
2023ko aurrekontua

02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA

924 - Herritarren parte hartzea
Programa:

Departamentua:
0230 - Herritarren Partaidetzako Zuzendaritza Nagusia
300 - Herritarren Partaidetza

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

GFAk parte hartzearen aldeko apustua 2010ean hasi zuen, Herritarren Partaidetzari buruzko uztailaren 8ko 1/2010
Foru Araua onartu eta Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza sortu zenean. Araudiari dagokionez, beste mugarri
garrantzitsu bat Herritarren Partaidetzari buruzko azaroaren 12ko 5/2018 Foru Araua onartu izana izan zen, eta horrek
ekarri zuen aurrekoa aldatzea (1/2010 Foru Araua).
Herritarrek parte hartzeko lehen programa, Orain Zu izenekoa. Herritarren partaidetza, 2015-2019 legegintzaldian
sortu zen, herritarrekiko harreman irekia sendotzeko eta parte hartzeko eta komunikatzeko bide berriak irekitzeko
helburuarekin. Horretarako, 92 ekintza diseinatu ziren, lau jarduera-ardatzetan sailkatuta (INDARTZEA, HEDATZEA,
ERRAZTEA ETA HEDATZEA).
Lankidetza eta baterako sorkuntza politika publikoen garapen-eremu guztietara eramatea ahalbidetuko duen
elkarlaneko gobernantzaren eredua sendotzen jarraitu ahal izateko, beharrezkoa da zuzendaritza politikoaren eta
GFAko talde teknikoen arteko lankidetza sustatzea gizarte antolatuarekin eta gainerako sistema instituzionalarekin.
Horretarako, Partaidetza Zuzendaritzak 2019-2023 Parte-hartze Programa diseinatu zuen, eta Gobernu Kontseiluak
2020ko irailaren 8an onartu zuen.
2022rako helburu nagusietako bat herritarrekin eta lurraldeko tokiko administrazioekin kultura parte-hartzaile hori
sendotzea izan zen, GEI programa bultzatuz: Gipuzkoako Eskola Irekia. Programa hori hurrengo ekitaldietan finkatuko
da, eta 2023an inplementatzen jarraituko da, Gipuzkoako lurralde historikoko toki-erakundeei eta irabazi-asmorik
gabeko erakundeei finantza-laguntza emateko.
Azken urteotako elkarlaneko gobernantzaren adibiderik handiena aurrekontu irekietara bideratutako programa izan
da. Programa hori iaz aurkeztu genuen, aldaketa esanguratsu batekin. 2021ean, programa horren azterketa bat egin
zen, Aldundiko zuzendaritza eta sail desberdinekin partekatutako ebaluazio bat, eta proposamen bat aurkeztu zen.
Proposamen horretan, 2022 eta 2023 ekitaldietarako programa horren zenbatekoa batu genuen, eta hurrengo urtean,
2023an, garatuko zen prozesu bakar batean gauzatzea planteatu genuen.
2022ko aurrekontu irekietarako birplanteamenduaren arrazoia prozesuaren eraginkortasuna hobetzen saiatzea izan
zen, Administrazioaren eraginkortasuna areagotuz eta herritarren parte-hartzea erraztuz.
Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak bere gain hartzen du, 2021-2024 aldirako Euskadiko Gobernu Irekiaren II.
Planaren (OGP) barruan, 3. Konpromisoa, OPEN ESKOLA: herritarrak garatzeko eta indartzeko, bertako idazkaritza
teknikoa eratuz. 2022an eten digitala murrizteko lan egin zen, eta 2023rako etika publikoa partaidetzaren ikuspegitik
lantzea aurreikusten da.
Azken urteotan irabazi-asmorik gabeko erakundeak aurkezten ari diren diru-laguntzen historikoa aztertu ondoren,
laguntza finantzarioa indartzeko beharra ikusi zen; izan ere, pandemian izandako geldialdiaren ondoren, 2020an
nabarmen handitu da haien parte-hartzea, eta hazkunde hori sendotzeko itxura du.
2022an zehar, GFAren esparru kontzeptuala, estrategikoa eta operatiboa zehaztu da garapen komunitariorako, eta
2023tik aurrera proiektu bateratuak garatuko dira GFAko beste zuzendaritza batzuekin eta udalekin, ikuspegi
komunitario hori erabiliz.
Genero-ikuspegiaren integrazioa bermatuko da partaidetza-prozesuak bultzatzean, gauzatzean eta ebaluatzean.
GJHak programako ekintzen garapenean integratuko dira.
Aldi berean, zuzendaritza honek konpromisoa hartu du Aurrerabide Programaren bidez kudeaketa hobetzen
jarraitzeko.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Udalekin, herritarrekin eta herri erakundeekin harremanetarako eta elkarlanerako bideak irekitzen ditugu Gipuzkoako
Foru Aldundiaren (GFA) departamentuetako politika publikoen diseinua, garapena eta ebaluazioa, partaidetza
sustatuko dituzten tresnen bidez garatu ahal izateko; azken helburua da gobernantza demokratikoa GFAren
nortasunaren ezaugarri bat izatea.

Horretarako, herritarren, elkarteen eta udalen kultura parte-hartzailea bultzatzen lagunduko duten bitartekoak,
baliabideak eta tresnak eskaintzen dira, bai eta Gipuzkoako Foru Aldundia osatzen duten zuzendaritzen egiteko
moduetan kultura parte-hartzailea txertatzeko ere.

Finalista
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Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Programaren arau esparrua:

Lan talde teknikoa, enpresak eta baliabide teknologikoak.

Partaidetza sendotu, zabaldu, erraztu eta hedatu

Partaidetza sendotzeko estrukturak (Gizarte kontseilua, erakunde arteko Gunea eta Elkarteen foroa), dirulaguntzak,
formakuntza, kongresuak, gidak, sareak eta partaidetza prozesuak finkatzeko aholkularitza teknikoa.

Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Araua.

2019-2023 Partaidetza programak honako ildo estrategiko hauek ezartzen ditu, GFAk erantzun beharko dien beharrak
zehatzago azaltzeko:
1) Herritarrek parte hartzeko estrategiak eta mekanismoak
2) Ezagutzaren kudeaketa eta zabalkundea
3) Berrikuntza digitala
4) Organoak, egiturak eta araudiak.

Beharraren deskribapen xehatua:

Herritarrak, herritarren erakundeak, udalak eta Foru Aldundiaren beraren zuzendaritzak.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Harreman zuzena bultzatzea herritarrekin, partaidetza kultura zabalduz eta
sendotuz.

Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.
1. Jarduketa ildoa:

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Abian jartzen diren eta
helburutzat Aldundiaren herri
politika lehiakorrak elkarrekin
diseinatzea duten hausnarketa
parte hartzaileen, galdeketen eta
abarren prozesuen kopurua

Kopurua >= 5,00 15,00 15,00 40,00

Hiritarren prozesu parte
hartzaileetan bildutako ekarpen
guztietatik, bide digitaletatik iristen
direnak zenbatzea

Kopurua >= 1.136,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00

Parte hartzaile kopurua
partaidetza prozesuetan.

Kopurua >= 7.699,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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% 88,02 % 11,88

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2.175.000,00 2023/12/312.884.754,27 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/30Plataforma digitala osatzen
jarraitzea.

46.429,68 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Herritar erakundeei dirulaguntzak
ematea

277.411,13 2023/01/01
1.2 Ekintza

130.000,00

2023/12/31Aurrekontu irekiak 2022 1.896.429,68 2023/01/01
1.3 Ekintza

1.800.000,00

2023/12/31Hiritargo aktiboa 109.607,42 2023/01/01
1.4 Ekintza

2023/12/31Udaletxeei dirulaguntzak 550.233,39 2023/01/01
1.5 Ekintza

245.000,00

2023/12/31Programaren dirulaguntzen edo
kontratuen mapa linguistikoa
osatu

4.642,97 2023/01/01
1.6 Ekintza

Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.
2. Jarduketa ildoa:

% 1,49 % 98,51

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31292.628,14 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Herritarren partaidetzarako
erakunde arteko espazioaren
dinamizazioa eta bere urteko
egitarauaren betetze maila

176.687,10 2023/01/01
2.1 Ekintza

2023/12/31Herritarren partaidetzarako
Gizarte Kontseiluaren
dinamizazioa eta bere urteko
egitarauaren betetze maila

51.629,91 2023/01/01
2.2 Ekintza

2023/12/31Legealdiaren partaidetzako
egitarauaren betetze mailaren
jarraipena

5.803,71 2023/01/01
2.3 Ekintza

2023/12/31Ah.9.1.3. Baldintzak sortzea,
Herritarren partaidetzari buruzko
5/2018 Foru Arauan

6.703,71 2023/01/01
2.4 Ekintza
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

eta haren ebaluazioan
aurreikusitako partaidetza
tresnetan mugimendu feministak
eta emakumeen mugimenduak
parte hartzeko.

2023/12/31Elkarteen Foroaren dinamizazioa
eta bere urteko egitarauaren
betetze maila

51.803,71 2023/01/01
2.5 Ekintza

Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza demokratikoaren gainean.
3. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31134.137,10 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/30Herritarren partaidetzari buruzko
teoria eta praktikak  komunikatu
eta partekatu: topaketak,
aldizkariak, eta abar

37.118,55 2023/01/01
3.1 Ekintza

2023/12/31Partaidetzako sareetan sartzea
eta proiektuak hedatzea

97.018,55 2023/01/01
3.2 Ekintza

Herritarren parte hartzeko prozesuak aztertzea, ebaluatzea eta, beharrezkoa balitz, egokitzea.
4. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31242.462,84 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Herritarren partaidetzarako foru
ekimenen dinamizazioa

197.444,29 2023/01/01
4.1 Ekintza

2023/12/31Esperientziak sistematizatzea 45.018,55 2023/01/01
4.2 Ekintza

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA
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Urteko helburua: Gipuzkoako administrazio publikoek eta elkarteek herritarren parte hartzea
sustatzeko behar dituzten tresnak izan ditzaten bermatu

2019-2023 Herritarren Partaidetzazko Programan deskribatutako ekintzak gauzatzea
1. Jarduketa ildoa:

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/315.100,00 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Zuzendaritzak herritarrek parte
hartzeko egiten dituen ekintza eta
proiektu guztietan euskararen
erabilera bermatzea, eta
euskararen erabilera sustatzea,
bai barruan, bai herritarrei
zuzendutako ekintzetan.

3.600,00 2023/01/01
1.1 Ekintza

2023/12/31Emakumeen eta gizonen aukera
berdintasuna arautzen duten
printzipioak maila orotara
zabaltzen dituen herritarren
partaidetzaren kultura sustatzea
eta finkatzea.

1.500,00 2023/01/01
1.2 Ekintza

Udalekin elkarlanerako ekimenak.
2. Jarduketa ildoa:

% 50,00 % 50,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3137.822,26 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Erakundeen arteko eremuan
parte hartzen duten Udalen
asebetetze-maila, eta baita
erakundeena ere

Eskala 1-10 >= 8,50 8,00 8,00 8,00

Diruz lagundutako proiektuen
kopurua (udalak eta elkarteak)

Kopurua >= 87,00 66,00 66,00 75,00

2019-2023 Herritarren
Partaidetzarako Programaren
ekintzak

Kopurua >= 22,00 22,00 22,00 49,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31Udalei eta entitate txikiei
aholkularitza zerbitzua.

37.822,26 2023/01/01

Partaidetza organoen dinamizazioa.
3. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/3133.179,29 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Herritarren partaidetzarako
Gizarte Kontseiluaren
dinamizazioa.

32.018,55 2023/01/01
3.1 Ekintza

2023/12/31Partaidetzarako Herritar
Erakundeen Foru Erregistroa.

1.160,74 2023/01/01
3.2 Ekintza

Kudeaketa arrunta
4. Jarduketa ildoa:

% 17,06

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/31110.233,39 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Kudeaketa arrunta 91.429,68 2023/01/01
4.1 Ekintza

2023/12/28Beste zuzendaritzei aholkularitza
eta prestakuntza

18.803,71 2023/01/01
4.2 Ekintza

Urteko helburua: AURRERABIDE: Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzan kudeaketa aurreratuko
eredua ezarri

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Kudeaketa aurreratuaren
ereduaren ezarpen maila
Herritarren Partaidetzako

Ehunekoa >= 40,00 30,00 30,00 100,00
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Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea
1. Jarduketa ildoa:

% 100,00

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2023/12/315.803,71 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Aurrerabide kudeaketa
aurreratua ereduaren sistema
ezartzea

5.803,71 2023/01/01
1.1 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Zuzendaritzan

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Herritaren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauak  bere  xedean (1.1. artikuluan) zehazten du: " Foru arau honen
xedea  da tresnak eta prozedurak arautzea (...) tresna horiek bermatuko dute emakumeen eta gizonen partaidetza
orekatua izatea, berdintasun baldintzetan eta modu egiazko eta eraginkorrean".
Partaidetza prozesuak abian jartzean, gauzatzean eta ebaluatzean genero ikuspegia txertatzen dela bermatuko da.
Era berean, Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan aurreikusitako parte hartzeko eta partaidetza
ebaluatzeko tresnetan mugimendu feministek eta emakumeen elkarteek parte hartzeko baldintzak sortuko dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Populazio osoa

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria Nola Nola % Esleitutako adierazlea

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

( % 50,00 )

Partaidetzazko zuzendaritzak
sexuaren aldagaia bereiziko du
abian jartzen diren ekintza eta parte-
hartze prozesu guztietan.

( % 50,00 )

Kuantifikazioa: 8.203,71 ( % 0,14 )

( % 0,22 )Ordainketa kredituak: 8.203,71

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

Herritarren Partaidetzarako Programan jasotako ekintzak garatzeko egiten diren ekintza guztietan eta abian jartzen
diren herritarren parte-hartze eta ekintza komunitarioen prozesuetan euskararen erabilera sustatzea eta bermatzea.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kategoria Nola

2.- Lan hizkuntza
Zuzendaritzak egiten duen ekintza guztietan euskarak nahitaezko
presentzia izango duela bermatuz, proiektuak euskaraz egitea
lehenetsiz.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak
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PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Partaidetzazko prozesuak txertatzea politika publikoei eragiten dieten eta bizitza publikoa hobetzera bideratutako
erabakietan, herritarren, erakundeen nahiz herri entitateen iritziak kontuan hartuz.
Zuzendaritza herritarren parte-hartzeari buruzko erregelamendua garatzen ari da, eta 2023an herritarrei informazioa
emateko kanpaina batzuk egitea aurreikusten da, Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Arauan jasotzen diren tresna
eta prozedurei buruz, GFAk egin ditzakeen erabaki politikoetan parte hartzeko haien eskubideak bultzatzeko.
Era berean, 2019-2023 herritarren partaidetzarako programaren ebaluazioa egingo du Zuzendaritzak, eta 2024-2027
aldirako programaren planteamendu berria egingo du.

5.911.738,03 ( % 99,84 )Kuantifikazioa:

Kategoria NolaKategoria %

( % 14,29 )1. HAUSNARKETA ETA ERABAKIA HARTZEA 1. Partaidetza tresnak sistematizatu

2. Partaidetzako hausnarketa prozesuak

3. Herri kontsultak

4. Arau aurreproiektuak sortzea

5.  Herritar panelak

6.  Herri epaimahaiak

7.  Bestelako partaidetza prozesuak

( % 14,29 )10.  ORGANOAK 40. Herritarren Partaidetzako Gizarte Kontseilua

44. Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa

( % 9,52 )11. PARTAIDETZA ESPARRUAK 46.  Elkarteen foroa

47.  GFAko departamentuekin lan egiteko lantalde teknikoa

( % 4,76 )2. PARTAIDETZAKO AURREKONTUAK 8.  Aurrekontu Irekiak

( % 9,52 )3. DIRULAGUNTZAK 9.  Udalentzako eta erakunde txikientzako dirulaguntzak

10. Herritar erakundeentzako dirulaguntzak

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 2.175.000,00

3.736.738,03 ( % 99,75 )

( % 100,00 )
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Kategoria NolaKategoria %

( % 14,29 )4.AHOLKULARITZA 11. Barne erakunde aholkularitza

12. Udalentzako eta erakunde aholkularitza

( % 4,76 )5. EBALUAZIOA 14. Ebaluazioa

( % 4,76 )6. PRESTAKUNTZA ETA TREBAKUNTZA 15. Herritartasun Irekiaren Gipuzkoako Eskola

( % 19,05 )7. EZAGUTZA, HEDAPENA ETA TRANSFERENTZIA 21. Txostenak eta sistematizazioa

22.  Gidak

23.  Newsletterra

26. Ekitaldiak

27.  OGP Euskadin parte hartu

28.  Sare akademiko eta profesionalak

29.  Herritar Erakundeen Erregistroa

( % 4,76 )9. BERRIKUNTZA 33. Plataforma kolaboratiboa
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GJH

Gipuzkoako Foru Aldundiak 2020-2023 legealdirako Plan Estrategikoan helburu estrategiko bezala ezarri du
erakundean eraldaketa bultzatzea,  gobernantza ona, kudeaketa aurreratua eta berrikuntza sustatuz; era horretan,
16. Garapen Iraunkorreko Helburuan ezartzen den bezala, bakea eta justizia bultzatuko duen erakunde solido bat
bilakatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 98,29 )5.819.948,35

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

4.357,415-GENERO BERDINTASUNA

Genero-berdintasuna lortzea eta emakume nahiz neskato guztiak
ahalduntzea.

5.c - Genero berdintasuna eta emakume eta emakume guztien
ahalduntzea sustatzeko politika egokiak eta lege aplikagarriak onartzea
eta indartzea, maila guztietan.

4.357,41Helbubura

Jarduketa ildoak

4.357,41Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.

3.207.857,55 1.987.500,0016-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.

5.803,71Helbubura

Jarduketa ildoak

5.803,71Zuzendaritzaren barruko kudeaketa hobetzea

16.07 - Premiei erantzungo dieten erabaki inklusibo, parte-hartzaile eta
adierazgarriak maila guztietan hartzen direla bermatzea.

3.202.053,84 1.987.500,00Helbubura

Jarduketa ildoak

18.911,13Udalekin elkarlanerako ekimenak.

33.179,29Partaidetza organoen dinamizazioa.

18.803,71Kudeaketa arrunta

2.466.289,04 1.987.500,00Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.

288.270,73Herritarrek parte hartzeko organoak eta azpiegiturak sustatzea.

134.137,10Jakintza sortu eta sustatzea partaidetzazko berrikuntza
demokratikoaren gainean.

242.462,84Herritarren parte hartzeko prozesuak aztertzea, ebaluatzea eta,
beharrezkoa balitz, egokitzea.



2023ko aurrekontua

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

432.733,39 187.500,0017-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA

Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko
Ituna biziberritzea.

17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza
eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko
estrategiak eta esperientzia baliatuz.

432.733,39 187.500,00Helbubura

Jarduketa ildoak

18.911,13Udalekin elkarlanerako ekimenak.

413.822,26 187.500,00Herritarren partaidetzarako prozesuak eta tresnak indartzea.

Guztira 2.175.000,003.644.948,35



2023ko aurrekontua /
 Presupuesto 2023

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

496.700,00 580.371,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

779.000,00 562.750,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

867.000,00 2.603.000,00 2.175.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

2.175.000,004.

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

5.

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.142.700,00 3.746.121,00 2.175.000,00 2.175.000,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

1.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

1.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 2.175.000,003.746.121,002.143.700,00 2.175.000,00
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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

457.332,35 123.038,65 457.332,35 123.038,651. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

493.650,00 69.100,00 493.650,00 69.100,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

2.603.000,00 2.175.000,00 4.778.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

3.553.982,35 2.175.000,00192.138,65Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

5.728.982,35 192.138,65

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

2.175.000,00192.138,65 192.138,655.728.982,35Guztira / Total 3.553.982,35


