekontua

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

politiketan aktiboki inplika daitezen sustatzea.
-	Gipuzkoako administrazioen interesak defendatzeko Europa barneko sareak sortu eta egonkortu daitezen sustatzea
eta laguntzea.
-	Europa eraikitzeko proiektua herritarrei gerturatzeko sentsibilizazio ekintzak sustatzea.
-	Europako eremuetan eta, bereziki, mugaz gaindikoetan hartu-emanak izateko, ikasteko eta ezagutzak partekatzeko
espazioak sortzea.

-	Departamentuen arteko jarduna dinamizatzea.
-	Foru Aldundiaren jarduna koordinatzea.
-	Harremanak sortzea, aurrez ezarritako lehentasunen eta interesen arabera (sareak, gaikako elkarteak,
senidetzeak...).
-	Gipuzkoa posizionatzea harreman estrategikoen bidez.
-	Ezagutza eta esperientziak partekatzea Gipuzkoako Lurralde Historikoari balio erantsia emango dioten eta haren
kokapena indartuko duten elkarrekiko harremanaren bidez.

-	2020 Europar Estrategia (EU Global Strategy on Foreign and Security Policy)
-	Basque Country 2020 estrategia
-	2016-2020 aldirako Kudeaketa Plan Estrategikoa
-	Espainiako Erreinuaren eta Frantziako Errepublikaren arteko tratatua mugaz gaindiko lankidetzari buruz. 1997ko
martxoaren 10eko 59 zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofiziala eta 1997ko abuztuaren 1eko 1317/1997 Errege
Dekretua, autonomia erkidegoek eta toki entitateek atzerriko erakundeekin egindako mugaz gaindiko lankidetza
hitzarmenak Estatuko Administrazio Orokorrari aldez aurretik jakinarazteari eta haien argitalpen ofizialari buruzkoa

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoa eta bertako eragile nagusiak atzerrian ezagutzera ematea, inpaktu
positibo eta jasangarria eragin dezan Lurraldearen lehentasunak garatzeko, arlo
ekonomiko, sozial eta kulturalean

Proiektu estrategikoa:

Ekonomiaren errekuperazioa finkatzeaHelburu estrategikoa:

Jarduketa Plan bat prestatzea, Eusko Jaurlaritzarekin eta Jaurlaritzaren Basque Country estrategiarekin lerrokatuta,
nazioarteko harremanak eta elkartrukeak bideratzeko kanal berriak ezartzeko, nazioarteko

1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

BaiBaiBai/Ez BaiBaiLurraldea kanpora begira
irekitzeko eta sustatzeko
Jarduketa Plan bat egitea, Eusko
Jaurlaritzarekin lankidetzan

=

18,0018,00Kopurua 14,0014,00Udalerriak Europan posizionatzea
lortzeko legegintza osoan zehar
lantzen ari diren proiektu - ideia
kopurua (oraindik proiektu izaera
ez dutenak)

>=

100,00100,00Ehunekoa 80,0060,00Lurraldea kanpora begira
irekitzeko eta sustatzeko
Nazioarteko Proiekzio Planaren
legegintzaldiko exekuzio maila.

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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erreferentziako espazioetan parte hartzea definitzeko, Gipuzkoa marka gauzatzeko laneko lerroak definitzeko, etab

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31183.671,27 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Gipuzkoako Foru Aldundiko
kanpo ekintzako plan
estrategikoa hedatzea

183.671,27 2019/01/01
1.1 Ekintza

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Lurralde Historikoaren presentzia nazioartean
bermatzea

Mugaz gindiko eta Europako jarduerak sustatzea; halaber, diasporarekiko harremanak bultzatzea, batik bat gipuzkoar
jatorrikoen kopuru esanguratsua duten "Euskal etxeekin".

1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31121.781,85 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31Euskal Eurohiriaren
Garapenerako Agentziaren
kudeaketa

47.878,05 2019/01/01
1.1 Ekintza

2019/12/31Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Pirinio Atlantikoetako Kontseilu
Nagusiak sinatutako III.
hitzarmena garatzea

72.903,80 2019/01/01
1.2 Ekintza

2019/12/31"Pirinioez Gaindiko Konferentzia
Atlantikoa" sustatu

1.000,00 2019/01/01
1.3 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

60,0030,00Kopurua 30,0020,00"Gipuzkoa Europan indartuz"
proiektua abian jartzea. Bileraren
kopurua

>=

50,0030,00Kopurua 25,0015,00Mugaz gaindiko alorrean
garatutako jarduketa kopurua

>=

10,008,00Kopurua 7,002,00Nazioateko sareetan (OGP,
CGLU, Red de ciudades del arco
atlántico, OIDP) lantzen ari garen
lan ildo kopurua

>=

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Europako eremuko jarduketak koordinatzea eta haiei buruz informatzea
2. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/31142.175,61 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31"Gipuzkoa Europan Indartuz"
proiektua garatzea

118.191,87 2019/01/01
2.1 Ekintza

2019/12/31Europako "Eurobask"
Mugimenduaren Euskal
Kontseiluari laguntzea

6.991,87 2019/01/01
2.2 Ekintza

2019/12/31"Elkarrekin" programa sustatzea,
Gipuzkoako udalen eta Europako
hirien arteko senidetzeei
buruzkoa

16.991,87 2019/01/01
2.3 Ekintza

Nazioarteratze alorrean Departamentuak lokal eta unibertsitate eremuarekin  programak
3. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2019/12/3119.058,27 2019/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2019/12/31"Altuning" programa garatzea,
unibertsitaten eremura
bideratutakoa

19.058,27 2019/01/01
3.1 Ekintza
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Txikia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Pentsatzen dituzten akzioen gehiengoak zuzeneko inplikazioa Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ez duten.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )
Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

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

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: 918,36 ( % 0,20 )
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Gipuzkoako Lurralde Historikoko eragileekin mantentzen diren harreman eta sortutako dokumentazioan euskararen
presentzia eta garapena bermatu

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 9,90 )46.219,11

Kategoria NolaKategoria %

( % 5,71 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-
oharrak eta papeleria

1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da.

Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera
zehatza definituko da aldibereko interpretazioaren beharrak
barne.

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

( % 18,57 )1.3. Webgunea eta sare sozialak 1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

Web orrietara sartzean, euskarazko orria agertuko da lehendabizi,
eta Normalizazio planeko 13. artikuluko gainontzeko irizpideak
aplikatuko dira.

( % 2,86 )1.4. Harrera 1.4.2. Aurrez aurreko harrera

( % 5,71 )
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko  harremana idatziz
zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.)
hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

Planaren partaidetza prozesuan (bilera, prentsaurreko, etb.)
hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan
hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak
elebitan egongo dira.

( % 21,43 )
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz
zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan 2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak

2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen
erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa
bermatuko da
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Kategoria NolaKategoria %

( % 24,29 )3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz
3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera

Ikerketak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz
irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko
dituzte kontratatutako enpresek.

Argitaratutako dokumentu guztiak elebitan egondo dira. Gero eta
dokumentu gehiago euskeraz sortzeko pausoak emango dira

Behatokiak sortutako dokumentu guztiak, bai barruko laneko
komunikazioak bai kanpora zuzendutako txostenak bi hizkuntz
ofizialetan bideratuko dira.

( % 21,43 )4.1. Pertsonen kudeaketa 4.1.1. Pertsonen kudeaketa
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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

289.052,00 199.187,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

201.500,00 186.500,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

66.000,00 81.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

556.552,00 466.687,00

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 466.687,00556.552,00
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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

121.504,07 77.682,93 121.504,07 77.682,931. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

62.167,20 124.332,80 62.167,20 124.332,802. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

81.000,00 81.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

183.671,27 283.015,73Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

183.671,27 283.015,73

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

283.015,73 283.015,73183.671,27Guztira / Total 183.671,27
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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


