
2022ko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

920 - Administrazio orokorra
Programa:

Departamentua:
0210 - Araubide Juridikoko eta Pertsonen Kudeaketako Zuzendaritza Nagusia
120 - Kontratazio publikoa koordinatzeko zerbitzua

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:

Departamentu ezberdinen Idazkaritza teknikoen laguntza eta informazioa, lege datu baseak eta kontratazio publikoari
buruzko aldizkari eta web orriak, kanpo aholkularitza, aholkularitza teknikoa (IZFE), aurrekontuak eta pertsonalaren
dedikazioa.

Idazkaritza teknikoengandik kontratazio publikoaren alorrean dauden beharrak jaso eta bideratu, kontratazio
publikoan aholkularitza eskaini, jarraibideak eta agiri ezberdinak gainbegiratu eta aldaketak proposatu, kontratazio
prozedura kudeatzeko aplikazio informatiko bat abian jartzeko informazioa bildu, aukerak aztertu eta norabidea
proposatu, Intranetean kontratazio publikoari eskainitako txokoa eraldatu eta mantendu, kontratuaren urteko
plangintza egin Gobernu Kontseiluak onartu dezan eta argitaratu; kontratazio publikoaren urteko memoria egin;
prestakuntza jarduerak proposatu.

Kontratazio Publikoan aholkularitza juridikoa eskaini, ir izpideak bateratu eta jarraibideak zehaztu;
profesionaltasunerako lan-tresnak eskaini; Kontratazio Publikoaren urteko plangintza egin eta memoria prestatu.

Kontratazio publikoaren buruzko Zuzentarauak, Sektore Publikoaren Kontratuei buruzko legedia: Estatu mailakoa,
Erkidego Autonomo eta Foru Aldundi mailakoa, eta Administrazio Publikoari buruzko araudi orokorra.

Zerbitzu berria da, beraz, erakundean kontratazio publikoaren egoeraren berri izan beharko du, araubidearen
ikuspegitik alde batetik, baita eguneroko errealitateari buruzkoa ere. Arlo honetan Departamentu ezberdinek izan
ditzateken beharrak eta gabeziak identifikatu beharko dira, hobetu beharreko atalak eta koordinatu beharrekoak.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Departamentu ezberdinek kontratazio publikoaren alorrean izan dezaketen jarduera koordinatzea, kontratazio
prozeduren jarraipena eta gainbegiratzea eginez, arlo honetan aholkularitza emanez eta hobekuntzak proposatuz;
kontratazio publiko estrategikoa, proaktiboa, profesionalizatua, teknologikoa eta eraldatzailearen kultura berria
sustatzeko helburuarekin.

Kontratazio publikoa koordinatzeko zerbitzua, Gipuzkoako Foru Aldundian kontratazio publikoaren arloan erreferentea
izan dadin lortzea, gai honi buruzko kontsulta guztiak zentralizatuko dituen gunea eta jarraibideak finkatuko dituen
gunea izango delarik.
Gai eztabaidagarrietan irizpideak bateratzen eta jarraibideak zehazten hasi.
Kontratazio publikoaren prozeduraren edozein fasetan parte hartzen duten langileak profesionalizatzeko lan-tresnak
eskaini (prestakuntza, teknologia, doktrina, jurisprudentzia, ...)

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Departamentuak eta bere sektore publikoaren erakundeak

Finalista



2022ko aurrekontua

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Kontratazio publikoan aholkularitza juridikoa eskaini

Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti
ere kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz

1. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31350,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kontsultak erantzuteko argudio
juridiko, adibide eta agiri egokiak
aurkitu, eta erantzun arrazoituak
eskaini, kontratazio publiko
estrategiko eta arduratsua
sustatzearen aldeko ikuspuntutik
beti ere

350,00 2022/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Egindako kontsultak egoki
erantzutea

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

Urteko helburua: Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi

Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak berrikusi
1. Jarduketa ildoa:

% 90,00 % 10,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Gipuzkoako Foru Aldundiak,
kontratazio publikoan onartuak
dituen jarraibideak berrikusi

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/316.650,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kontratazio publiko estrategikoari
buruzko jarraibideak berrikusi eta
aldaketak proposatu

350,00 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/31Kontratu publikoen lan-alderdiei
buruzko jarraibideak berrikusi eta
aldaketak proposatu

2.800,00 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/31kontratazio prozeduren
kudeaketarako jardunbide egokiei
buruzko gomendioen agiria
berrikusi eta aldaketak proposatu

3.500,00 2022/01/01
1.3 Ekintza

Urteko helburua: Kontratazio prozeduran parte hartzen duen langilegoaren profesionaltasunerako
lan-tresnak eskaini

Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa eraldatu eta eguneratuta mantendu
1. Jarduketa ildoa:

% 90,00 % 10,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/31700,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Intranetean kontratazio
publikoaren txokoa eraldatu eta
mantendu

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

kontratazio prozeduraren
kudeaketarako aplikazioari
buruzko informazioa jaso,
aukerak aztertu eta proposamen
bat egin

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

Kontratazio publikoari buruzko
ikastaro zikloa prestatu

Kopurua >= 2,00 2,00 3,00 8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/03/31Intraneten, kontratazio
publikoaren txoko berria
funtzionamenduan jarri

350,00 2022/01/01

2022/12/31Kontratazio publikoaren txokoa
eguneratuta mantendu

350,00 2022/01/01
1.2 Ekintza

Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko jarduketak
2. Jarduketa ildoa:

% 90,00 % 10,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3112.600,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Orain arte egin denari buruzko
informazioa jaso, aukerak aztertu
eta proposamen bat egin

12.600,00 2022/01/01
2.1 Ekintza

Formakuntza prestatu
3. Jarduketa ildoa:

% 90,00 % 10,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/3110.500,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/12/31Kontratazio espedientearen agiri
teknikoak egiten dituzten
langilegoari zuzendutako
formakuntza

3.500,00 2022/01/01
3.1 Ekintza

2022/12/31Kontratazio publikoaren gai
juridiko konkretuei buruzko
formakuntza

3.500,00 2022/01/01
3.2 Ekintza

2022/12/31Kontratazio publikoari buruzko
ikastaro finko bat eskaintzea

3.500,00 2022/01/01
3.3 Ekintza
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Urteko helburua: Urteko kontratazioaren plangintza egin eta Kontratazio Publikoari buruzko urteko
Memoria idatzi

2022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak sartuz
1. Jarduketa ildoa:

% 86,67 % 13,33

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2022/12/314.200,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2022/11/21Informazioa jaso eta sartu
daitezkeen alderdi estrategikoak
aztertu

3.500,00 2022/01/01
1.1 Ekintza

2022/12/192022ko kontratuen plangintza
Diputatuen Kontseilura bidali

350,00 2022/01/01
1.2 Ekintza

2022/12/312022ko kontratuen plangintza
argitaratu

350,00 2022/01/01
1.3 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

2022ko kontratuen plangintza
2021ta amaitu aurretik argitaratu

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

2020ko Kontratazio Publikoaren
Memoria argitaratu

Ehunekoa >= 0,00 100,00 100,00 100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

GFAk egiten dituen kontratazioetan lan-baldintza duinak eta ez baztertzaileak bermatzea, eta gainerako lan-
merkatuan erreferente bezala jardutea

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 100,00 )

Go.HO.5.4. GFAren kontratuetan,
dirulaguntzetan eta hitzarmenetan
berdintasun klausulak sistematikoki
txertatzen jarraitzea eta haien gaineko
jarraipena egitea, eraldatzeko duten
ahalmena aztertuz (kalitaea eta
eragina).

Go.5.4.1. Arau esparru berria
oinarritzat harturik, kontratuetan,
hitzarmenetan eta dirulaguntzetan
berdintasunerako klausulak
txertatzeko foru jarraibideen
azterketa eta eguneraketa egitea.

Kuantifikazioa: 3,50 ( % 0,01 )

( % 0,01 )Ordainketa kredituak: 3,50

( % 0,00 )Datozen urteetako gastuak: 0,00
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Euskararen erabilera normalizatzeko planak kontratazio publikoaren koordinaziorako zerbitzuari izaera elebiduna
onartzen dio, eta kontratazio publikoaren alorrean hainbat betebehar zehazten ditu, pleguei dagozkionak edo
kontratuen exekuzioan aplikatu beharrekoak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 0,01 )3,50

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )
5.2. Erakunde pribatuak: bezeroak (pertsona
juridikoak), finantza-entitateak, produktu-eta
zerbitzu- hornitzaileak, etab.

Oinarrietan hizkutz irizpideak txertatuko dira.

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 0,00

3,50 ( % 0,01 )

( % 0,00 )
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GJH

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-2023 Proiektu Estrategikoan jasotako politika publikoak aurrera eramateko tresna
lagungarria da kontratazio publikoak, Barne Produktu Gordinean duen pisua kontutan izanda, baliabide garrantzitsu
bat da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 100,00 )35.000,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

31.220,008-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.X3 - GFAko langileak gobernantza onaren printzipioen arabera
kudeatzea

31.220,00Helbubura

Jarduketa ildoak

175,00Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez
erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti ere
kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz

5.985,00Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak
berrikusi

630,00Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa
eraldatu eta eguneratuta mantendu

11.340,00Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko
jarduketak

9.450,00Formakuntza prestatu

3.640,002022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak
sartuz

3.780,0016-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK

Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea,
guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta
inklusiboak sortzea maila guztietan.

16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkor eta gardenak
sortzea maila guztietan.

3.360,00Helbubura

Jarduketa ildoak

665,00Kontratazio publikoan irizpideak bateratu eta dauden jarraibideak
berrikusi

1.260,00Kontratazio prozedura kudeatzeko aplikazioa martxan jartzeko
jarduketak

1.050,00Formakuntza prestatu

385,002022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak
sartuz
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GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

16.10 - Informaziorako sarbide publikoa bermatzea eta oinarrizko
askatasunak babestea, estatuko legeen eta nazioarteko akordioen
arabera.

420,00Helbubura

Jarduketa ildoak

175,00Zerbitzuari egiten zaizkion kontsultak argudio juridikoen bidez
erantzun, adibideak eta dokumentazioa elkarbanatuz; beti ere
kontratazio publiko estrategiko eta arduratsu bat sustatzen saiatuz

70,00Foru Aldundiaren Intranetean kontratazio publikoak duen txokoa
eraldatu eta eguneratuta mantendu

175,002022 urteko kontratuen plangintza prestatu, ikuspuntu estrategikoak
sartuz

Guztira 35.000,00



2022ko aurrekontua /
 Presupuesto 2022

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

35.000,00 35.000,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

4.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

35.000,00 35.000,00

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 35.000,0035.000,00
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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

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

35.000,00 35.000,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

35.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

35.000,00

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

35.000,00 35.000,00Guztira / Total


