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AURKEZPENA

Legegintzaldia hasi zenetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak mezu
garbi bat bidali du: interesa duela bere gobernatzeko modua
aldatzean. Horrek ekarri du politika egiteko beste modu baten
aldeko apustu irmoa. Horren erakusgarri izan zen ordura arte
Lehendakaritza Departamentu izena zuenak Gobernantza
eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentu izena
hartzea.
Gobernantza onak berekin dakar gobernatzeko beste modu
bat, gobernu kontzeptua birkokatzen duena, horizontalago eta
kooperatiboago bihurtzen duena, eta bereziki saiatzen dena
gizarte zibilarekin konpromisoak eta harremanak sortzen. Politika egiteko modu berri horrek sakondu egiten du demokrazia
kontzeptua, aukera ematen baitu eragile gehiago eta askotarikoagoak egoteko gai publikoetan. Horrez gain, erakundeek
konpromisoa hartzen dute entzuteko, elkarrizketak izateko eta,
azken finean, elkarlanean aritzeko. Herritarrei beraien erakundeak irekitzea eta inguratzea ere sustatzen du, eta aukera ematen du herritarrak eta haiek ordezkatzen dituzten kargu politikoak
konektatzeko.
Gobernantza eredu berri baten aldeko apustu irmo horren
arrazoia da, hein batean, “gauza publikoarekin” eta politikarekin gero eta atxikimendu gutxiago helarazten duten herritarren
eskaerei erantzuna emateko beharra. Horrez gain, Gipuzkoa lurralde dinamikoa da, hainbat garaitan erakutsi duena gaitasun
ezin hobea duela garaien bilakaeretara egokitzeko, ondasunen
eta zerbitzuen egitura produktibo eta egitura sozial zabal eta askotariko, auzolanean eta esparru pribatuaren eta publikoaren
elkarlanean ohitutako, bati esker. Erreformatzeko potentziala

–

bera bada gobernantza kolaboratibo eta ireki baten oinarria,
eta hori da Europako gizarte aurreratuenetakoen gobernu eredua. Horrez gain, ezinbesteko pieza da Foru Aldundiak sustatu
nahi duen gobernantza eredu berrian.
Gobernanatza horrek sakondu egiten du esparru publikoaren
kudeaketa eredua, gobernu onera bideratzeko. Gobernu on
horren gobernantzaren elementu exogenoak hartzen ditu barnean, esaterako, zuzentasuna eta gardentasuna, baita elementu endogenoak ere, administrazio on eta berritzaile bat
izatera bideratutakoak, ase beharreko beharrak dituen gizarte
konplexu baten eraldaketa eta aldaketa prozesuekin bat datorrena.
Administrazioek beren gaitasun estrategikoa berreskuratu behar
dute gizartearen eta haren egituratze demokratikoaren etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko, herritarrak elkarrekin
erronka eta konpromiso horien kokudeaketan inplikatuz, kudeaketa horretan esku hartzeko aukera duten eragile sozialen
askotarikotasuna aitortuz eta horien arteko mendekotasuna sortuz, eta erabaki publikoak hartzean eta erantzukizunak hartzean
haien elkarlana eta parte hartzea bultzatuz.
Herritarren partaidetza kudeaketa publikoan txertatzea ez da
jardun berria Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Zerbaitetarako
dugu Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza Nagusi bat eta
Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Arau bat 2010etik (orain
gutxi eguneratu dena), eta zerbaitegatik gara aitzindariak gai
publikoetan egoiliarrek eta herritarren entitateek foru eskumeneko esparruan parte hartzeko tresna eta prozedura espezifikoak arautzen.
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lurraldeko eragileekin partekatutako proiektu eta ikuspegien
bitartez, lurralde berdinzale bat izateko ikuspegiko etorkizun desiragarri hori bermatzeko.
Atsedenik gabe lanean jarraituko dugu inguruko etengabeko
aldaketa horiei egokitzeko beharrezko gaitasun horiek garatzen,
kontuan hartuta zeintzuk diren gizartearen alderdi erabakigarriak, herritarretatik gertuago dagoen administrazioa sustatzeko,
herritarrek beretzat jotzeko, eta administrazio horrek eraginkortasun, efizientzia, gardentasun eta ardura printzipioei jarraikiz
aritzeko.

Gipuzkoako Foru Aldundiak, haren Gobernantza Onaren politikaren barruan, agintaldi honen helburu finalista moduan ezarri
du eragile ekonomiko, sozial eta profesionalen, eta lurraldean
dauden hezkuntza eragileen ekimenak bideratzea, Gipuzkoako
herritarrei eta entitateen eta elkarteen sareari aktiboki entzuteko
prozesu bat egitea, eta ekarpen horiek guztiak bideratzea foru
politika publikoak indartzeko, gertukotasun eta eraginkortasun
printzipioak eraginkor egiteko zerbitzu publikoak ematean.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kudeaketa Plan Estrategikoak helburu moduan hartu du Gipuzkoako gobernua berrasmatzea,
«herritarren partaidetzarako, eragile anitzeko elkarlanerako eta
gardentasunerako bide azkarrak irekiz, erakundeenganako konfiantza berreskuratzen lagunduko dutenak». Ildo berean dago
«lidergo partekatua» foru erakundeen funtzionamendu ardatz
moduan.
Hori jakinda, Gipuzkoako Foru Aldundia gobernantza kolaboratibo eta irekiko eredu berri bat garatzen ari da, lidergo
erraztaile eta katalizatzailea bere gain hartuz, lurraldearen etorkizunari buruzko ikuspegi partekatua egia bihurtzeko. Ikuspegi
horrek Gipuzkoa espazio lehiakor bihurtu nahi du ekonomia arloan, eta Europako lurraldeetatik ezberdintasun sozial, linguistiko genero ezberdintasun txikienetakoa duen lurralde ere bai.
Zentzu horretan, Aldundia lanean ari da etorkizuneko Gipuzkoan, hainbat tresnaren eta programaren bitartez, Etorkizuna Eraikiz , ekimenaren mendean. Hori irudikatu da hausnarketarako eta ekintzara bideratutako Gipuzkoako gizartearekiko
esperimentazio kolaboratiborako espazio moduan,. Haren eginkizun nagusia da, gehienbat, esperimentazio aktiboa egitea

–

Imanol Lasa Zeberio
Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioko Foru Diputatua
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zioko Departamentua eratuz, Herritarren Partaidetzarako
Foru Zuzendaritza hartzen duena.Gobernantza onak hartzen
dituen erremintak, prozedurak eta tresnak etengabe ari dira
eraldatzen, eta horrek erakusten du diziplina horrek berrikuntza
praktika handienetakoa duen alorretako bat dela. Horrek eskatzen du behar berrietara etengabe egokitzea.
Administrazioek lan egiten dute gizartearen eta haren egituratze demokratikoaren etorkizuneko erronkei aurre egin ahal izateko beren gaitasun estrategikoa berreskuratzeko, herritarrak
elkarrekin erronka eta konpromiso horien ko-kudeaketan inplikatuz, kudeaketa horretan esku hartzeko aukera duten eragile
sozialen askotarikotasuna aitortuz eta horien arteko mendekotasuna sustatuz, eta erabaki publikoak hartzean eta erantzukizunak hartzean haien elkarlana eta parte
hartzea bultzatuz.
Herritarren partaidetza erdigunean dago Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduketan, herritarrek politika publikoak eta politika horiek
egikaritzeko edo kudeatzeko modua zehazteko modu erabakigarrian ekarpena egin
dezaten gaitutako hainbat modu eta prozedura garatzen baitira. Legegintzaldi honetan konpromisoa hartu dugu partaidetza
sustatzeko, herritarrek ahotsa izan dezaten
Foru Aldundiko politikak definitzean eta kudeatzean. Lan egin dugu herritarrak, eta
eragile eta ekintzaile sozial garrantzitsuenak
eztabaida publikoan, politika publikoen garapenean eta Aldundiak eskaintzen dituen
izapideak eta zerbitzuak hobetzean inplikatzeko. Horretarako,
partaidetza eta komunikazio bide berriak ireki ditu.
Herritarren partaidetza ulertu da herritarrek Foru Aldundiari dagozkion gobernu eta administrazio funtzioen inguruko erabakiak hartzean modu aktiboan parte hartzeko duen gaitasun
moduan. Gobernantza tresna ezinbestekoa da, eta funtsezko
elementua da Foru Aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoko
gobernu organo exekutibo moduan garatutako politika publikoak zehazteko eta horiek garatzeko.

Egungo errealitate politiko sozial eta ekonomiko konplexu, dinamiko eta askotarikoak gain hartzen die eskema tradizionalei,
eta agerian uzten du administrazio publikoek gizartetik sortutako arazoei eta eskaerei erantzun eraginkorrak emateko duen
gaitasun mugatua. Arazo eta eskaera horiek ekintza kolektiboa
eskatzen dute, eta horri irtenbidea ematea posible da soilik gai
bagara diagnosi partekatuetara iristeko, helburu sorta bat eta
esku hartze hierarkizatu, mailakatu eta kolaboratiboak planteatzeko aukera emango dutenetara.
Gobernatzea da oraina kudeatzea etorkizuna prestatuz, eta
baliabide mugatuak modu egokian esleituz. Gipuzkoa erreferentziazko erakunde bihurtu da, apustu irmoa egiten duena
gobernantza kolaboratiboaren printzipioetan oinarritutako kudeaketa eredu baten alde.
Zalantzarik gabe, herritarren partaidetza da
gobernantza kolaboratiboaren dimentsio berezi eta tipikoenetako bat. Dimentsio hori hasiera-hasieratik izan da Gobernantza ideiaren parte. Gobernantzan inbertitzeak berekin
dakar etengabe lan egitea gobernatzeko
beste modu batean, eta herritarren partaidetza da gobernantzak kanpoko begiradaren bidez sustatzen duen harremanezko gobernu horren elementu nagusietako bat.
Hori jasotzen du, esaterako, Europako Gobernantzaren inguruko Liburu Zuriak, Europako
Batzordearen 2001eko uztailaren 25eko Komunikazioan jasoa [KOM (2001) 428 finala,
Aldizkari Ofiziala C 287, 2001eko urriaren 12a].
Ordutik inork ez du zalantzan jartzen herritarren partaidetza
dela lehen aipatutako ideia-indar horren zutabeetako bat, eta,
gainera, demokrazia bera substantibatzen duen praktika bat
dela.
Gobernantza mailaka txertatu da gure erakunde sisteman, bai
Euskadiren plano orokorrean bai Gipuzkoari dagokionean. Jakina da foru gobernua eratzean arreta berezia eman zitzaiola
ideia horri, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunika-

–
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ez da herritarren ekimenera mugatzen, partaidetza prozesuak
egiaz eta modu eraginkorrean erdigunean jarri daitezen gobernantzan eta herritarrei dagozkien politika publikoak definitzean eta kudeatzean, horiek diseinatzen eta zehazten diren
unetik bertatik.
Gipuzkoako Foru Aldundiak lurralde historikoko gobernu organo
exekutibo moduan dituen eskumenak erabiltzean herritarren
partaidetza hedatu eta sakondu nahi da, modu oso ezberdinean, eta horretarako erreforma kualitatiboki erradikala egin
nahi da Foru Aldundiko herritarren partaidetzarako tresnetan
eta jarduketa prozeduretan –erabakitzekoetan–.
Egiaz sinesten dugu partaidetzan eta, horregatik, hori bultzatzen
eta erakundeetan txertatzen jarraitu nahi dugu. Erakundeetan
txertatzeak berekin dakar atzera bueltarik gabeko aldaketa bat
politika egiteko moduan, aukera ematen diguna aurrera egiteko, Gipuzkoako herritarrei foru administrazio modernoagoa,
gardenagoa eta irisgarriagoa eskaini ahal izateko.
Herritarren partaidetza erakundeetan txertatzeak berekin dakar
herritarrak eta lurraldeko 5.400 elkarte baino gehiago erabaki
prozesuen erdigunean jartzea, ulertzea jarduera politikoaren
protagonistak direla eta errotik aldatzea ordezkarien eta ordeztutakoen arteko harremana.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzak horren aldeko apustua egiten du, herritarren partaidetzari heltzeko balio publikoa sortzean herritarrek erantzunkide
izateko modu bezala. Gizartea osatzen duten pertsonak jartzen
ditugu erdigunean, eta herritartasunaren, parte izatearen eta
inguruarekiko eta ongizate komunarekiko konpromisoa sustatzen dugu. Uste dugu berrikuntza publikoko prozesuek barruan
hartu behar dituztela hiritarrak, ez soilik azken erabiltzaile moduan, baita diseinatzaile eta aplikatzaile moduan ere, zerbitzuen
erabiltzaile direlako, arazoa jasaten dutelako eta beharrak eta/
edo irtenbideak ikusten dituztelako.

Herritarrek eskatzen digute irtenbideak bilatzeko, eta apustua
egin dugu hori elkarrizketa, elkar ulertze, elkarlan, kudeaketa
eraginkor eta gardentasun dinamika berri baten bidez lortzeko,
konpondu gabeko erronkei heltzeko eta lurraldea biziberritzeko
balioko duen dinamika batetik.
Administrazio publikoentzako hazten ari den erronka bat da egitura global bat ezartzea, erakundearen ohiko lanerako moduekin eta herritarrek gai publikoetan parte hartzea errazteko eskaintzen dituen aukerekin koherentea dena. Gipuzkoako Foru
Aldundiak ez dio errealitate horri entzungor egiten, eta apustua
egin du herritarren partaidetza erakundeetan mailaka txertatzeko urratsak egiteko, gobernantza kolaboratibo eta irekiaren
ereduaren esparruan.
Herritarrak aktiboago eta gai publikoei heltzean eta irtenbideak
bilatzean presenteago badaude, politikarien eta herritarren arteko elkarrizketa areagotzen bada, jendeak ordezkaritza hobea
duela sentituko du, eta baliteke, gainera, erabakietan eragin
handiagoa izatea ere. Ez da gutxietsi behar, gainera, gobernantzaren bidez kontrol handiagoa izan daitekeela gai publikoen gainean, eta herritarren lehentasunek isla handiagoa dutela politika publikoetan.
Legegintzaldi honetan ezarritako helburua izan da gobernu ona
bilakatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren “nortasun-bereizgarria”.
Egunero egiten dugu lan Gipuzkoa “eredugarri” bihurtzeko Aldundiko ordezkari politikoen jarrerari eta administrazio ereduari
dagokionez eta, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzari
dagokionez, eredugarri bilakatzeko ere herritarrek eta eragile
sozialek politika publikoen garapenean duten protagonismoa.
Legegintzaldi hau Gipuzkoako Foru Aldundiaren eguneroko kudeaketan herritarren partaidetza egiaz erabiltzea finkatzeko
legegintzaldia izan da.
2015-2019 Kudeaketa Estrategikoko Plana izan da lau urte
hauetan Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernu jarduketa
zuzentzeko eta orientatzeko tresna nagusia. Diputatu nagusiak
eta Diputatuen Kontseiluak gidatutako jarraibide estrategikoa
izan da, legegintzaldi osoan lehentasunak zuzendu, egituratu
eta lerratu dituena eta horiek betetzen zirela eta lurraldean horiek zuten eragina ebaluatu duena.
Aipatutako planean legegintzaldi honetarako jasotako bost helburu estrategikoetako bat izan da Gipuzkoako gobernua berrasmatzea, hori ulertuz lurraldearen garapena eta eraldaketa
bultzatuko duen motor moduan. Horretarako, konpromiso korporatibo eta transbertsala hartu da Gipuzkoako Foru Aldundiko
pertsona eta alor bakoitzak eskuratutako eta eskatutako kultura
eta antolakuntza aldaketaren alde. Gainera, herritarren partaidetzarako, eragile anitzeko elkarlanerako eta gardentasunerako
bide azkarrak ireki dira, erakundean jarritako konfiantza berreskuratzen lagunduko dutenak.
Foru Aldundiak bere gain hartzen du, arduraz, ez soilik gizartetik
bertatik sortutako ekimena duten herritarren partaidetza erraztea, baita ekimen hori aktibatzeko eta sustatzeko lana ere; baina
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Joseba Muxika Sarasketa
Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaria
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HITZETATIK EKINTZARA:
PARTAIDETZAKO KULTURA FINKATZEN

Gipuzkoako Foru Aldundiak egunero egiten du lan Gipuzkoa
“eredugarri” bihurtzeko Aldundiko ordezkari politikoen jarrerari
eta administrazio ereduari dagokionez eta eredugarri bilakatzeko ere herritarrek eta eragile sozialek politika publikoen garapenean duten protagonismoa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak ondo daki hurrengo urteetan eraldaketa sakonei heldu beharko zaiela lurraldean garai berri bat
irekitzeko. Gai horiei nahitaez eman beharko zaie erantzuna,
guztiok nahi dugun Gipuzkoaranzko bidean aurrera egiteko.
Lurraldeko eta gure inguruko gainerako eragile eta pertsonekin
eraiki eta partekatu behar dugun Gipuzkoa berritu bat izango
da, belaunaldien arteko konpromisoa eta epe ertain eta luzerako planifikazioa oinarri hartuko duena.
Gipuzkoako Foru Aldundian une oro garbi izan dira erronkak
zekartzan zailtasunak, antzeko esparru batean egindako eta
arrakasta izandako esperientzia nabarmen gutxi daudelako,
baina, aldi berean, garbi izan dira gure testuingurua, herritarren partaidetzaren alorrean hemen probatutakoarekin alderatuta hobeagoa zena, osatzen duten inguruabarrak. Inguruabar
horiek bultzatu zuten –eta bultzatzen dute– Gipuzkoako Foru Aldundia bide berritzaile bat urratzera. Ezagutzen ditu zailtasunak,
baina asmo osoa du berezitasun horiek dirudienez ematen
duten aukera erabiltzeko. Gure aurrean dugu etengabeko eskakizun bat, ez ekintza jakin eta zehatz bat. Proposamen ireki bat
da, etengabe eraikitzen ari dena.
Herritarren partaidetza kudeaketa publikoan txertatzeak lagundu egiten du konfiantza sortzen; izan ere, gobernuak indartzen, politika publikoak legitimatzen, gizartearen askotarikotasuna integratzen baititu. Gainera, interes sozialak agenda
publikoan txertatzea errazten du, herritarrak bizitza publikoa antolatzeko prozesuetan sartzen ditu eta gizarte zibilaren funtzioa
indartzen du.

–

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Plan Estrategikoaren
13. helburuak ezartzen zuen herritarrekiko harreman irekia finkatu
behar zela, eta partaidetzarako eta komunikaziorako bide berriak ireki behar zirela. Horretarako, jarduketa zehatz moduan
finkatzen zituen honako hauek, esaterako:
– Herritarren Partaidetzaren Foru Arau berri bat egitea.
– Gipuzkoako Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua
abian jartzea.
– Erakundeen zuzentasuna eta etika publikoa bultzatzeko politiko
bat garatzea.
– Partaidetzaren aldeko Udalen Kontseilua martxan jartzea, sarean lan egitera eta alor honetako jardunbide egokien errekonozimendura bideratua»
– Herritarren partaidetzara foru ekimenak urtero onartzea Batzar
Nagusietan.
– Abian jartzea tokiko erakundeetan berrikuntza demokratikoko
esperientziak sustatzeko plataforma teknologikoa.

Ikuspegi horrek bultzatzen duen helburua ezin da izan zerbitzu
publiko kontzeptua edukiz hornitzea eta administrazioa pertsonengandik hasita hobetzea ez den beste bat.
Garaia da politikaren zentzu etikoa blindatzeko eta gizarteari zerbitzua emateko konpromiso publikoa hartzeko, lidergoa ulertuz
ez botere eta aginte moduan, baizik eta Gipuzkoako askotariko
komunitateari zerbitzua emateko gaitasun partekatu moduan.
Gipuzkoako etorkizuna elkarlanean eraikitzeko proiektu zirraragarria, sendoa eta parte hartzailea, ez baitago edozein lurralderentzako politika estandar baliodunik, edozein testuingurutarako
balio izango duenik.
Herritarren partaidetza gai publikoen eguneroko kudeaketan
txertatzea ez da gauza berria erakunde honentzat. 2007tik mailaka egin dugu aurrera egiazko txertatze horretan. Hiru legegintzaldi eman ditugu dagoeneko partaidetzako kultura hori sustatzen, eta azken lau urteetan finkatu egin dugu.
Gipuzkoako erakunde sistemaren lan kultura berri bateranzko
mailakako aldaketa sustatzeko, apustua egin dugu arrazionalizazioaren, soiltzearen, irisgarritasunaren eta gardentasunaren
alde, horiek gobernantza onaren funtsezko printzipiotzat joz,
eguneroko kudeaketari erakundetik ikuspegi korporatibo, azkar,
eraginkor eta efiziente batetik helduz, beti herritarrengandik eta
gizarte zibil antolatutik gertu eta haiei irekita egoteko beharrezko
teknologiak eta tresnak erabilik, horiekin aritzen baikara elkarlanean politika publikoak definitzeko eta elkarrekin sortzeko.

Herritarren partaidetza arloan indarrean dagoen foru araudia
betez, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak lau ekintza
mota egin ditu:
Partaidetzako kultura SENDOTZEKO ekintzak, batez ere partaidetzarako organoak sortzean eta aktibatzean oinarrituak.
Partaidetzako kultura HEDATZEKO ekintzak, apustu irmoa egiten dutenak Gipuzkoako Foru Aldundiko departamentuak partaidetza prozesuetan sartzeko.
Partaidetzako kultura ERRAZTEKO ekintzak, herritarren eskura
jartzen dituztenak partaidetza ezagutzeko eta praktikatzeko
tresnak.
Partaidetzako kultura HEDATZEKO ekintzak, jarduerak bitarteko telematikoen eta aurrez aurrekoen bidez hedatzeko ekimen
sorta bat.

Itziar Calvo Garmendia
Herritarren Partaidetzarako Zerbitzuburua

10

–

–

11

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

PARTAIDETZAKO
KULTURA
SENDOTZEKO
EKINTZAK
Partaidetzako kultura sendotzeko
ekintzak, batez ere partaidetzarako
organoak sortzean eta aktibatzean
oinarrituak.
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1/ LEGEALDI OSORAKO HERRITARREN
PARTAIDETZA PLANA ONARTZEA ETA
GARATZEA ORAIN ZU PARTAIDETZA PLANA.
TESTUINGURUA
Lehen indarrean zegoen 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren
8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 33. artikuluak
jasotzen zuenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetza programa onartuko zuen, Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordeak hala proposatuta.
Diputatu nagusiak hori Batzar Nagusiei jakinaraziko zien, politika
orokorraren deklarazioaren urteko formulazioa tarteko.
Partaidetza Programak jaso egin beharko du Foru Aldundiaren agintaldira begira foru organoen jarduera biltzen duten herritarren partaidetzaren arloko proposamenen
multzoa, eta, bertan, partaidetza prozesuak eta lanabesak eta
foru politikak egiteko, aplikatzeko eta berrikusteko metodoak zehaztuko dira.
Partaidetza programaren bitartez, Foru Aldundiak tresna bat
hartzen zuen , aukera emango ziona herritarren partaidetzaren
subjektuei informazioa emateko partaidetzarako eskainitako
aukeren inguruan, eta posible bilakatzen zuen partaidetza
prozesuak antolatzea, herritarren elkarlana ahalik eta handiena
zela bermatzeko.
Partaidetza prozesua bidali egingo zitzaien Partaidetzarako Herritarren Entitateen Foru Erregistroan inskribatutako herritarren entitateei, eta publiko egingo zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan.
Partaidetza programak ez zuen kaltetzen foru departamentuen,
herritarren eta herritarren entitateen ekimen gaitasuna, herritarren partaidetzarako beren proposamen bereziak egin baitzitzaketen.
Plan hori egitearen helburu nagusia da Gipuzkoako Foru Aldundiaren gobernu jarduera eta lurralde historiko osoa bideratzea herritarren partaidetza sustatzera eta garatzera,
horretarako Aldundiaren antolakuntzan beharrezko aldaketak
eginez eta Aldundiaren kudeaketan partaidetza kultura kolaboratiboa sendotuz. Hori lortzeko, herritarren partaidetzarekin lotutako ekintza guztiak planifikatzen eta antolatzen dira, partaidetzak egiaz eragina izan dezan erabakiak hartzean. Eredu malgu
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bat da, aldaketetara egokituko dena, eta aukera emango
duena etengabeko hobekuntzak egiteko ebaluaziotik
abiatuz eta herritarren partaidetza sustatuz, informazioa hobetuz
eta ikusgarritasun handiagoa emanez partaidetzaren emaitzei.
5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 36. artikuluak aurreko arauan horren inguruan jasotakoa eguneratzen du, eta honako hau dio:
Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordeak proposatuta, Foru
Aldundiak Partaidetza Programa onartuko du, Foru Aldundiko
departamentuekin kontsultatu ondoren.
Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordeak, agintaldiko lehen
urtearen barnean, legegintzaldirako Partaidetzako Programaren
aurreproiektua egingo du, eta publiko egingo du foru arau
honetako 8. artikuluko 1. eta 2. apartatuek aipagai dituzten
pertsonek eta herritarren erakundeek aukera izan dezaten haren
edukiaren inguruko partaidetza ekimena gauzatzeko; ekimen
hori erabiltzeko, hilabeteko epea ezarriko du. Aldi berean, Gizarte Kontseiluari aurkeztuko dio.
Aipatutako epea amaituta, Foru Batzordeak Partaidetzako Programaren proiektua onartuko du.
Partaidetzako Programa aintzat hartuko da Lurralde Historikoko
Aurrekontu Orokorrak egiteko.
Diputatu nagusiak, agintaldiko lehen urtean zehar, Batzar Nagusietan aurkeztuko du Partaidetza Programa.
Partaidetza Programak jaso egin beharko du Foru Aldundiaren agintaldira begira foru organoen jarduera biltzen duten
herritarren partaidetzaren arloko proposamenen multzoa, eta,
bertan, partaidetza prozesuak eta lanabesak eta foru politikak
egiteko, aplikatzeko eta berrikusteko metodoak zehaztuko dira.
MUGARRIAK
Herritarren Partaidetza Planak 14 programa eta 69 lan ildo ditu,
eta legegintzaldi honetan eskuratutako betetze maila % 100ekoa
izan da.
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2/ URTEZ URTE HERRITARREN
PARTAIDETZA PLANA GARATZEA

3/ GIPUZKOAKO LURRALDE
HISTORIKOKO HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO ERAKUNDE
ARTEKO ESPAZIOA SORTZEA

TESTUINGURUA
5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 36. artikuluak ezartzen duenez, Partaidetza Programaren bitartez Foru Aldundiak zehaztuko ditu bere funtzioak
betetzean aldi bakoitzean garatuko dituela aurreikusten duen

Tokiko erakundeek, udalek, bereziki, leku pribilegiatua dute herritarren partaidetza garatzeko, herritarrengandik gertuen dauden
erakunde demokratikoak direlako.
Foru Aldundiak bi lan osagarri hartu behar ditu bere gain. Bate-

partaidetza prozesuak, eta horien antolakuntza erraztuko du,
herritarren kolaborazioa ahalik eta handiena dela bermatzeko.
Batzar Nagusien agintaldiaren lehen urteen ondorekoetan, diputatu nagusiak haiei abian dagoen urteko Partaidetza Programaren zehaztapenak aurkezten dizkie.
Behin Batzar Nagusiei jakinarazita eta behin betiko formulazioa
ezarrita, Partaidetza Programa bidaliko zaie Partaidetzarako Herritarren Erakundeen Foru Erregistroan inskribatutako herritarren
erakundeei, eta publiko egingo da Gipuzkoako Foru Aldundiaren
egoitza elektronikoan eta gainerako bitartekoetan, lurralde historikoko herritarrek informazioa modu eraginkorrean jaso dezaten.
Partaidetza Plana sortzen da gizarte osoaren egiazko eskariei
eta beharrei erantzuteko asmoz. Jarduketa ildo hori islatzen da
ordenez eta koherentziaz osatutako eredu integral eta integratu
bat, gardentasunaren, esparru publiko eta pribatuaren arteko
elkarlanaren eta herritarren partaidetzaren aldeko apustuan
oinarritutakoa, zehaztean.

tik, sustatu egin behar du tokiko erakundeekiko elkarlana, haien
berezko eskumenen esparruan herritarren partaidetzarako tresnak hobeto eta modu eraginkorragoan erabiltzen direla bermatu dezaten eta erakunde horien jardueratik onura jasotzeko,
baita horiek partaidetzaren esparruan garatutako tresnetatik
eta bitartekoetatik eta udal erregistroen eta gainerakoen baliozkotasunetik. Bestetik, tokiko erakundeen eskura jarri behar
du laguntza teknikoa eta ekonomikoa, herritarren partaidetza
garatzeko erakunde horien berezko esparruan, haiek eskumen
horiek erabiltzean duten autonomia guztiz errespetatua. Ondorio horietarako, Foru Aldundiak sustatu behar du lankidetza alde
anitzeko hitzarmenak sinatzea lurralde historikoko tokiko erakundeekin eta erakundeen arteko foroak sortzea, adibidez, Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko Espazioak 1/2017
Foru Dekretuaren, urtarrilaren 17koaren, bidez sortutakoak, ezarritako moduan.
Espazio hori izan zen EAEn eta Estatuan “ezaugarri horiek zituen”
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lehenengoa. Modu autonomo eta independentean funtzionatzen du, eta eskumen garrantzitsuak ditu –aurrekontuen
alorrean soilik atxikitzen zaio Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioko Departamentuari–. Tokiko erakundeentzako
dirulaguntzak definitzen ditu, eta identifikatzen du zein ekintzari eman nahi zaien lehentasuna; herritarren partaidetzarako
programa zehatzak bultzatzen ditu; prestakuntza programak,
jardunaldiak, topaguneak, foroak, mintegiak edo lantegiak
diseinatzen ditu eta horiek egitea sustatzen du; eta gida metodologikoak sortu eta horiek praktikan jartzen ditu.

19

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

HELBURUAK
Espazioaren ezaugarri nagusiak dira sareko lana eta ezagutzak
eta esperientzia praktikoak partekatzea. Beraz, herritarren partaidetzaren metodologia eta tresna tipoak garatzen ditu, bereziki
herri galdeketei dagozkionak,; abian jartzen ditu aurrekontu
parte hartzaileen alorreko estrategia komunak; eta partaidetza
prozesuen eta elkarrizketa parte hartzaileen erabakien ereduak
definitzen ditu. Elkarrekin partekatzeko eta sareak ezartzek olan
horretan hiru lan ildo nagusi ezarri dira: prestakuntza, lan taldeak
sortzea eta sareko foro teknologikoa.
Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko Espazioak modu
autonomoan eta independentean egiten du lan, eta guztion
interes orokorraren alde egiten du lan, hainbat iritzi politiko integratuz. Haren osaera hiru gune bereizitan antolatuta dago:
osoko bilkura, espazio exekutiboa eta foro teknikoak.
Aurreikusi da espazio hori urtean lau aldiz bilduko dela (martxoa, maiatza, urria eta abendua), eta erabakiak gehiengo soilaren bidez hartuko dituela.
2.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerriek lehentasuna
dute espazio plural eta heterogeneo horren funtzioen artean.
Apustu bateratua egin du espazio horrek partaidetzaren kultura eta gobernantza eredu berriak finkatzeko herritarrengandik
gertu dagoen Gipuzkoa garden eta moderno batean. Gogorarazi dezagun atxikitzeko interesa duten udal gobernuek osoko
bilkuraren erabaki baten bidez atxiki beharko dira indar politiko
guztien babesa duen espazio honetara. Indar horiekin adostu
dira espazioaren osaera eta funtzioak.

Foru Aldundiak, Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko
Espazioaren bitartez, lurralde historikoko tokiko erakundeekiko
elkarlana sustatzen du, honako helburu hauek betetzeko:
– Erakundeen arteko sare bat edo topagune bat antolatzea, lurralde historikoko maila anitzeko gobernuen ikuspegitik, bereziki
foru gobernuaren eta tokiko gobernuen ikuspegitik. Sare horren
helburua da herritarren partaidetzarako politikak sustatzea eta
herritarren eta, horrela, haien erakundeen arteko harremanak
sendotzea.
– Esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzeko espazio bat
sortzea herritarren partaidetzaren esparruan presente dauden
erakundeetan, elkarrengandik ikasteko erakundeen komunitatea eta esparru horretako erakundeen hobekuntza sustatzeko.
– Laguntza eta elkarlan teknikoko bideak irekitzea espazioan presente dauden erakundeek arauzko betebeharrak modu egokian
betetzeko, araudiak eta ordenantzak onartzeko eta herritarren
partaidetzarako metodologiak, prozesuak eta tresnak abian
jartzeko.
– Bideratze lanak egitea herritarren partaidetzako alorrean Foru
Aldundiaren dirulaguntza politika zehazten laguntzeko.
– “Mota guztietako laguntza, aholkularitza eta bitartekoak” ematea baliabide gutxien dituzten udalei, bereziki 2.000 biztanletik
beherakoei, entzute aktiboko eta herritarren partaidetzako politikak modu eraginkorrean garatu ahal izan ditzaten. Laguntza
hori, besteak beste, herritarren partaidetzako erakundeen erregistroak egitean, araudiak edo udal ordenantzak egitean, gardentasun kolaboratiboko eta datu irekien programak garatzean
islatzen da.
– Prestakuntza programak eta jardunaldi espezializatuak sustatzea, alor transbertsal horretan ahalmenak dituzten ordezkaritzako kargu publikoen erakunde eskumenak indartuko dituz-

PROZESUAREN FASEAK
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako
Erakundeen arteko Espazio aitzindaria sortu zenetik, 2017ko urtarrilaren 24tik, lehen urratsak egin ziren herritarren partaidetzaren
inguruko esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzen eta
elkarrengandik ikasten eta gobernantza irekiko eredu berrien aldeko apustua egiten. Zehazki, espazio kolektibo eta transbertsal
horrek, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriek osatutakoak,
sare bat antolatu nahi du, bertan tokiko gobernuek eta Foru
Aldundiak herritarren partaidetzako politikak sustatzeko, eta,

tenak eta foru zuzendarien eta teknikarien eta udaletakoen
eskumen profesionalak garatuko dituztenak herritarren partaidetzaren alorrean.
– Arrakastarako herritarren partaidetzarako programak aplikatuko dituzten jarduketa gidak abiatzea, metodologia egokia dutenak.

–

20

horrela, herritarren eta haien erakundeen arteko konfiantza eta
elkarren ekintza sendotzeko helburua erdiesteko.
Gipuzkoako 44 udaletako eta Foru Aldundiko alkateek, zinegotziek, teknikariek eta ordezkariek hartu zuten parte lurraldeko Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko Espazioaren lehen
osoko bilkuran. Espazio horren helburua da tokian-tokian herritarren partaidetzako politikak sustatzea eta indartzea, baliabideak partekatuz, jardunbide egokiak eta arrakasta duten ereduak identifikatuz eta partekatuz, eta horiek sarea osatzen duten
erakundeetan aplikatzea sustatuz.
Osoko bilkurak onartu egin zituen plangintza, lan ildo nagusiak,
baita espazio exekutiboko kideen izendapena ere. Espazio exekutiboa da erabaki eta ordezkaritza organo nagusia espazio
berrian, eta ahalmen garrantzitsuak ditu. Haren osaera onartzean bermatu zen Gipuzkoako udalerriek, edozein tamaina zutela ere, eta iritzi politiko guztiek ordezkaritza zutela. Oso egitura
soila aukeratu zen, antolakuntza “malgua, dinamikoa eta eskakizun aldakorretara egokitutakoarekin”.
2017an zehar foro teknikoak sustatu ziren prestakuntza programak, proiektukako lan taldeak eta foro birtual bat. Kasu honetan, lan talde teknikoak antolatzeko proiektu nagusiak nabarmentzen ditugu, hau da, aurrekontu parte hartzaileak sustatzea,
herritarren partaidetza eraginkorra zuzentzeko arauak eta erregelamenduak egitea eta guztien onurarako jardunbide egokiak sistematizatzea. Horrez gain, urte osoan irekita dagoen foro
birtualari esker, erraztu zen dokumentuak eta agenda elkarrekin partekatzea, eta zalantzak argitzeko eta newsletter teknologikora sartzeko espazio bat jarri zen eskuragarri. Funtsezkotzat jo
zen herritarren partaidetzaren inguruan teknologia berrien eta
berrikuntzaren aldeko apustua egitea, eta bereziki kontuan hartzea gizartean elkarrekiko harremanen dinamikak eta harreman
horiek sortzeko moduan, etengabe aldatzen direnak aldaketa
testuinguru batean.
2017rako apustua asmo handiko programa bat da, erakunde
arteko espazioa finkatzeko helburua duena, eta, horrela, partaidetzaren kultura sendotu nahi duena, eta gobernu irekia Gipuzkoako tokiko erakundeetan hedatzen lagundu nahi duena.
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2016

2018

Espazioa definitu zen: haren xedea, helburuak, zereginak eta forma.

Aurreko urtean ez bezala, 2018an 5 izan ziren erakunde arteko espazioaren funtzionamenduaren zutabeak. Mintegiak gehitu zitzaizkien: goiz bat irauten duten
monografikoak.

2017
– 2017ko urtarrilaren 23an espazioa sortu zen, eta, jarraian, haren antolakuntza
eta 2017an eta 2018an izango zuen lan metodologia planifikatu ziren.

– Foro teknikoa:
Guztira hiru bilera egin ziren ebaluaziorako, plangintzarako eta koordinaziorako.

– Lan egiteko lau zutabe ezarri ziren:
a. Foro teknikoa; foro nagusia da, bertan jorratzen dira gai orokorrak, eta erabaki
eta koordinazio espazio bat da.
b. Gaikuntza; udalerrietako teknikarien beharretara egokitutako prestakuntzarako
eskaintza.
c. Lan taldeak; Foro teknikoan ezarritako gaiak jorratzen dira. Udal teknikariek borondatez egiten dute lan talde horietan, beraien interesen arabera.
d. Partekatu sareko foroa: Foro hori sortu zen aurrez aurreko harremana modu
transbertsalean indartzeko asmoz. Horrez gain, biltegi moduan balio du erabilitako materialarentzat, aktentzat, txostenentzat eta erakundearen edukiarentzat.
– Honako hauek dira 2017an zutabe bakoitzak izandako bilerak eta saioak:
a. 70 udalerri atxiki dira espaziora, guztira.
b. Foro teknikoa: urtean zehar bost bilera egin ziren, guztira.
Otsailaren 10a.
Apirilaren 28a.
Ekainaren 26a.
Uztailaren 19a.
Azaroaren 10a.
Abenduaren 12a.

a. Urriaren 31: 2017aren ebaluazioa eta 2018a
planteatzea eta planifikatzea.
b. Uztailaren 5a: jarraipena.
c. Abenduaren 14a: urteko balioespena, hobetzeko
proposamena eta etorkizunerako berrikuntza.
– Gaikuntza: urte horretan, irailaren eta urriaren artean, prestakuntzaren oinarria
erraztearen inguruko ikastaro intentsibo bat izan zen (lau saio).
a. Erraztearen oinarriak.
b. Tresnak ikastea.
c. Gaitasunak jorratzea.
d. Jardunaldiak nola diseinatu.
– Mintegia: “komunitateko prozesuen” inguruko monografikoa.
– Lan taldeak:
a. Herri txikiak (2.000 biztanletik behera).
b. Generoa eta partaidetza.
c. Partaidetza ahalbidetzen duten prozesuak.
– Partekatu sareko foroa; mota guztietako materialak partekatu dira, eta, gainera,
partaide guztien topagune moduan balio izan du.

c. Prestakuntza: urrian zehar lau prestakuntza jardunaldi eman ziren teknikarientzat eta politikarientzat, 32 ordu, guztira.
Urriaren 4a: legezko testuingurua eta gobernu ona.
Urriaren 11: partaidetza bultzatzeko gakoak.
Urriaren 18a: gatazken kudeaketa.
Urriaren 25a: partaidetzarako komunikaziotik ikasten.

a. Egutegia.
b. Dokumentuak, aktak.
c. Albisteak eta buletinak.
d. Wikia; dokumentuak elkarrekin jorratzeko.
e. Foroak, eztabaidak eta abar.

d. Lan taldeak:
Arauzko proposamena.
Aurrekontu parte hartzaileak.
Jardunbide egokien sistematizazioa.
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MUGARRIAK
– 70 udal atxikita.
– Irailetik aurrera, prestakuntza saio bat (32 ordu), eta 3 mintegi,
teknikarientzat eta kargu politikoentzat.
– 3 lan talde osatzea: herri txikiak, generoa eta partaidetza eta
politika transbertsalak eta erabakiak hartzea errazten duten
prozesuak.
– 4 koordinazio bilera tekniko.
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4/ HERRITARREN PARTAIDETZAREN
FORU ARAU BERRI BAT ONARTZEA

Gipuzkoako Batzar Nagusiek 1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa,
Herritarren Partaidetzari buruzkoa, onartu zuten. Foru arau horrek
zeharo berritzailea izan nahi zuen, eta berritzailea izan zen, bai,
zeren eta, lehenik, exekuzioko prozedura administratiboen esparruan jaso egin baitzituen partaidetza zuzenerako prozedurak
eta tresnak. Ezarri ziren partaidetza zuzenerako formak –foru arau
honetan mantentzen dira– gobernu erakunde baten esparruan,
hau da, Foru Aldundiaren esparruan zabaltzen dira. Horrek oso
esangura handia du, zeren eta, tradizionalki, partaidetza zuzenerako formak gobernu erakunde exekutiboen esparrutik kanpo
geratu ohi baitira.
Bigarrenik, berritzailea izan zen ezarri ziren partaidetzarako tresna
espezifikoen ezaugarriengatik Hirugarrenik, oinarrian konbentzimendu bat zuelako izan zen berritzailea, horren arabera herritarren partaidetza eraginkorra sustatzeko funtsezkoa baita emakumeen eta gizonen partaidetza baldintza berdinetan sustatzen
eta bermatzen duten neurriak ezartzea.
Foru arau horretako 46. artikuluak ezartzen du ezen, indarrean
jartzen denetik bost urte igarota, Foru Aldundiak, Herritarren
Partaidetzarako Foru Batzordearen bidez, eta Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzaren laguntzaz betiere, foru arauan
ezarritako herritarren partaidetzarako sistemaren ebaluazio
orokorreko txosten bat egingo duela eta Batzar Nagusietara bidaliko duela.
Artikulu bereko 2. apartatuak, segidan, ezartzen du ezen Batzar
Nagusiek, Foru Aldundiak bidalitako txostenean oinarrituta, foru
arauan «ezartzen diren partaidetzarako tresna eta prozeduren
aplikazioaren ebaluazio orokor bat egingo» dutela. «Ebaluazio
orokorrerako» prozesu horretan, eta beste baldintza batzuekin
batera, entzun egin behar zaie herritarren erakundeei, ezarri eta
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Horretarako, adituen partaidetza izan zen, eta, zehazki, 4 panel
bereizi eratu ziren, jatorriaren eta espezializazioaren arabera sailkatuta Horrela, 1. panelean Gipuzkoako kontseilu eta foroetako
kideak zeuden, 2. panelean udalak zeuden, 3. panelean gizarte
ordezkariak, kasu honetan, erakunde sektorialak, eta, 4. panelean pertsona adituak.
Prozesuan zehar landu egin ziren Batzar Nagusien Txostenean
aurreikusitako gomendio guztiak, aipatutako bederatzi gaien
ingurukoak, honakoak baitziren: a) hizkuntza; b) pertsona fisiko
eta juridikoen egoera; c) elkarte eta erakundeen erregistroa;
d) partaidetzarako metodologia; e) tresnen malgutasuna, foru
arauaren 23. artikuluak jasoaren arabera; f) foru arauaren 32.
artikuluan aipatutako Partaidetza Programa; g) gardentasuna,
informazioa eta partaidetza; h) herritarren epaitegiak; eta i) Gizarte Kontseilua.
Foru Aldundiak prestatutako txosten exekutiboak aldaketa ugari
egiten dizkio 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, testuari.
Alabaina, foru arauaren arkitektura eta herritarren partaidetzarako tresnak eta prozedurak beren horretan mantentzen dira,
nahiz eta egin zaizkien aldaketek hobetu egiten dituzten batzuk
zein besteak. Izan ere, aldaketa horiek, sarritan puntualak edo
xehetasun mailakoak badira ere, oso garrantzi praktiko handia
dute, zeren eta, onartu zirenetik igarotako urteen ondoren eta
epe horretan zehar egin den aplikazioa dela eta, aukera ematen herritarren partaidetzaren sistema oro har hobetzeko, hobekuntza espezifiko batez, gainera, partaidetza rako dauden tresna
eta prozedurei dagokienez.
Partaidetza sistemak uztailaren 8ko 1/2010 Foru Arauak ezarriarekin halako jarraitutasun bat bazuela-eta haren aldaketa bat
egiteko ideiak indarra hartu bazuen ere, segurtasun juridikoaren
printzipioa bermatzearren eta ulertzea erraztera begira, foru
arau berri bat prestatzera jo zen, aurreko urtera arte indarrean
zegoena ordezkatzearren. Dena den, berri horretan txertatu egin
zen lehengo hartan jasotako erregulazioaren parte handi bat.
5/2018 Foru Arauak, azaroaren 12koak, Herritarren Partaidetzari
buruzkoak, tresna izan nahi du, politika publikoak zehazteko eta
horiek gauzatzeko edo kudeatzeko unean herritarren partaidetza
egiaz erdigunean egon dadin, berezkoa zaion aplikazio esparruan betiere, hots, Foru Aldundiak lurralde historikoko gobernuaren organo exekutibo moduan dituen eskumenen esparruan.

araututako partaidetza prozesuetan parte hartu duten pertsonei
eta tokiko erakundeei.
Azkenean, eta orain azpimarratzea komeni denera jota, «ebaluazio orokor» hori egin ondoren Batzar Nagusiek egokien irizten zieten akordioak hartu behar zituzten 1/2010 Foru Arauan
jasotako partaidetzarako tresna eta prozedurak mantentze, deuseztatze edo erreformatzera begira.Gipuzkoa berritzailea izan
zen jada partaidetza gobernantza onaren zutabe bihurtzean
2010ean onartutako foru arauarekin, beste erakunde askorentzat eredu izan zenarekin.
Aipatutako 46. artikulu horretan ezarria betez, Batzar Nagusiek,
2015eko azaroaren 25eko Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Batzordearen erabakiaren bitartez, ponentzia espezifiko bat eratu zuten, zenbait adituren eta partaidetza prozesuak egintearekin eta garatzearekin harreman zuzena zuten
talde eta erakundeen ordezkarien partaidetzarekin «ebaluazio
orokor» bat egitearren. Ponentziak, egoki iritzi zien lanak egin ondoren, 2017ko urtarrilaren 13ko akordioaren bitartez onartu egin
zuen herritarren partaidetzari buruzko ondorioen txostena, eta
Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Batzordeari
aurkeztu zion. Batzorde horrek, 2017ko urtarrilaren 25eko saioan,
behin betiko onartu zuen Ponentziaren txostena.
Txosten hori oinarri hartuta, Foru Aldundiak, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzaren bitartez, partaidetza prozesu bat
diseinatu eta gauzatu zuen, 1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa,
Herritarren Partaidetzari buruzkoa, berrikusteko eta gaurkotzeko
proposamenak jasotzearren, hain zuzen herritarren partaidetzari
buruzko foru araua gaurkotzera begira txosten exekutibo bat
egin ahal izateko eta, horren bitartez, hobeto egikaritu ahal izateko Batzar Nagusiek onartutako proposamenak.
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Honako oinarrizko printzipio hauek hartuko dira kontuan foru
arau hori interpretatzean eta aplikatzean:
Unibertsaltasuna; horren arabera, partaidetzarako eskubidea
herritar guztiei aplikatu behar zaie, Gipuzkoan dagoen lurralde,
gizarte eta ekonomia aniztasuna kontuan hartuta.
Transbertsalitatea; horren arabera, herritarrek duten partaidetzarako eskubidea foru arau honen aplikazio eremuko maila guztietan txertatuko da, jarduketa ardatz transbertsal gisa.
Gardentasuna; horren arabera, informazio publiko guztia eskuragarria da eta herritarrek modu proaktiboan parte hartzearen
zerbitzura dago.
Egiazkotasuna; horren arabera, informazio publikoak egiazkoa
eta zehatza izan behar du, eta ziurtatu egin behar da egiazkotasuna, fidagarritasuna, osotasuna, eskuragarritasuna eta zaintza
katea egiaztatua duten dokumentuetatik datorrela.
Eraginkortasuna; horren arabera, administrazio publikoek eta
herritarrek lankidetzan jardun behar dute, herritarren partaidetzaren egikaritza erabilgarria eta bideragarria izan dadin, gai
publikoak modu eraginkorragoan kudeatzeko lagungarri izanez.
Iraunkortasuna; horren arabera, partaidetzarako tresnak denboran etengabe eta modu jasangarrian parte hartzea ahalbidetuko duen prozesu ikuspegi batean kokatu behar dira.
Erraztasuna eta ulermena; horren arabera, herritarrek partaidetza prozesuetan jasotzen duten informazioa soila eta ulergarria izango da, beraren izaera kontuan hartuta.
Politika publikoak abian jartzean, gauzatzean eta ebaluatzean,
genero ikuspegia txertatzen dela bermatzea.
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Irisgarritasuna, diskriminazio teknologikorik eza eta bitartekoak
eta hizkuntzak egokitzea; horien arabera, partaidetzarako gaitutako bide eta bitartekoek ez dute bazterketa faktore bat izan
behar biztanleriaren sektore jakin batzuentzat.
Gobernantza demokratikoa; horren arabera, Gobernuaren
ekintza ikuspegi global batetik gauzatzen da, eta, erabakiak
hartzeko garaian, herritarren eta administrazio publikoetako gobernu organoen arteko elkarrekintza ahalbidetzen duten mekanismoak, prozesuak eta erregelak integratzen ditu ikuspegi horrek.
Kontuak ematea; horren arabera, herritarrek politika publikoen
kudeaketaren ebaluazioa egin ahal izango dute.
Fede ona; horren arabera, herritarrek, foru arau honetan aitortutako eskubideak gauzatzerakoan, fede onaren eskakizunen
arabera jokatuko dute, fede on gisa ulertuta une bakoitzeko gizartearen pertzepzioarekin bat datorren jokabide leiala; eta administrazio publikoen jarduerak ere eskakizun horiei men egin
beharko die.
Desgaitasunen bat duten pertsonen aukera berdintasuna, diskriminaziorik eza eta irisgarritasun unibertsala, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eremuan garatzen diren herritarren partaidetza prozesuetan.
Gizarte egituraketa; horren arabera, administrazio publikoek partaidetza eremu publikoetan diharduten gizarte erakunde guztien partaidetza antolatua, elkartua eta aktiboa sustatuko dute,
demokrazia sozial aurreratu eta parte hartzailearen mesedetan.
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HONAKO HAUEK DIRA FORU ARAUAREN HELBURUAK:
a. Emakumeen eta gizonen partaidetza sustatzea eta bultzatzea,
baldintza berdinetan, Gipuzkoako Lurralde Historikoko gai publikoetan, eta partaidetza hori ezartzea Foru Administrazioaren funtzionamenduan, haren kudeaketa maila desberdinetan.
b. Herritarren eta herritarrak antolatzen diren taldeen eskubide
demokratikoak garatzea, demokrazia ordezkatzaileko eskubideak eta teknikak hobetzen dituzten partaidetza bidezko demokraziaren prozesu, praktika eta tresnak baliatuta.
c. Emakumeen eta gizonen aukera berdintasuna arautzen duten
printzipioak maila orotara zabaltzen dituen herritarren partaidetzaren kultura sustatzea eta finkatzea.
d. Emakumeen eta gizonen inplikazio orekatua bultzatzea kudeaketa publikoan, arlo publikoa interesatzen zaien herritar aktiboak izatearren.
e. Gobernuaren jarduera gardenago egitea eta gobernu jardueraren eta gizartearen arteko lotura egituratzea lurralde historikoan.
f. Botere publikoak gizartearen behar eta dinamiketara zabaldu
daitezen bultzatzea.
g. Ekintza politikoa eta administratiboa eraginkorragoa izan
dadin bultzatzea gizarte elkarlanaren bidez, hain zuzen, politika
publikoen prestakuntzan eta lortutako emaitzen balioespenean
baliatu ahal izatearren herritarren ezaguerak eta esperientziek
ematen duten aberastasuna, emakumeen ekarpenak ikusezin
bihurtu gabe.
h. Elkartasun eta gizarte integrazio maila handiagoak bermatzea, espezifikoki lagunduz bai genero berdintasunerako bidean
bai ekonomia, kultura edota gizarte aldetiko bitarteko gutxiago
dituztelako beren interesak babesteko unean desabantailazko
egoeran dauden pertsonen interesak babesten.
i. Elkarte ehuna sustatze a eta partaidetzaren kultura eta ohiturak zabaltzea.
j. Lurralde historikoko toki erakundeekin elkarlanean aritzea, herritarren partaidetza sustatzeko eta erakunde horien gobernu
eta administrazio jardueran partaidetza prozesuak aurrera eramateko.
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Lurralde historikoko herritarren partaidetzarako prozedurak eraginkorragoak eta gauzagarriagoak egiteko interes orokorra ahalik eta modurik egokienean bermatzea; eraginkortasun printzipioari jarraitzen dio, zeren eta herritarren partaidetzarako tresnen
garapenean ekonomia hobea ezartzeko ahalegina egiten baitu,
horrela ezabatuz garapen prozesu horretako zama gehigarri
oro; funtsezko ardatzetakoa du herritarrek partaidetza prozesuei
buruzko informazioa eskuratzeko uneko gardentasuna, prozesu
horiek garatzeko unekoa bezalaxe; eta mugatu egiten da, zorrotz mugatu ere, partaidetza prozesuak gauzatzeko beharrezko
kontuak arautzera, eta hori egiten duenean errespetatu egiten
du ordenamendu juridikoa, horrenbestez babestuz, era berean,
proportzionaltasunaren eta segurtasun juridikoaren printzipioak.

30

Horrenbestez, foru arau honen bitartez arauzko zenbait helburu
lortzea bilatzen da, horientzat guztientzat transbertsala dela, betiere, emakumeen eta gizonen aukera berdintasunaren printzipioa. Helburu horiek ukitzen dituzten esparruak honakoak dira:

justifikatu beharko du bere erabakia, eta zehatz-mehatz azaldu
beharko ditu arrazoiak.
Horrez gain, betekizun berberekin, herritarren erakundeek edo
pertsonek foru arauak prestatzeko prozesuan parte hartzea eskatu ahal izango dute, dagokien jarduera esparruan edo interesetan eragin berezia duela irizten diotenean, eta foru arauen
aurreproiektu berriak egiteko eskatu dezakete. Foru Aldundiak
herritarrek parte hartzeko formak ezarri beharko ditu kontu “bereziki garrantzitsuak” xede dituzten foru arauak prestatzeko.
Arauaren berrikuntza handienetako bat da ezartzen duela nahitaez ireki behar direla herritarrek eta erakundeek Foru Aldundiaren aurrekontuak prestatu ahal izateko prozesuak. Ariketa
hori “arrakastaz egin izan da orain arte, baina orain legeak
bermatzen du”. Halaber, Diputatuen Kontseiluak erabaki behar
du aurrekontu parte hartzaileen prozeduraren bitartez zehazteko
erreserbatuko diren ehunekoa edo zenbatekoa eta gastu partidak.
Genero berdintasuna da bultzatutako beste alorretako bat, neurriak txertatu baitira bermatzeko emakumeek eta gizonek baldintza berberetan parte hartzen dutela, modu “erreal eta eraginkorrean”. Partaidetza prozesu guztietan, sexu bakoitzak parte
hartzaileen % 40ko ordezkaritza izan behar du, gutxienez. Aldundiak partaidetzarako formak ezartzen ditu genero eragina duten
foru arau guztietan, hau da, eragin handia ezartzen du emakumeek eta gizonek baliabideetarako duten sarbidea eta haien
gainean duten kontrola. Gainera, partaidetza prozesuen eta
familiako betebeharren garapena uztartzeko aukera emango
duten zerbitzuak bermatzen ditu.
Arauak barruan jasotzen du partaidetza sustatzeko teknologia
berriek duten garrantzia. Modu aktiboan erabiliko dira komunikazio sozialerako teknologiak eta plataformak, bereziki sareko
espazio interaktiboak antolatuz eta bozketa eta inkesta elektronikoak egiteko sistemak sustatuz, gardentasuna eta informaziorako eskubidea bermatzeko.
Prozesu guztiei lotuta, ondorio batzuk sortuko dira, eta bertan
adieraziko dira, hala badagokio, azaldutako akatsak eta asmatzeak, baita hobetzeko proposamenak ere. 2010ean onartutako
foru arauarekin alderatuta, ezarritako prozedurak azkartu dira,
eta prozesuetan hizkera “soilagoa eta ulergarriagoa” erabiltzeko
beharra sartu da.

a. esparru politikoa: eskubideak garatzea eta demokrazia sendotzea eta legitimatzea;
b. esparru ekonomiko: administratiboa: eraginkortasuna
hobetzea, inertzia zuzentzeko bultzadak, erabakiak hartzea
sinplifikatzea;
c. banaketa esparrua: interes eta subjektu sorta zabalgoa hartzea kontuan;
d. erabakitze esparrua: erabakien oinarri sendoagoa, eztabaida
publikoari, informazio hobeari eta zuzendaritza politikoa, gizarte
esperientzia eta teknikarien espezializazioa konbinatzeari esker;
e. esparru juridikoa: prozedura administratiboaren kontzepzio
berria, interes publikoaren eta jarduera administratiboaren arteko identifikazioa gaindituz prozedurako emaitzak kontuan hartzeari esker;
f. esparru administratiboa: erabakiak hartzeko elementu osagarritzat administrazioaren diskrezionalitatearen esparruan;
g. esparru demokratikoa: ordezkaritza eskemaren gainditze partziala, esfera publikoa zabalduz eta ordezkari, kudeatzaile eta
herritarren arteko lankidetzaren bitartez.
Irekitze horren ondorio baliotsua erakundeek eta gizarteak,
hots, bere interesak agertzen dituen eta aitortuak eta aseak
izan daitezen prest dagoen gizarte aktiboak, elkar aintzat hartzea izango da.
Foru arau hori prestatzeko unean jarraitu egin zaie 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearenak, 129. artikuluan ezartzen dituen erregulazio onaren printzipioei. Eskubide hori dute Gipuzkoan erroldatuta
dauden eta 16 urteak beteak dituzten pertsona guztiek; irabazi
asmorik gabeko erakundeek; elkarteek, fundazioek, sindikatuek,
enpresa elkarteek, elkargo profesionalek, zuzenbide publikoko
korporazioek eta beste motatako erakundeek; eta, berrikuntza
moduan, baita nortasun juridikorik gabeko herritarren plataformek, foroek eta sareek ere.
Horiek guztiek dute eskubidea eskatzeko Aldundiak eztabaida
parte hartzaileak edo herri galdeketak abian jarri ditzan. Herritarren kasuan, gutxienez, dagokion erabaki edo politikak ukitutako
lurralde edo udalerri osoko biztanleen ehuneko bi ordezkatu
behar dituzte, gutxienez. Eskubide hori erabili dezakete ere foru
erakundeek hartu beharreko politikak edo erabakiak ukitutako
tokiko erakundeek, bai banaka bai beste tokiko erakunde batekin edo batzuekin batera. Foru Aldundiak ez badie osorik edo
hein batean partaidetza prozesuen emaitzei heltzen, nahitaez
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TESTUINGURUA
Foru Arau hori sortzean “parte hartze handia
egon da” eta ekarpenak jaso ditu Gipuzkoako
Kontseiluetako eta Foroetako kideek osatutako lau
paneletatik, udaletatik, sektoreko erakundeetatik
eta adituengandik.

HELBURUAK
– Partaidetza prozesu bat diseinatzea eta ezartzea, GFAri aukera
emango diona 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, eduki eta egitura nagusiak
berrikusteko.
– Partaidetza prozesu bat diseinatzea eta ezartzea, 1/2010 Foru
Araua, uztailaren 8koa, Herritarren Partaidetzari buruzkoa, berrikusteko, honako alderdi hauek identifikatuko dituena:
a. Mantendu beharreko alderdiak eta aldatu, ordeztu, birbideratu, hedatu eta/edo txertatu beharrekoak.
b. Diagnosirako eta hobekuntzak proposatzeko elementuak,
arau berri bat eguneratuta idazteko aukera emango duen dokumentu bat sortzeko beharrezko eragingarritasuna izango duen
metodologia baten bitartez egindakoak.
– Lanerako eragiketa proposamenak identifikatzea, Gipuzkoako
Foru Aldundiak izan dezan idazketa lanak kontrastatzeko eragiketa dokumentu bat, 1/2010 Foru Araua, uztailaren 8koa, Herritarren Partaidetzari buruzkoa, eguneratzeko 2017an.
– Lan prozesu bat abian jartzea, haren barruko dibertsitatearen ondorioz Gipuzkoako gizartearen askotarikotasuna islatuko
duena, araua eguneratzeko kontraste esparruak errazteko eta
ikuspegi transbertsalak txertatzeko.
– Epeei eta eragileei dagokienez zehatza den metodologia bat
artikulatzea, lan prozesua 2016ko azken hiruhilekoan egin ahal
izateko.

Batzar Nagusien gomendioei jarraikiz,
foru gobernuak 88 aldaketa egin zituen,
eta, horren ondoren, Batzarretako taldeek
73 zuzenketa aurkeztu zituzten guztira.
Horietako 45 onartu egin ziren.

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– Politikaren eta 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, ebaluazioa (2015).
– 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, inguruko ponentziaren jarraipena eta bertako
parte hartzea (2016).
– Ponentziaren ondorioak jasotzea, prozedura hasteko agintzea. Aurreko txostena eta kontsulta publikoa, arauko partaidetza
prozesua, Partaidetzari buruzko Foru Arau berriaren zirriborroa
idaztea (2017).
– Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoaren Txostena, Diputatuen Kontseiluak onartutakoa (2018).
– 5/2018 Foru Araua, azaroaren 12koa, Herritarren Partaidetzari
buruzkoa, onartzea (2018).
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Haren parte dira:

5/ GIPUZKOAKO LURRALDE
HISTORIKOKO HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO GIZARTE
KONTSEILUA SORTZEA

– Herritarren partaidetzaren alorrean eskumena duen Foru
Aldundiko diputatua, organo honetako buru izango dena.
– Herritarren Partaidetzarako zuzendaria.
– Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioko hiru
ordezkari tekniko:
– 10.001 biztanle baino gehiagoko udalerriak
ordezkatuko dituen pertsona bat.
– 2.001 eta 10.000 biztanle arteko udalerriake
ordezkatuko dituen pertsona bat.
– 2.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak
ordezkatuko dituen pertsona bat.
– Euskadiko Gazteriaren Kontseilua ordezkatuko duen pertsona bat.
– Nagusilan ordezkatuko duen pertsona bat.
– Gipuzkoako erretiratuen eta pentsiodunen elkartea ordezkatuko
duen pertsona bat.
– Matia Fundazioa ordezkatuko duen pertsona bat.
– Lurraldean diharduten gobernuz kanpoko erakundeen ordezkari
izango den pertsona bat.
– GUNEAren ordezkari izango den pertsona bat.

TESTUINGURUA
Herritarren partaidetza sistema berritzaile bat ezartzeko, nahitaez
ezarri behar da erdietsi nahi diren helburuei eta txertatutako berrikuntzei egokitutako gobernu on ezartzea. Gure partaidetza
sistema txertatuta dago Batzar Nagusien eta Foru Aldundiaren
arteko konfiantza harremanen eta erantzukizun politikoaren ardatzean. Egitura horretan dago integratuta Lurralde Historikoko
Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, partaidetzaren
inguruko aholku organoa.
Eraginkortasun, efizientzia eta eragingarritasun printzipioei jarraikiz, Gizarte Kontseiluak erantzuna ematen dio Kudeaketa Plan
Estrategikoaren 13. helburuari, “herritarrekin harreman irekia
finkatu nahi duenari”. Gipuzkoako herritarren partaidetza foru
erakundeak egindako gobernantza onaren politikaren zati garrantzitsu moduan egituratuta dago, eta Eusko Jaurlaritzaren
Demokraziari eta Herritarren Parte Hartzeari buruzko Liburu Zuriaren bideari jarraitzen dio. Bertan nabarmentzen da “euskal
gizartearen gaitasun publiko eta pribatuak aitortzea eta horien
gainean jardutea, balio publikoa sortzeko konpromiso kolektiboari laguntzeko helburuarekin”.
25/2017 Foru Dekretuak, abenduaren 19koak, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua arautzen duenak, Kontseilua honela definitzen du: “Kontseilua partaidetza pribilegiatuko bide
instituzionala izango da erakunde eta gizarte eragile, elkarte, entitate eta gobernuz kanpoko erakunde askorentzat; hain zuzen

–

Era berean, Kontseiluko kideak izango dira, hitza eta botoa
dutela, aditu moduan beren jarduera honako esparru edo
erakunde hauetan gauzatzen duten pertsonak:

ere, horiek lagunduko dute herritarren partaidetzarako zeharkako politika zehazten eta, gainera, partaidetza horrek atzeraeragina izan dezake sektorekako foru politika publikoen bultzadan, diseinuan, erabakitzeko prozesuan eta horiek gauzatu eta
ebaluatzerakoan, bai esparru ekonomikoan eta sozialean, bai
ingurumenekoan, lurralde antolaketan eta kulturalean ere, bereziki proposamen estrategikoei dagokienez eta berrikuntza eta
lehiakortasuna bultzatzeari dagokionez”.
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua eratzen da, oro har herritarren partaidetzarako
kontsulta organo gisa eta, espezifikoki, 1/2010 Foru Arauak, uztailaren 8koak, Herritarren partaidetzari buruzkoak, aurreikusten
dituen tresnak garatzeko eta aplikatzeko.
Gizarte Kontseilua osatzen dute herritarren partaidetza eremuari,
gobernantza onari eta gobernu irekiari dagokionez, alor akademikoan edo praktikoan nabarmendutako pertsonak. Organo
hori osatzen duten pertsonak hautatu dira berdintasun, adin, lurraldetasun, elkartasun eta gizarteratze irizpideen arabera. Kide
horiei hainbat esparrutan nabarmendu diren pertsona batzuk
–esparru instituzional, akademiko edo teknologikokoak– erantsi
zaizkie. Era horretara, Gizarte Kontseilu honek Gipuzkoako Lurralde Historikoan elkarrekin bizi diren sentiberatasun desberdinak ordezkatzea izan da helburu.

34

–

– Erakunde esparruko herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten lau pertsona:
Eusko Jaurlaritzako Gobernu Irekiaren zuzendaria.
Donostiako Udaleko Herritarren Partaidetzarako
Zuzendaria.
Gasteizko Udaleko Herritarren Partaidetzarako
Zuzendaria.
Bartzelonako Udaleko Partaidetza eta Demokrazia
Aktiborako Mandataritza.
– Herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten hiru
pertsona, Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten
unibertsitateen ordezkari gisa:
EHUren ordezkaria izango den pertsona bat.
Deustuko Unibertsitatearen ordezkaria izango den
pertsona bat.
Mondragon Unibertsitatearen ordezkaria izango
den pertsona bat.
– Teknologiaren esparruko herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten bi pertsona, enpresa edo erakunde publikoen
ordezkari gisa.
– Erreferentziazko teknikari bat, foru erakundearen ordezkari gisa.

–
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HELBURUAK
Osoko bilkurak honako funtzio hauek ditu:

Era berean, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluko kide
bat idazkari nagusia izango da, eta 25/2017 Foru Dekretuan,
abenduaren 19koan, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua arautzen duenean, ezarritako eran eta baldintzetan beteko ditu bere eginkizunak.
Gizarte Kontseiluaren funtzioen artean dago proposamenak eztabaidatzea eta egitea, txostenak eta ikerketak egiteko proposatzea, partaidetzarako sektoreko espazioak sortzea proposatzea, partaidetzako esperientziak partekatzea sustatzea eta Foru
Aldundiari bere jarduerari eta funtzionamenduari buruz kontu
ematea. Gainera, urtean behin Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak txosten bat eztabaidatu eta onartuko du, aldi horretan
egindako jarduketen ingurukoa, eta horiek hobetzeko ekimenak
proposatuko ditu.
Gizarte Kontseiluaren egitura osoko bilkura batean artikulatuta
dago. Hori da eztabaidatzeko, proposamenak eta txostenak egiteko eta erabakiak hartzeko Gizarte Kontseiluaren organo gorena, eta haren kide guztiek osatzen dute, buruaren zuzendaritzapean, idazkari nagusiaren laguntzarekin. Horrez gain, gobernu batzorde bat du, Kontseiluak osoko bilkuren arteko aldian
bere lana egiten jarraitzen duela bermatzeko ardura duena.

–
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– Gizarte Kontseiluaren funtzionamendu araudia eta antolaketako barne arauak egitea, onartzea eta, hala badagokio, aldatzea.
– Bere eskumeneko gaiez eztabaidatzea eta proposamenak egitea, hartarako beharrezkoak izango diren ikerketak gauzatuz, eta
sektoreko arazoak konpontzeko beharrezkotzat joko dituen proposamenak edo alternatibak Foru Aldundiko organoei bidaltzea.
– Urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan urteko kudeaketa memoria
edo txostena egitea, onartzea eta Foru Aldundiari bidaltzea. Bertan, Gizarte Kontseiluko organo guztiek urteko ekitaldian gauzatutako jarduerak azalduko dira.
– Bere eskumenekoak izanik, Foru Aldundiaren organo eskudunek eskatuko dizkioten txostenak proposatzea eta azterlanak
egitea.
– Kontseiluaren funtzionamendua hobetzeko beharrezkotzat joko
diren Partaidetzarako Sektore Espazioak eta Azterketa eta Proposamen Batzordeak sortzea erabakitzea, hurrengo artikuluan
aurreikusitakoa eragotzi gabe.
– Partaidetza esperientzien trukea sustatzea Kontseiluko kideen
eta beste herrietako erakunde publikoen edo elkarteen artean.
– Gizarte Kontseiluaren aurrekontua onartzea, hala badagokio.
– Bateraezintasun kasuak aztertzea eta Gizarte Kontseiluko
edozein kidek bere betebeharrak ez dituela bete adieraztea.
– Kontseiluko kideen jarduera gidatu beharko duten printzipio
eta arauak aurreikusiko dituen jokabide kodea onartzea, hala
badagokio.

–
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Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak izendatuko du Gobernu
Batzordea. Batzorde hori pertsona hauek osatuko dute: Lehendakaritza, Lehendakariordetza eta Idazkaritza Nagusiko titularrak
eta osoko bilkurako ordezkarietako beste sei kide, nahitaez kolektibo edo entitate desberdinetakoak. Era berean, eskubide osoko
kide gisa, osoko bilkurak izendatzen dituen eta herritarren partaidetzaren alorrean ibilbide nabarmena duten hiru pertsona sartu
ahal izango dira Batzordean.

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua egitura instituzional
gisa eratu da, bere baitan elkarren osagarri diren bi begirada
biltzen dituela: endogenoa eta exogenoa.
Izan ere, organo horren jarduera eremua, funtsean, bi esparrutan hedatzen da: partaidetza «orokorra», Foru Aldundiaren berezko jarduera arloei buruzko kontsulten bidez; eta Herritarren
Partaidetzarako Foru Arauaren beraren zabaltzeari buruzko txostenak eta zehazkiago Partaidetza Programarako proposamenari
buruzkoak.

Gobernu Batzordeak ondoko eginkizun hauek beteko ditu:
PROZESUAREN FASEAK:
– Foru Aldundiak, premiaz, txostena, irizpena, kontsulta edo iritzia
eskatuko duenean, Gobernu Batzordeari egokituko zaio eskumen hori behin-behinean gauzatzea, eta horren berri emango
dio Osoko Bilkurari organo horren hurrengo bileran.
– Era berean, Partaidetzarako Sektore Espazioak edo Azterketa
eta Proposamen Taldeak sortu ahal izango ditu, eta horren berri
emango dio osoko bilkurari organo horren hurrengo bileran.
Azterketa eta Proposamen Batzordeek bereziki foru eskumenen eta gizarte berrikuntzaren alorreko proiekzio estrategikoen
gainean gauzatuko dute beren eginkizuna, lehiakortasuna hobetzeko eta hazkundea bultzatzeko balio erantsia ekarriz, baita
Lurralde Historikoaren iraunkortasuna, gizarte kohesioa eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko ere.
Azterketa eta Proposamen Batzordeek, Foru Aldundiak aginduta
edo osoko bilkuraren edo Gizarte Kontseiluko Gobernu Batzordearen erabakiz, Kontseiluaren eskumeneko hainbat esparruri
buruzko liburu zuriak egin ditzakete, zeinetan, aztertutako arazoen diagnostikoa egin ondoren, proposatutako helburuak lortzeko behar diren arau aldaketak eta erakunde edo kudeaketa
mailako aldaketak proposatu edo gomendatuko dituzten.
– Beste erakunde edo bestelako gobernu mailekin akordioak
edo hitzarmenak sinatzea Gizarte Kontseiluari dagozkion gaiei
buruz; horren berri emango dio osoko bilkurari organo horren
hurrengo bileran.
– Osoko bilkurari espresuki aitortzen ez zaizkion eskumen guztiak
gauzatzea.

–

– Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren xedea, helburuak, jarduerak eta egitura definitzea (2015).
– Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren funtzionamendua arautzen duen Foru Dekretuaren zirriborroa idaztea eta
osaera proposamena egitea (2017).
– Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua sortzea (2017).
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TESTUINGURUA
Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea da herritarren partaidetzaren gobernurako ezarritako zuzendaritza eta koordinazio
organoa. Bertan ordezkatuta daude Foru Aldundiko departa-

6/ HERRITARREN PARTAIDETZARAKO
FORU BATZORDEA ETA PARTAIDETZARAKO
HERRITARREN ENTITATEEN FORU
ERREGISTROA AKTIBATZEA
6.1. Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea aktibatzea

mentu guztiak, hark herritarren partaidetzaren alorrean egindako jarduketak koordinatzeko, eta, zehazkiago, Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Arauan araututako partaidetza prozesuak
egitean koordinatzeko, eta foru departamentuek alor horretan
egindako jarduketak koherenteak eta osagarriak direla zaintzeko
eta bermatzeko.
Izaera “politikoko” organo bat da, Foru Aldundiaren gobernu organoan txertatutakoa. Gipuzkoako Foru Aldundiaren departamentuetako ordezkari “politikoek” osatzen dute, eta, horiez gain,
bertako saioetan parte hartu ahal izango dute adituek, egoki
irizten bazaio, baita genero edo berdintasun alorreko adituek
ere, egoki iritzitakoan, aholku emateko. Tokiko erakundeetako
ordezkariek ere parte hartu ahal izango dute, nolabait eragiten
dienean.
Beraz, Foru Aldundiak herritarren partaidetzaren alorrean egindako jarduketen zuzendaritza politikoko eta departamentuen arteko elkarlaneko organo bat da, bereziki garrantzitsua eztabaida
parte hartzaileko prozesuak egiteari dagokionez.
Batzorde hori herritarren partaidetzaren alorreko eskumena duen
pertsona batek, batzordearen buru denak, eta gainera foru departamentuetako beste pertsona banak osatzen dute. Edozein
kasutan, gizonen eta emakumeen ordezkaritza orekatua bermatuko da.

–
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HELBURUAK
Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordeak honako eginkizun
hauek ditu:
– Arrazoituta eztabaida parte hartzaileko prozesuak egiteko ekimenak onartzea edo ezestea.
– Arrazoituta ebaztea eztabaida parte hartzaileko prozesuek ukitutako lurralde esparruari buruz sortutako desadostasunak.
– Eztabaida parte hartzaileko prozesu bat irekitzeko unea ezartzea.
– Partaidetza tresna berriak aplikatzeko aukera emango duten
arauak proposatzea.
– Foru Aldundiak onartuko duen partaidetza programaren proposamena egitea.
– Ekimenak bultzatzea eta departamentuen elkarrekiko jardueren koherentzia, osagarritasuna eta koordinazioa bermatzea,
foru arauan ezarritakoaren ondorioetarako.
– Herritarren partaidetza sustatzeko ekimenak eta haien emaitzak
hedatzeko kanpainak sustatzea, eta partaidetzako esperientzien
eztabaidak eta emaitzak hedatzea.
– Tokiko erakundeekin elkarlanean aritzea partaidetzako ekimenak sustatzen, hala badagokio, baterako ekimenak ezartzea,
eta partaidetzako esperientziak sustatzera bideratutako ekimenei laguntzea.
– Administrazioaren eta herritarren prestakuntza sustatzea herritarren partaidetzaren esperientzien eta metodoen inguruan eta,
hala badagokio, adituekin egiteko jardunaldien eta eztabaiden
deialdiak egitea, herritarren partaidetza eskubidearen subjektuak hobeto prestatzen laguntzeko.
– Foru Aldundiak hartu beharreko politikaren edo erabakiaren
eraginaren lurralde esparrua zehazteko desadostasunak ebaztea lurralde historikoan bizi diren pertsonek hasitako eztabaida
parte hartzaileko prozesuetan.
– Genero berdintasunaren gaia sartzen dela eta partaidetza
prozesuetan emakume eta gizon kopuru orekatu batek parte
hartzen duela bermatzea. Beharrezko neurriak bultzatzea helburu hori erdiesteko, eta administrazioaren eta herritarren prestakuntza eta sentsibilizazioa sustatzea genero alorrean eta herritarren partaidetzaren inguruan.
MUGARRIAK
– Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea hiru hilean behin
biltzen da Partaidetza Programaren jarraipena egiteko.
– Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea Departamentu arteko Batzordearekin integratzen da (DAB) (2018).

–
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6.2. Partaidetzarako
Herritarren Erakundeen
Foru Erregistroa aktibatzea.
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HELBURUAK
– Partaidetzarako Herritarren Erakundeen Foru Erregistroa eguneratzea eta kudeatzea.
– Herritarren erakundeekiko harremanak finkatzea.

TESTUINGURUA
Herritarren Erakundeen Foru Erregistroak izaera berezia du,
eta balioa du soilik 5/2018 Foru Arauak, azaroaren 12koak, Herritarren Partaidetzaren ingurukoak, arautzen duen herritarren
partaidetza sustatzeko, inola ere mugatu gabe inskribatuta ez
dauden erakundeek parte hartzea. Hura kudeatzea herritarren
partaidetzaren alorreko organo eskudunari dagokio.
Herritarren erakundetzat jotzen dira pertsona juridikoak, irabazi asmorik gabekoak, edozein dela haien forma juridikoa eta
izaera, baita nortasun juridikorik gabekoak ere, haien helburua
bada interes kolektiboak defendatzea, orokorrak edo sektorekoak, eta haien jarduera Gipuzkoako Lurralde Historiko osoan
edo haren zati batean garatzen badute –esklusiboki edo ez–.
Kanpoan daude erakunde politikoak.
Erakunde bakoitzerako erregistro orri bat irekiko da. Bertan izena
emateko eskaeran jasotako datu guztiak jasoko dira, baita Foru
Erregistroan hasierako izen ematearen ondoren jakinarazitako
aldaketa guztiak ere. Erakunde bakoitzari dagokion orrian, protokolo baten bidez, bertan jasotako datu guztiei erreferentzia
egiten dieten dokumentu guztiak atxikiko dira.
Foru Aldundiak lankidetza harremana ezarri duen Tokiko Enteen
Herritarren Partaidetzarako Erregistroen idazpenak kontuan hartzen ditu, bertan zuzenean egindako idazpenen baldintza berberetan.
Foru Erregistroan inskribatzeko eskaerari erakundearen eraketa
aktaren kopia atxiki behar zaio, autentifikatuta, baita haren

–

izaeragatik erregistroko inskripzio egiaztagiria ere, hala badagokio. Horrez gain, Gipuzkoako Lurralde Historikoan erakundearen egoitza jaso beharko da, baita haren zuzendaritzako kideak
edo ordezkariak ere, eta osaera organikoaren parte diren gainerako pertsonak ere bai, datuak sexuaren arabera xehatuta.
Erakundearen ordezkariek eta zuzendariek nahitaez jaso behar
dituzte erakundearen egoeraren eta inguruabarraren gaineko
datu edo egitate garrantzitsuak, emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko konpromisoa barne, hala badagokio.
Foru Erregistroan inskribatu beharreko erakundearen ordezkariek eta zuzendariek eguneratuta mantendu behar dituzte
haren datuak. Erakundearen egoeraren inguruko egitate edo
datu garrantzitsuak ez jakinarazteak berekin ekar dezake Foru
Erregistroan inskribatuta egoteari uztea, eta egoera hori horrela
mantentzea hori konpondu arte.
Inskripzioak bi hilabeteko epean egingo diren eskabidea eta eskatutako dokumentazioa aurkezten direnetik. Aipatutako epean
berariazko ebazpenik egin ez bada, eskaera onartutakotzat
joko da. Epe hori etenda geldituko da edozein inskripzioaren
inguruko edozein datu edo dokumentu konpondu edo argitu
behar bada.
Inskripzioa ukatzeko ebazpena justifikatu egin beharko da. Inola
ere ez da onartuko erregistroan genero ezberdintasuna betikotzen duen erakunderik.
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HELBURUAK
Azken helburua da gobernantza demokratikoa Gipuzkoako Foru
Aldundiaren nortasunaren ezaugarri bat izatea.

7/ HERRITARREN PARTAIDETZA
ZERBITZUAREN ZERBITZU KARTA

– Aholku ematea, politika publikoetan parte hartzea errazteko.
– Prestakuntza, partaidetza kultura sustatzeko eta hedatzeko.
– Herritarren partaidetzari buruzko dokumentazioa sortzea eta
hedatzea.
– Partaidetzaren inguruko topaketak antolatzea.
– Espazioak sortzea partaidetzaren inguruko elkarrizketa eta elkarlanerako.
– Dirulaguntzak eskaintzea partaidetza prozesuak egiteko.
– Eztabaida prozesuak antolatzea eta garatzea.
– Herri kontsultak antolatzea eta garatzea.
– Partaidetzarako Herritarren Erakundeen Foru Erregistroa.
– Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuen zati bat egitea herritarren partaidetzaren bidez.
– Partaidetzaren inguruko sareak sustatzea.
– Baliabide informatikoak sortzea eta eskaintzea, herritarren partaidetza erraztuko dutenak: partaidetzaren inguruko sareko plataforma, eta sare sozialak erabiltzea sustatzea.
– Berrikuntza laborategiak: bi proiektu esperimental urtean.
ARAUDIA ETA EGITURAK
5/2018 Foru Araua, azaroaren 23koa, Herritarren Partaidetzari
buruzkoa.
1/2017 Foru Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa sortzen duena.
25/2017 Foru Dekretua, abenduaren 19koa, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua arautzen duena.
R - 3/2011 Foru Dekretua, urtarrilaren 14koa, Partaidetzarako Herritarren Erakundeen Foru Erregistroan inskribatzeko jarraibideak
ematen dituena.
Herritarren Partaidetzarako Foru Batzordea (5/2018 Foru Arauaren
V. Tituluko III. Kapitulua).

Herritarren Partaidetza Zerbitzuaren Zerbitzu Kartaren helburua
da udalekin, herritarrekin eta herri erakundeekin harremanetarako eta elkarlanerako bideak irekitzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren departamentuetako politika publikoen diseinua, garapena eta ebaluazioa egiteko partaidetza sustatuko dituzten
tekniken bidez.

PARTAIDETZA, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Gipuzkoako Foru Aldundiak kexa eta iradokizun sistema bat du,
eta haren bidez helarazi daiteke norberaren iritzia eskainitako
zerbitzuen eta karta honetan hartutako konpromisoen inguruan.
Kexak eta iradokizunak Aldundiaren edozein erregistrotan, postaz edo Internet bidez –https://egoitza.gipuzkoa.eus– aurkeztu
daitezke. Kontsultak, kexak eta iradokizunak
Gipuzkoako Foru Aldundiak 30 egun balioduneko epea du erreklamazioei erantzuteko.

Azken helburua da gobernantza demokratikoa Gipuzkoako Foru
Aldundiaren nortasunaren ezaugarri bat izatea.
Horretarako, baliabideak eta tresnak eskaintzen dira herritarren,
herritar eragileen eta udalen partaidetza kultura sustatzeko,
baita Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketan hura txertatzeko ere.

–
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HERRITARREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
Herritarrek Foru Aldundiarekin duten harremanean dituzten eskubideak zerrendatuta daude 26/2005 Foru Dekretuaren, apirilaren 26koaren, 4. artikuluan (GAO, 101 zk., 2005-05-31):
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/derechos-ciudadania
Herritarrek Foru Aldundiarekin duten harremanean dituzten betebeharrak honako esteka honetan zerrendatuta daude:
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/obligaciones-ciudadania
KONPROMISOAK BETETZEA
Zerbitzu karta honetako konpromisoak betetzeko maila honako
web orri honetan kontsultatu ahal izango da:
- https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/atencion/cartas-servicios
ZERBITZU KARTAREN UNITATE ARDURADUNA
Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko Herritarren Partaidetza Zerbitzua da zerbitzu karta egiteko
ardura duen unitatea, Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazioaren Gizarterako Sistemen Zuzendaritza Nagusiaren laguntzarekin.

–
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PARTAIDETZAKO
KULTURA
HEDATZEKO
EKINTZAK
Partaidetzako kultura HEDATZEKO
ekintzak, apustu egiten dutenak Aldundiko
departamentuak partaidetza
prozesuetan sartzeko.

–
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1/ ALDUNDIKO DEPARTAMENTUAK
SARTZEA PARTAIDETZA
PROZESUEN GARAPENEAN

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere gain hartzen du, arduraz, ez
soilik gizartetik bertatik sortutako ekimena duten herritarren partaidetza erraztea, baita ekimen hori aktibatzeko eta sustatzeko
lana ere, partaidetza prozesuak egiaz eta modu eraginkorrean
erdigunean jarri daitezen gobernantzan eta herritarrei dagozkien
politika publikoak definitzean eta kudeatzean, horiek diseinatzen
eta zehazten diren unetik bertatik.

–
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2016KO
HERRITARREN
PARTAIDETZA
PROZESUAK:
10 PROIEKTU

–
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1/ EUSKALGINTZAREN
BERRIKUNTZA
PALANKAK 2016

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

TESTUINGURUA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiak abian jarri zuen erreformarako partaidetza
prozesu bat, honako galdera honen inguruan:
Euskararen biziberritze prozesua sustatzen ari garen
erakunde eta eragileok, zer egin behar dugu diferente eraginkorrago eta iraganeko erritmoak berreskuratzeko?
HELBURUAK
– Euskararen biziberritze prozesuak behar duen berrikuntzarako
palankak bilatzea eta aukera ezberdinak eztabaidatzea gizarte
eragileekin, eta lan horren ondorioak txertatzea GFAren aurrekontuetan.
– Aldundiaren hizkuntza kudeaketan parte hartzeko metodologiak ezartzea eta interes taldeekiko harremana egonkortzea.
– Hizkuntzen inguruko diskurtso eta jarreretan eragitea, zoru
komun partekatuaren ideia finkatu eta hedatu dadin, maila politikoan bezala herri erakundeen eta gizarte eragileen artean.
– Interes taldeen parte hartzea egonkortzeko dinamikak sortzea.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuaren 2017 ekitaldiko aurrekontuetan ekarpenak txertatzea (lehentasunak ezarriz).

–
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Aurkezpena (2016/04/06)

Bigarren sormen saioa: 2030>2020 (2016/05/04)

– Jardunaldi horretan aurkeztu ziren partaidetzaren helburu nagusiak, eta Mikel Irizarrek, Hizkuntza Berdintasuneko Foru Zuzendariak egindako planean zuen lekua.
– Joseba Muxikak, Herritarren Partaidetzarako Zuzendariak, plana
gobernu irekiaren barruan kokatu zuen, eta herritarren partaidetzaren inguruko erronkak azpimarratu zituen.
– EMUNeko arduradunek azaldu zituzten aurreikusitako lan dinamikak eta proiektuaren helburua, eta parte hartzaileak gonbi-

– Bigarren saio horretan lehen saioko ideiei heldu zitzaien berriz:
oraingo egoeratik abiatuta, asmoa izan zen irtenbideak bilatzea etorkizuneko erronkei, “etorkizuneko historia” dinamikaren
bitartez.
– Dinamika horrek funtsezko bi puntu izan zituen: ikuspuntu pertsonala (lanpostua edo erakundea), eta ikuspuntu orokorra (euskara eta euskal kultura). Honako hauek izan ziren hausnarketa
hori aktibatzeko galderak:

datu zituzten jarrera irekia eta berritzailea izatera.
– Jarraian, Antonella Broglia adituak hitz egin zuen, 2030eko gizartearen ezaugarrien inguruan, egungo teknologia garapena
abiapuntutzat hartuta.

a. Etorkizuneko egoera horietarako zer egin dezake zure
enpresak/erakundeak?
b. Etorkizuneko egoera horietarako zer egin behar da
euskalgintzan?

Lehen sormen saioa / Sorkuntza Jardunaldia: euskara eta Hirugarren sormen saioa: Pertsonak eta berrikuntza paeuskalgintza 2030 urtean (2016/04/20)
lankak (2016/05/18)
– Lehen sorkuntza saio horretan, Markel Olano diputatu nagusiaren ongietorriaren ondoren, parte hartzailean hausnarketa
giroan murgildu ziren.
– 2030eko gizartearen inguruan parte hartzaileek egindako
hausnarketen oinarria zen euskarak eta euskal kulturak testuinguru horretan izango zuen lekua. Ideia ugari sortu ziren gizarte
horren egoera irudikatzeko moduaren hainbat alderdi eta alorren inguruan.

–

–

– Hirugarren sormen saioan “ur putzu berriak” bistaratu nahi izan
genituen, eta, horretarako, Pertsonak dinamika erabili genuen.
Hainbat profiletako 6 pertsonekin enpatia mapak osatu genituen. Honako hauek izan ziren galderak:
a. Euskalgintzak zer eskaini diezaioke pertsona horri?
Zein produktu edo zerbitzu?
b. Nola jokatu behar du euskalgintzak pertsona horre
kin? Nola iritsi behar du harengana? Zer eskatu behar
dio? Nola aktibatu edo motibatu behar du?
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2/ LEHEN SEKTOREAREN
ETORKIZUNARI BURUZKO
HAUSNARKETA PROZESUA 2016

2016ko uztailean, Gipuzkoako Foru Aldundia, Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren bitartez, lehen sektoreak dituen
erronken diagnosi partekatua egiten hasi zen, lurralde osoko
landa ingurua biziberritzeko Ekintza Plan bat sortzeko eta garatzeko helburuarekin.
Lehen sektorean eragile eta azpisektore ugari daude, behar
ezberdinak dituztenak (nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza,
akuikultura, arrantza, baso ustiategiak eta abar). Dena den,
zenbait erronka komun dituzte, esate baterako, belaunaldi aldaketa, lurraren kudeaketa eta ustiaketa eta/edo produktuak
merkaturatzea.
Sektore horren ezaugarri nagusia den heterogeneotasuna eta
askotarikotasuna kontuan hartuta, partaidetza prozesu bat
abiatu zen, helburu zuena hainbat azpisektoretara lotutako jendea biltzea eta integratzea. Egunero baliabide naturalak biltzearekin edo erauztearekin eta eraldatzearekin lotutako ekonomia
jarduerak egiten dituzten pertsonak dira eta, ondorioz, ondoen
ezagutzen dituzte lehen sektoreak dituen erronkak. Hausnar-

–

keta prozesu partekatu eta partaidetu horretan sartzeari esker,
egungo egoeraren diagnosi bat egin zen, eta bertan jaso ziren
ekonomia jarduera horri lotutako pertsonek dituzten aukerak eta
erronkak.
Lan talde parte hartzaile eta kolektibo horrek Pagoetako Batzordea izena jaso zuen. 2016an lan agenda bat ezarri zen, sektorearentzako funtsezko hiru helbururen inguruan: errentagarritasuna bermatzea, enpresa kudeaketa hobetzea eta komunikazio
plan bat definitzea.
2017an zehar, lanean jarraitu zen modu parte hartzaile eta kolektiboan, asmo handiko hiru helburu horiek hiru lan talderen
bitartez garatzeko. Bilerak 2017ko otsailean, maiatzean, irailean
eta abenduan egin ziren, eta haien helburua izan zen lehen
sektoreari bultzada ematea errentagarritasun, kudeaketa eta
komunikazio estrategia integral eta berme emaile bat definitu.
Pagoetako Batzordeak une oro du Gipuzkoako Foru Aldundiko
teknikarien laguntza, helburu komun horiek erdiesteko.
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3/ GURE MODURA. ZARAUZKO
GAZTEEN ZERBITZUA
DEFINITZEKO PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

TESTUINGURUA
Gaztematikak, Haur eta Gazteen Sustapenerako Sistemak, hasieratik garbi izan du haur, nerabe eta gazteekin lan egiteko hurbileko zerbitzu publikoak behar direla. Horrela, azken urteotan
haur eta nerabeentzako balio anitzeko zerbitzuak definitu ditu.
Zerbitzu horiek definitu ostean, gazteei begirakoa definitzeko garaia heldu da.
Gaztematikak barne prozesu bat hasi zuen,era errealitatetik abiatuta teoriara iristeko. Bide horretan bi urrats egin dira dagoeneko:
gipuzkoar gazteei Sustapenetik luzatzen zaien eskaintzaren azterketa egin da eta gazteekin zergatik eta zertarako lan egin nahi
den adostu da.
Urrats horiek eman ostean, gazteekin beraiekin Gazteen Zerbitzua diseinatu nahi da. Horretarako Zarauzko herria aukeratu da
eta bertan gauzatuko da Gazteria Zerbitzuak definitu eta sistematizatzeko proiektua.

Fase honetan bi atal bereiziko dira: alde batetik, udalean landu
zen gaia, eta, bestetik, Zarauzko gazteak ezagutzeko landa lanari
hasiera eman zitzaion.
Bi bide paralelotan egin zen esku hartzea:
a. batetik, udal barruan eraldaketa prozesu adostua
abiatu zen gazteen beharrak eta haiekiko sentsibiliza
zioa zeharkakotasunez lantzeko helburuarekin;
b. bestetik, gazteak ezagutzea. Lehen harremanak egin
ziren udalarekin zehaztuko diren gazte horiekin.
Helburua izan zen informazio orokorra lortzea, eta horietatik abiatuta, elkarrizketatuak izan daitezkeen
pertsona egokiak identifikatzea eta horiekin harremanetan jartzea. Zortzi elkarrizketa sakon egin ziren.
Elkarrizketa sakona ezaugarri zehatzak betetzen dituzten
pertsonei egin zitzaien.

Lehenik eta behin, jardunaldi espezifiko bat antolatu zen. Bertan
presente zeuden parte hartu zuten norbanako eta organismo
guztiak.
Behin diagnostiko adostua osatu ondoren, gazteen sormena
aktibatzeko unea izan zen, Gazteen Balio Anitzeko Zerbitzua definitzeari begira; horretarako, Design Thinking metodologia baliatu zen.

Helburua zen Zarauzko gazteek deskribatzea beren udalerriaren
espazioaren erabilerak duen egoera, jakiteko zein espazio erabiltzen zituzten, noiz, eta zein ekarpen egiten dien, eta aurkakoa,
zein espazio ez dituzten erabiltzen, noiz, eta zergatik ez dituzten
beretzat jotzen. Taldean osatutako mapa bat izango zen, eztabaidarako abiapuntua.
Bestalde, tailer irekian gazteei hitza eman eta protagonista bihurtzea. Diagnostikoa osatu zen eta emaitzei begira enfokatzen
hasi zen ekintza plana zehaztuz, gazteentzat beharrezkoak diren
zerbitzuen beharrak azaleratuko zirelako eta baita gabezia eta
hutsune nagusienak ere.

– Izaera publikoa duen eta herriko gazte guztientzako den Zarauzko Udalaren Gazteen Zerbitzua diseinatu.
– Gaztematikako Gazteentzako balio anizteko zerbitzua (GZ) definitzeko oinarria izan.
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Proposamena diseinatzea (2016/12/02-2017/04/15)

Autodiagnostikoa (2016/07/19-2016/12-01)

HELBURUAK

–

Prestaketa lanak (2016/04/04-2016/07/18)

–

–

Ebaluazioa (2017/04/16-2017/04/30)
Prozesu osoan zehar ebaluazio jarraitua egingo da, baina fase
honetan esplizitatu egin zen. Ebaluazioaren funtsa proiektuaren
emaitzak izan ziren: lorpenak eta hobetzekoak kontuan hartuta.
Foro guztietan egin zen ebaluazioa.
Indar ideia: bidearen garrantzia. Ikasketa prozesua izan da
inplikatutako agente guztientzat eta emaitza ikusgarriez gain,
irakaspen garrantzitsuak lortu ditugu eta interesa duen ororekin
konpartitzeko prest gaude.
Gazteek erakutsiko dute proiektuaren baitan egindakoa
(emaitza eta bidea) jai izaera izango duen ekitaldi batean. Era
berean, ebaluazioak egingo dira koordinazio gune guztietan
eta orokortzeko baliagarriak diren ondorioak partekatu dira hedabide eta sare sozialen bidez.
Zarauzko esperientzia abiatzeko baliagarriak izango dira, eta
baita Gipuzkoako gazteria arloan lan egiten duten profesionalentzako ere.
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4/ PASAIAKO PORTUKO
ZERBITZUGUNEA
ANTOLATZEKO PLAN
BEREZIAREN BERRIKUSPENA:
INFORMAZIOA &
KONTRASTEA

TESTUINGURUA

HELBURUAK
Topatzeko, hausnartzeko eta lan egiteko espazio bat sortzea Pasaiako Portuko Zerbitzugunea Antolatzeko Plan Bereziaren berrikuspenean parte hartzen duten eragile nagusiekin.
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PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
Herri kontsulta (apirilaren 4-19)

“Pasaiako Portuko Zerbitzugunea Antolatzeko Plan Bereziaren Berrikuspena” dokumentua aurkezteko eta kontrastatInkesta, guztira, 629 elkarrizketa telefonikoko lagin batekin egin zeko prozesuaren sintesia eta itxiera, Pasaiako eragile sozial
zen, Pasaiako biztanleek beren udalerriaren inguruko gai oroko- eta ekonomikoekin (maiatzaren 17a).
rrei, planaren beraren gai bereziei eta udal eta foru erakundeen
balioespenari buruz zuten iritziaren inguruan. La Herrerako proiek- Saio honen helburuak honako hauek izan ziren:
tua, Herrerako topoaren geltokia Ondartxoko gunearekin lotuko
lukeen oinezkoentzako eta txirrindularientzako ardatzaren proiek- – Pasaiako Portuko enpresekin eta eragile ekonomikoekin –batetua, geltokiaren eta Trintxerperen artean parkea eraikitzea, Hospi- tik– eta Pasaiako eragile sozialekin –bestetik– berrikuspen dokutalilloko parkinga eraikitzea, Trintxerpeko eta San Pedroko moilak mentuaren edukien inguruan egindako bi kontraste tailerretako
eraberritzea, eraikin industrial bereizgarrien erabilera soziala edo ondorioak partekatzea.
kulturala, Lezoko udalerritik autoak ibiltzea saihesteko saihesbide – Egindako aurkezpen eta kontraste prozesuaren garapeneko
bat eraikitzea.
eta emaitzetako eragile protagonisten eta parte hartu dutenen
Inkestak egiaztatu zuen Pasaiako biztanleek uste dutela guneko hausnarketak gehitzea.
arazo garrantzitsuenak mugikortasuna, aparkalekua, langa- – Prozesua ixtea, hura posible egin duten pertsona, eragile eta
bezia, gune industrialen eskuragarritasuna, ingurumena eta erakunde guztiei inplikazioagatik eta parte hartzeagatik eskezuzkidura publikoak direla. Garrantzitsua da arazo sozioekono- rrak emanez.
mikoek eta ingurumenekoek sortzen duten interes handia. Alde
onari dagokionez, udalerriaren inguru sozialaren eta kulturalaren Foru Aldundiak, prozesuaren bultzatzaile den heinean, honako
pertzepzio ona da nabarmena, baita oinez eta bizikletaz mu- urrats hauek zehaztu ditu:
gitzeko eta, batez ere, garraiobide publikoen bidez mugitzeko,
erraztasuna ere.
– Jendaurrean jartzeko eta berrikuspen dokumentuari alegazioak aurkezteko prozesuak bere bidea egin zuen; epea ekainaEztabaida, informazioa eta kontrastea (maiatzaren 4-17).
ren 27an amaitu zen.
Pasaiako elkarteekin eta eragile sozialekin egindako eztabaida,
informazio eta kontraste prozesu bat, Plan Berezian parte hartzen
duten eragile nagusiak topatzeko, hausnartzeko eta haiekin lan
egiteko espazio bat sortzeko. Guztira, lau tailer egin ziren, maiatzaren 4an, 11n eta 17an, eta 40 ordezkarik baino gehiagok hartu
zuten parte, zehatz-mehatz aurkezteko eta azaltzeko Planaren
dokumentuaren edukia, eta haren proposamen nagusiak kontrastatzeko.
Aldundiak Portu Agintaritzari bidali zizkion partaidetza prozesu
horretatik eratorritako ekarpenak, posible dena Planaren amaierako planteamenduan sartzen saiatzeko, eta konpromisoa hartu
zuen amaierako emaitza parte hartu zuten eragile sozial eta ekonomikoei jakinarazteko eta itzultzeko: behin betiko dokumentuan
sartu ahal izan diren iradokizunak eta sartu ezin izan direnak,
justifikazioarekin.

Pasaiako badia leheneratzearen inguruan sustatutako partaidetza prozesuak, zehazkiago, Pasaiako Portuko Zerbitzugunea
Antolatzeko Plan Bereziaren ingurukoak, bi zutabe nagusi izan
zituen: herritarren kontsulta bat eta Pasaiako eragile sozial eta
ekonomikoekin egindako informazio, eztabaida eta adituen kontraste prozesu bat, Plan Bereziaren informazio publikoko prozesuarekin batera egin zena –2015eko maiatzaren 5ean ireki eta
2016ko uztailaren 14an itxi zen–.

–
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– Aldundiak, Portu Agintaritzarekin batera, konpromisoa hartu
zuen partaidetza eta kontraste prozesu horretatik eratorritako
ekarpenak zehatz-mehatz aztertzeko, amaierako planteamenduari posible dena txertatzen saiatzeko eta bertan parte hartu
duten eragile sozial eta ekonomikoei emaitza jakinarazteko eta
itzultzeko.
Amaierako emaitza: behin betiko dokumentuan txertatu ahal
izan diren ekarpenak eta ezin izan direnak, dagokion argudiaketarekin.
– Aldi berean, nabarmendu da proiektu gehiago aurreikusi direla Pasaiako leheneratze integralaren esparruan, Plan Berezian
jaso ezin izango diren gaien inguruak ere bai.
– Erakunde arteko konpromisoaren isla. Eusko Jaurlaritzak esplizitatu du Portu Agintaritzarekin hitzarmena sinatzea, Trintxerpeko
geltokiko obrak hasteko, 5 milioi euroko zuzkidurarekin
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5/ KULTURA PROIEKTUEN
NEURKETA SISTEMA BAT
EZARTZEKO PARTAIDETZA
PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
Adierazleak eta informazio iturriak identifikatzea.

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Zuzendaritzak partaidetza
prozesu bat egin zuen kultura proiektuen ekarpenen neurketa
sistema bat ezartzeko.
Prozesu horren bidez, Gipuzkoako Udalek Kultura arloan egiten
duten inbertsiotik bueltan jasotzen den ekarpena edo emaitza
kuantifikatzen lagunduko zuen sistema eratu nahi zen, datu
neurgarriak eta konparagarriak jasotzeko aukera emango zuen
sistema bat.
Programa hori 2013tik martxan dagoen eta 100 pertsonatik gora
elkartu edo saretzen dituen Kultura Saretzen programaren barruan garatu zen.

Kultura Saretzen programaren helburu nagusia da elkar ezagutzea eta elkarlana bideratzea Aldundiko arduradunen, udal kultura zerbitzuen eta ondarearen, museoen eta artxiboen zerbitzuen artean.

–

Honako hauek dira lotutako helburuak:
– Gipuzkoako Esparru Estatistiko Kulturala garatzea.
– Informazio konparagarria lortzea.
– Ikerketa analitikoak garatzen laguntzea.
– Gipuzkoako udaletako kultura zerbitzuetako eta ondareko,
museoetako eta artxiboetako arduradunen iritzia jaso eta parte
hartzea bideratzea.
– Gipuzkoako kultur proiektuen izaera aztertu eta euren ekarpena neurtzeko adierazle gakoak zehaztea.
– Jasotako datuetatik ateratako ondorioek eragina izatea Kultur
politiketan.
– Gipuzkoako udaletako kultura zerbitzuetako eta ondareko, museoetako eta artxiboetako arduradunen eta Aldundiko kultura
departamentuaren arteko parte hartzea eta beraien arteko laguntza eta elkarlana bultzatzea.
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Hainbat lan talde sortu ziren horretarako:
– Batzorde eragilea: Alderdi politikoetako ordezkariak, Kultura
zuzendaria.
Funtzioak: Alderdi guztiek SARETZEN egitasmoko prozesuaren
berri jasotzea aldi berean eta informazio iturri beretik
– Batzorde teknikoa: Udal batzuetako kultura teknikariak, Aldundiko teknikari batzuk.
Funtzioak: SARETZEN egitasmoko prozesuaren jarraipena egitea. Hobetzeko proposamenak egitea. Amaieran prozesuaren
eta emaitzaren balorazioa egitea. Aurrera begirako erabakiak
hartzea.
– Talde eragilea: Aldundiko Kultura Departamentuko kideak.
Aholkulariak.
Funtzioak: Proiektua antolatu eta martxan jarri. Beharrezkoa
bada, proiektua tekniko eta metodologikoki egokitu eta bideratu
(ekarpenik edo moldaketarik balego) zeharkako gaiak txertatzeko proposamenak eginez. Egitasmoa bideratzeko behar den
informazioa jaso eta trukatu. Parte hartzaileen zerrenda osatu.
Gainerako egiturak osatu eta martxan jarri. Saioen eta bileren
jarraipena egin.
Egitasmoari jarraipena egin, sor daitezkeen arazoen aurrean irtenbideak bilatu eta neurri zuzentzaileak jarri. Proiektuaren eta
emaitzen balorazioa egin. Aurrera begirako proposamen zehatzak egin.

–

– Lan taldea: Aldundiko Kultura Departamentuko kideak, udaletako kultura teknikariak eta aholkulariak.
Funtzioak: Proiektuaren markoa edo eragin esparruak zehaztu.
Neurketarako esparruak zehaztu. Adierazle gakoak adostu. Neurketa sistemarako aukerak aztertu eta egokienak aukeratu. Kudeaketarako tresna aztertu eta proposamenak egin. Prozesua
eta emaitzari buruzko balorazioa egin.
– Interes taldea: Gipuzkoako udaletako kultura zerbitzuetako eta
ondareko, museoetako eta artxiboetako arduradunak. Aldundiko Kultura Saileko zenbait kide. Lan taldeko kideak. Aholkulariak.
Funtzioak: Saioetan parte hartu. Hala badagokio, saio batetik
besterako lanak egin. Gainerako partaideen ekarpenak gogoz
entzun; ez epaitu eta ez kritikatu. Eraiki ideiak besteen ideietan
oinarrituta: aprobetxatu, konbinatu, hobetu.
Adierazle sistema osatu eta kudeatzeko tresna garatzea
(2017/01/01-2017/07/31)
Eskakizun zerrenda bat egitea eta horiei erantzuteko beharrezko
tresna garatzea. Tresnaren bidez jasotzen diren datuen interpretazio, analisi eta hobekuntzak bideratzeko prozesua martxan
jartzea.
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6/ UDALEN KONTSEILUA
SORTZEKO PROZESUA

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Foru Aldundiak 2015-2019 agintaldirako Kudeaketarako Plan Estrategikoa onartu zuen. Plan horretan, «Gobernantza onaren estrategia» deitutakoaren funtsezko elementuak daude. Bertan,
gobernatze erak eraldatu eta Gobernantza Ona Gipuzkoako
Foru Aldundiaren identitate ikur bihurtzearen alde egiten da;
horretarako, partaidetzarako kanal berriak irekiko dira.
Plan Estrategiko horretan, gainera, departamentu bakoitzari
esleitzen zitzaizkion hainbat helburu zehazten ziren. Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuari
dagokionez, helburu orokor gisa «Herritarrekin erlazio ireki bat
finkatu» behar zela planteatu zen, eta helburu horren baitan
ekintza zehatz bat zegoen: «Partaidetzarako Udalen Kontseilua martxan jartzea, sarean lan egitera eta alor honetako jardunbide egokien errekonozimendura bideratua».
Tokiko erakundeek, udalek, bereziki, leku pribilegiatua dute herritarren partaidetza garatzeko, herritarrengandik gertuen dauden
erakunde demokratikoak direlako. Foru Aldundiak bi lan osaga-

1/2017 Foru Dekretuak, urtarrilaren 17koak, Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa
sortzen duenak, helburu hori zehatz-mehatz bete nahi du, Gobernantzaren alderdi tradizionaletako batean kokatzen baita
helburu hori, hau da, herritarren partaidetzaren alderdian eta,
era berean, Foru Aldundiak berak sustatzen duen sareko lanean
gauzatzen da. Halere, erakunde arteko espazio horretaz egiten
den planteamenduak harago joan nahi du, hau da, partaidetza tradizionalki instituzionaltzen duten erakundeen funtzionamenduaren ohiko logikatik harago joan nahi du.
Aurreko agintaldian ireki ziren aurrekari batzuk, baina ez ziren
formalizatu ikuspuntu instituzionaletik, «Herritarrekin Sarea» kasu.
Foru dekretu honen helburua da, instituzionaltze prozesu eraginkor baten bidez, funtsean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Lurralde Historikoko udalek osatuko duten erakunde arteko sare
edo gune bat eraikitzea eta instituzionaltzea. Halere, uneanunean erakunde arteko sarean sartu ahal izango dira eta era

5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 49. artikuluak aurreko arauan horren inguruan
jasotakoa eguneratzen du, eta ezartzen du Foru Aldundiak, Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko Espazioaren bitartez, lurralde historikoko tokiko erakundeekiko elkarlana sustatuko
duela, honako helburu hauek betetzeko:
– Erakundeen arteko sare bat edo topagune bat antolatzea, lurralde historikoko maila anitzeko gobernuen ikuspegitik, bereziki
foru gobernuaren eta tokiko gobernuen ikuspegitik. Sare horren
helburua da herritarren partaidetzarako politikak sustatzea eta
herritarren eta, horrela, haien erakundeen arteko harremanak
sendotzea.
– Esperientziak eta jardunbide egokiak partekatzeko espazio bat
sortzea herritarren partaidetzaren esparruan presente dauden
erakundeetan, elkarrengandik ikasteko erakundeen komunitatea eta esparru horretako erakundeen hobekuntza sustatzeko.
– Laguntza eta elkarlan teknikoko bideak irekitzea espazioan pre-

deen Legea abian jartzeko herritarren partaidetzari dagokionez.
Beren jardueren barruan badaude jarduera orokorrak, bi gobernu mailei aplikatu dakizkiekeenak (foru gobernua eta tokikoa). Bertan ideia substantiboak edo jarduketa eremu komunak jasotzen dira, eta sinergiak garrantzitsuak dira. Bereziki garrantzitsua da
araudian Erakunde arteko Espazioak Gipuzkoako udalerriei eskaintzen dizkien jarduerei eta, hala badagokio, zerbitzuei dagokien apartatua, bereziki baliabide gutxien dituztenei eta beren
lurralde esparruan gobernantza hobetuko duen herritarren partaidetza politika materializatzeko egiazko aukera ez dutenei eskainitakoei dagokiena. Espazioa, horrela, herritarren partaidetza
arloan udalerrientzako emandako kooperaziorako eta laguntzarako bide bihurtzen da.
Espazio exekutibo hori eta bere jarduera funtzionala atzeraelikatu egiten dute foro teknikoek. Horiek harreman eremuak dira,
eta bertan garatzen dira gero osoko bilkurara edo, hala badagokio, espazio exekutibora eramango diren proposamenak.

rri hartu behar ditu bere gain. Batetik,
sustatu egin behar du tokiko erakundeekiko elkarlana, haien
berezko eskumenen esparruan herritarren partaidetzarako tresnak hobeto eta modu eraginkorragoan erabiltzen direla bermatu dezaten eta erakunde horien jardueratik onura jasotzeko,
baita horiek partaidetzaren esparruan garatutako tresnetatik eta
bitartekoetatik eta udal erregistroen eta gainerakoen baliozkotasunetik. Bestetik, tokiko erakundeen eskura jarri behar du laguntza teknikoa eta ekonomikoa, herritarren partaidetza garatzeko erakunde horien berezko esparruan, haiek eskumen horiek
erabiltzean duten autonomia guztiz errespetatua.
Ondorio horietarako, Foru Aldundiak sustatu behar du lankidetza alde anitzeko hitzarmenak sinatzea lurralde historikoko
tokiko erakundeekin eta erakundeen arteko foroak sortzea,
adibidez, Herritarren Partaidetzarako Erakundeen arteko Espazioak 1/2017 Foru Dekretuaren, urtarrilaren 17koaren, bidez sortutakoak, ezarritako moduan.

aktiboan parte hartu ahal izango dute, udalerriez bestelakoak
diren eta beren borondatez parte hartu nahi duten Gipuzkoako
gainerako tokiko erakundeek.
Beraz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko erakunde arteko espazio
hau eraikitzea ezinbestekoa da gaur egun, ez soilik jardunbide
egokiak trukatzeko eta alor honetan zailtasun edo gabezia handiagoak dituzten udalerriei babes instituzionala eskaintzeko alor
gisa, baita topaketarako eta proposamenerako espazio gisa
ere Gipuzkoako Lurralde Historikoan herritarren benetako partaidetza indartu dadin, jardunbide egokien trukerako sareak
edo guneak eraikiz, sinergiak bilatuz eta herritarren partaidetzarako prozesuak berrelikatuz; azken finean, horrek guztiak herritarrek erakundeetan konfiantza handiagoa izatea ekarriko du,
ariketa politikoaren aktore bihurtuko baitira, errealitate politikoa
eta soziala sortzeko gai izango baitira, elkarren arteko sorkuntzaren eta Gobernantza elkarlanekoaren aldeko apustua eginez.

sente dauden erakundeek arauzko betebeharrak modu egokian betetzeko, araudiak eta ordenantzak onartzeko eta herritarren partaidetzarako metodologiak, prozesuak eta tresnak
abian jartzeko.
– Bideratze lanak egitea herritarren partaidetzako alorrean Foru
Aldundiaren dirulaguntza politika zehazten laguntzeko.
– Prestakuntza programak eta jardunaldi espezializatuak sustatzea, alor transbertsal horretan ahalmenak dituzten ordezkaritzako kargu publikoen erakunde eskumenak indartuko dituztenak eta foru zuzendarien eta teknikarien eta udaletakoen
eskumen profesionalak garatuko dituztenak herritarren partaidetzaren alorrean.
– Gobernantzaren ideian sakontzea, jarduerak eta zerbitzuak
errazten espazio horretan parte hartzen duten tokiko erakundeek herritarren partaidetzako politikak sustatzeko eta garatzen
jarraitzeko dagozkien udalerrietan.
– Udalerriei lagun egitea edo laguntzea Euskadiko Tokiko Erakun

Foro tekniko horietan herri partaidetzaren alderdiak udal mailan jorratzen dira, baina ezin ukatu daiteke lotura handia dutela
Foru Aldundiak egiten edo sustatzen duenarekin.
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Espazioaren esparruan garatu beharreko jarduerak
eta zerbitzuak honako hauek dira:
– Foru Aldundiak sustatutako erakunde arteko sare bat denez:
a. Foru Aldundiak tokiko erakundeen alde sustatzen dituen herritarren partaidetzaren inguruko dirulaguntzen ildoak definitzeko
lan partekatua egitea, eta, gainera, identifikatzea zein ekintza
motari eman nahi zaion lehentasuna eremu horretan.
b. Herritarren partaidetzarako programa zehatzak sustatzea,
hainbat gobernu mailatan abian jarri ahal izango direnak.
c. Diseinatzea eta sustatzea herritarren partaidetza egiaz aplikatzeko helburua duten prestakuntza programak egikaritzea,
bereziki, Elkarrekin Ikasiz programa sustatzea.
d. Jardunaldiak, topaketak, foroak, mintegiak edo tailerrak diseinatzea, koordinatzea eta egitea herritarren partaidetzaren
inguruan, Espazioa osatzen duten erakundeei, arduradunei eta
teknikariei bideratutakoak.
e. Herritarren partaidetzaren inguruko jardunbide egokiak eta
arrakastazko ereduak identifikatzea eta partekatzea, eta horiek

c. Udalerriek edo beste tokiko entitate batzuek sustatutako herritarren partaidetzako erakundeen erregistroak sortzeko laguntza ematea, hala behar izanez gero, eta 2016ko apirilaren
7ko 2/2016 Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen 70. eta 71.
artikuluetan jasotako baldintzak betetzea.
d. Udalerrietako eta gainerako tokiko entitateetako xedapen
arauemaile orokorrak egitean partaidetzako eredu tipoak diseinatzea.
e. Herritarrek parte hartzeko metodologia eta tresna tipoak garatzea, bereziki herri kontsultei, kontsulta sektorialei edo lurraldekoei, kontsulta irekiei dagokienez; halaber, babes teknikoa eskaintzea informaziorako teknologien eta bitarteko telematikoen
alorrean tresna horiek gauza daitezen, batez ere, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan.
f. Udal mailako eta gainerako tokiko entitateetako zeharkako antolamendu egiturak garatzen direla sustatzea herritarren partaidetzaren alorrean, eta udalerrietako maila politiko eta teknikoetan babesa eskaintzea.
g. Arauetan ezarritako edo Espazioaren helburu eta xedeekin

sarea osatzen duten erakundeetan aplikatzea sustatzea.
f. Herritarren partaidetzako gida metodologikoak sortzea eta
praktikan jartzea.
g. Aurrekontu parte hartzaileen alorrean eredu eta estrategia
komunak garatzea.
– Elkarlan teknikorako tresna bat denez, eta lurralde historikoko udalei eta gainerako tokiko erakundeei laguntzeko bide
bat denez, 2/2016 Legean, apirilaren 7koan, Euskadiko Tokiko
Erakundeei buruzkoan, aurreikusitako arauzko neurriak abian
jartzeari dagokionez:
a. Herritarren partaidetzaren alorreko udal araudiak edo ordenantzak egiten direla sustatzea, baldin eta Euskadiko Tokiko
Erakundeen Legearen VI. tituluko IV. kapituluan aurreikusitakoa
garatzen badute.
b. Udal izaerako eta gainerako toki entitateetako partaidetza
prozesu tipoen eta partaidetzazko deliberazioko akordio tipoen
metodologiak zehaztea.

lotura zuzena duten beste edozein jarduera, atribuzio edo eginkizun burutzea, betiere herritarren partaidetza sustatzen laguntzen badute.
– Halaber, udalerriek edo gainerako tokiko entitateek hala proposatuz gero, Erakunde arteko Espazioak jarduera hauek garatu
ahal izango ditu modu subsidiarioan:
a. Zerbitzu kartek, bai foru mailan bai tokikoan, herritarren partaidetzarako metodologiak eta tresnak txertatzen dituztela sustatzea, erakundeek herritarren eskaerak eta iritziak era aktiboagoan entzuten dituztela indartzeko.
b. Era berean, jarrera kodeek, bai foru mailan bai tokikoan, gobernu erlazionala eta herritarren partaidetza balio eta printzipio
gisa txertatzen dituztela sustatzea.
c. Erakunde bakoitzeko organo eskudunen arabera, elkarlaneko
gardentasun programak garatzea eta datu irekiak eskaintzea,
kalitate instituzionala hobetu eta herritarren partaidetza sustatzen badituzte.
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ESPAZIOAREN EGITURA
ORGANIKOA
Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioak antolakuntza malgu eta dinamiko baten alde egiten du apustu, eskakizun aldakorrei egokitutako egitura baten alde.
Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioa antiformalismoaren eta malgutasunaren printzipioek arautzen dute
erakundeen edo egituren zehaztasunari dagokionez. Espazioaren antolamendu arauek egitura berriak sortu ahal izango
dituzte, daudenak egokitu edo foru dekretu honetan aurreikusitakoez bestelako foroak ireki ahal izango dituzte, foru dekretu
honetan zehazten diren beharrezko egiturak errespetatuta soilik.
Espazioaren helburu esklusiboa da herritarren partaidetza garatzeko lan egitea, Foru Aldundiaren eta lurralde historikoko tokiko
erakundeen jarduketa esparru transbertsal moduan. Horretarako, Espazioa erakundeen artekoa esparru bat da, elkarrizketa herritarren eta partaidetzako politikak sustatzeko helburua
duena, baita alor horretako esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzekoa eta gai horren inguruan elkarrengandik ikastekoa ere.
Espazio orokorra edo plenarioa ezarri da, Espazioa eraikitzen
hasteko prozesua abiatzeko motorra izan dadin, gero aldizkako
zeregina izan dezan, eta eraginkortasuna galdu dezan. Abagune horretan, protagonismoa espazio exekutiboari utziko zaio,
maila anitzeko erakunde esparruan osatutako sarearen egiazko
motor bihurtzeko. Sare horren helburu nagusietako bat da udalen partaidetzaren eraginkortasuna bermatzea, eta maila handiko jarduerei eta, hala badagokio, zerbitzuei dagozkien funtzio
eskumenak ditu, udalei dagokionez, batez ere, maila anitzen
nagusitasunarekin.
Funtzionamendu instituzional optimo bat garatzeko helburuarekin, Espazioa honela egituratuko da:

–

69

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

BEHARREZKOAK DIREN EGITURAK
Beharrezkoak diren egiturak hauek dira:

– Alkatetza edo zinegotzitza baten titularrak diren sei pertsona
izendatzea udalerrien
ordezkari gisa espazio exekutiboko kideak izan daitezen. Botazio

Espazio orokorra edo plenarioa

honetan udaletako ordezkariek bakarrik parte hartuko dute; Foru
Aldundikoek ez dute parte hartuko. Nolanahi ere, udal ordezkaritza horretan ordezkatuta egongo dira hurrengo artikuluan zerrendatzen diren udal biztanleriaren hiru estratuak.
– Foro teknikoetako kideak izendatzea.
– Espazio orokorra edo plenarioa, gutxienez, urtero deituko da.
Halere, lehenengo deialdiaren ondoren, bilerak urtean bitan
egitea adostu ahal izango da.

Espazio orokor edo plenarioa Espazioa osatzen duten erakunde
arteko eragile guztiak biltzen dituen organoa da.
Kide hauek osatuko dute:
– Herritarren partaidetzaren alorrean eskuduntza duen departamentuko titularrak edo berak eskuordetzen duen pertsonak
koordinatuko du espazio orokorra eta bere gain hartuko ditu
organoaren presidentzia funtzioak.
– Herritarren partaidetzaz arduratzen den Foru Aldundiko zuzendaritza organoaren titularra eta beste foru kargu publiko bat,
arloan eskumena duen departamentuko titularrak izendatua.
– Udalerri bakoitzeko ordezkari bat, betiere alkatea edo herritarren partaidetzaren alorreko zinegotzi eskuduna bada. Halere,
hamar mila biztanletik gorako udalerriek bi kide izendatuko dituzte.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat, Espazioko idazkari
lanak egingo dituena.

Espazio exekutiboa
Espazio exekutiboa kide hauek osatuko dute:
– Herritarren partaidetzaren arloan eskumena duen foru departamentuko titularrak edo berak eskuordetzen duen pertsonak.
Pertsona horrek koordinazio eta presidentzia funtzioak izango
ditu, kide anitzeko organoen alorrean aplika daitekeen legean
ezarritakoarekin bat.
– Foru Aldundiko bi kargu publiko, eta horien artean nahitaez
egon beharko du, aurreko paragrafoan adierazitako ordezkaritzaren kasuan izan ezik, herritarren partaidetzaren arloan eskumena duen foru zuzendaritza organoaren titularrak.
– Alkatetzako titularrak diren edo arlo honetan eskumena duen
zinegotzitzako titularrak diren sei pertsona. Bi pertsonek hamar
mila biztanletik gorako udalerriak ordezkatuko dituzte, beste bik
2.000 biztanletik gorakoak eta 10.000 biztanletik beherakoak, eta
beste biek 2.000 biztanlera iristen ez diren udalerriak ordezkatuko dituzte.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko funtzionario bat espazio exekutiboko idazkaria izango da. Halere, funtzio horiek, era berean,
organo honetako bi foru kargu publikoetako baten bati esleitu
ahal izango zaizkio, kasu honetan ez dute soilik ahotsa izango
baita botoa ere.
– Espazio exekutiboan, foro teknikoek hala proposatuta, era guztietako akordioak egingo dira, betiere ez badira espazio orokorraren edo plenarioaren eskumenekoak. Nolanahi ere, espazio
exekutiboari dagozkio 3.2. artikuluan jasotako eskuduntza guztiak, horren berri emanez espazio orokorrari edo plenarioari egiten den lehenengo bileran.

Espazio orokorrean edo plenarioan garatu beharreko jarduerak izango dira Espazioaren ildo estrategikoak sustatu, garatu,
eratu eta zehaztera bideratuta dauden guztiak. Zehazki, jarduera hauek garatuko ditu:
– Herritarren partaidetzaren alorrean Foru Aldundiak onartu nahi
dituen eta zehazki udaletarako eta gainerako toki entitateetarako diren dirulaguntzen oinarrizko ildoak ezagutzea eta horien
berri ematea.
– Adierazitako aldian Espaziotik sustatu beharko diren jarduera
eta prestazioen ildo nagusiak zehaztea.
– Espazio exekutibotik sustatutako alor honetako jarduera eta
prestazio guztiei buruzko informazio zehatza jasotzea, baita foro
teknikoetako akordioei edo proposamenei buruzkoa ere.
– Gipuzkoako Foru Aldundiari proposatzea Erakunde arteko Espazioari esleitu beharreko aurrekontua.
– Espazioaren antolamenduaren eta funtzionamenduaren
barne araudia onartzea.
– Espazio exekutiboak aurkeztutako jardueren urteko memoria
onartzea.
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FORO TEKNIKOAK
Eztabaida teknikoetarako eta proposamenetarako egitura moduan.
Herritarren partaidetzaren arloko foro teknikoak eztabaidarako,
neurriak eratzeko eta proiektuak zein araudiak egiteko espazioak izango dira, gehienbat Espazioak behar dituen egituretara zuzendutako proposamenak egitera bideratuak egongo
dira, Gipuzkoako udaletako eta gainerako tokiko entitateetako
herritarren partaidetzarako politikak indartzeko helburuarekin,
baita Foru Aldundikoak ere.
Foro horietan azterketa eta analisirako taldeak eratu ahal izango
dira, tailerrak edo mintegiak sustatu ahal izango dira eta herritarren partaidetzaren alorretako kanpoko adituek parte hartu
ahal izango dute.
Foro horien osaera malgua izango da, baina kideen gutxieneko
kopuru bat izango dute, eta hau izango da gutxienez:
– Koordinazioa foru erakundeko edo udalerrietako zuzendari
edo teknikari batek egin dezake, adosten denaren arabera.
– Idazkaria foru edo udal funtzionario bat izan daiteke.
– Herritarren partaidetzarako alorreko Foru Aldundiko zuzendariak eta teknikariak.
– Udaletako edo foro hauetan parte hartuko duten tokiko beste
erakunde batzuetako zuzendariak eta teknikariak.
Foroek beren burua antolatzeko ahala izango dute eta malgutasuna funtzionamenduan, espazioaren antolamendu eta funtzionamendurako arauen esparruan edo espazio exekutiboak
onartzen dituen oinarrizko arauen esparruan. Edozein kasutan
ere, udalerri txikiei bermatu beharko zaie ordezkaritza bat foro
tekniko horietan.
Foro teknikoek urteko jardunaren memoria-balantzea aurkeztu
beharko dute, urtea amaitzean, eta espazio exekutiboaren aurrean zein espazio orokorraren aurrean kontu eman beharko
dute, zehazten den eran.
Gipuzkoako Foru Aldundian herritarren partaidetzako alorrean
eskuduntza duen departamentuak jarduketa hauek burutuko
ditu:
– Espazioko organo eta egituretan modu aktiboan parte hartzea izendatutako pertsonen bitartez, bai esparru politikoan bai
teknikoan.
– Espazioaren funtzionamendua bultzatzea, foru dekretu honetan aurreikusten denarekin bat, eta, Espazioaren antolaketa eta
funtzionamenduko erregelamendua onartuko balitz, erregelamendu horretan aurreikusitakoaren arabera.

–

– Aldundiak tokiko entitateen alde sustatuko dituen herritarren
partaidetzaren alorreko dirulaguntza lerroak zehaztea, eta espazioko organo edo egitura eskudunek lerro horiek ezagutzeko eta
beraien inguruan eztabaidatzeko proposamena egitea.
– Proposatzea partaidetzarako programa zehatzak, prestakuntza
programak, topaketak, mintegiak eta prestakuntzako beste
hainbat jarduera, espazioko organo edo egitura eskudunek
eztabaidatu eta onartu ditzaten.
– Foru Aldundiak martxan jarri dituen partaidetza alorreko
praktika onak espazioari eranstea, bertan parte hartuko duten
erakundeen ezagutza handitzeko eta herritarren partaidetzako
foru edo udal politikak hobetzeko.
– Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango diren beste edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko aurrekontuen ereduak eta estrategiak diseinatzekoak.
– Laguntza teknikoa eta lankidetza eskaintzea udalerriei eta gainerako tokiko erakundeei herritarren partaidetzaren arloan, bereziki, biztanle gutxikoei edo politika horiek sustatzeko baliabiderik eta bitartekorik ez dutenei.
– Espazioa dinamizatzea egungo egituren bidez, eta foro teknikoak koordinatzea, hala behar bada.
Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioak antolamendurako autonomia izango du, baita independentzia ere
bere egituran eta funtzionamenduan. Aurrekontuen ondorioetarako eta, behar izanez gero, baliabideen hornidurarako, Foru
Aldundiko Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentura atxikiko da. Herritarren Partaidetzarako Erakunde
arteko Espazioa ez da integratuko foru administrazioaren egitura
hierarkikoan.
Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioko eskuduntzak koordinatzeko, baldin eta horien ondorioek euskal
udalerrietan eragin badezakete edo partaidetzako metodologiak, proiektu arauemaileak, prestakuntza programak martxan
jartzea ekartzen badute edo gainerako lurralde historikoetako
udaletan aplika daitekeen beste edozein tresna martxan jartzea
ekartzen badu, herritarren partaidetzarako politikak koordinatzeko batzorde politiko-tekniko bat sortuko da Gipuzkoako Foru
Aldundiaren eta Euskadiko Udalen Elkartearen artean (EUDEL).
Batzorde hori politiko-teknikoa izango da eta paritarioa bi
erakundeetako ordezkaritzari dagokionez.
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Batzorde horren zeregina izango da Herritarren Partaidetzarako
Erakunde arteko Espazioak era eraginkorragoan funtzionatzea,
baita EUDELeko EAEko udaletako partaidetzarako lurralde politikak hobeto koordinatu daitezela sustatzea edo erraztea ere.
Batzordeak EUDELeko 3 ordezkari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko
3 ordezkari izango ditu. Batzordea, era berean, partaidetzaren
alorrean garatutako ekimenei eta jarduerei buruzko informazioa
trukatzeko izango da, baita EUDELi foru dekretu honetan arautzen diren foro teknikoetan eta egituretan parte har dezala proposatzeko ere, edota Gipuzkoako Foru Aldundiari, Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko
Espazioaren ordezkaritzan, EUDELen sor daitezkeenetan parte
har dezala proposatzeko.
Udalak eta gainerako tokiko erakundeak Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espaziora atxikitzeko erabakia Osoko
organoaren akordio bidez hartuko da. Osoko erabakia hartu ondoren, Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzari
jakinaraziko zaio, aipatutako espazioan sartzeko.
Osoko akordioak berariaz jasoko ditu konpromiso hauek:

– Espazioaren aurrekontuak ezagutzea eta, behar bada, gai horren inguruan eztabaidatzea organo edo egitura eskudunen
bitartez.
– Partaidetza alorrean Foru Aldundiak burutuko dituen laguntza
tekniko eta lankidetzako prozesuetan udalei eta tokiko erakundeei laguntza ematea, arazoak edo gai irekiak behar bezala
identifikatzeko, erregelamendu nahiz ordenantza-tipoak eta proposatutako gida metodologikoak sustatzeko, eta herritarren partaidetzako tokiko politikak hobetzera bideratutako Espazioaren
beste edozein ekimen bultzatzeko.
– Espazioa dinamizatzea egungo egituren bidez, eta foro teknikoak koordinatzea, hala behar bada.

– Espazioko organo eta egituretan modu aktiboan parte hartzea izendatutako pertsonen bitartez, bai esparru politikoan bai
teknikoan.
– Espazioaren funtzionamendua sustatzea, proposamenen eta
ekimenen bitartez.
– Foru Aldundiak, tokiko erakundeen mesedetan, sustatuko dituen herritarren partaidetza arloko dirulaguntzen lerroei buruzko
iritziak defini- tzeko eta zehazteko prozesuetan parte hartzea eta
eztabaidatzea, betiere Espazioko organo edo egitura eskudunen bitartez.
– Proposatzea partaidetzarako programa zehatzak, prestakuntza
programak, topaketak, mintegiak eta prestakuntzako beste
hainbat jarduera, espazioko organo edo egitura eskudunek
eztabaidatu eta onartu ditzaten.
– Gida metodologikoak eta herritarren partaidetzarako onuragarriak izango diren beste edozein baliabide edo tresna proposatzea, bereziki partaidetzazko aurrekontuen ereduak eta estrategiak diseinatzekoak.
– Espazioan ezartzea partaidetza alorreko praktika onak, bertan parte hartuko duten erakundeen ezagutza handitzeko eta
herritarren partaidetzako foru, udal eta tokiko erakundeen politikak hobetzeko.

–
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7/ LANKIDETZAREN ESPARRU
ESTRATEGIKOA DEFINITZEKO
PARTAIDETZA PROZESUA

HELBURUAK
Helburu nagusiak:
– Eragile sozialei eta erakundeetakoei eta Gipuzkoako gizarteari
aurkeztea eta azaltzea lankidetzako politika berria, hasiera batean Gipuzkoako Foru Aldundiaren garapenerako lankidetzaren
erreferentziazko jarduketa marko estrategikoan zehaztutakoa.
– Zehaztutako marko estrategikoari egindako ekarpen kontzeptualak jasotzea eta sintetizatzea, baita Gipuzkoako gizartearen
eragile sozialek eta erakundeetakoek planteatutako proposamen moduan egindako ekarpen praktikoak ere, gero marko estrategiko hori garatzekoak.
– Behin betiko dokumentua aurkeztea eta azaltzea, bertan jasotako ekarpenekin.
Helburu transbertsalak:
TESTUINGURUA

– Prozesu bat abian jartzea, genero ikuspegia integratuko duen
eta ezberdintasunak, bereziki emakumeen eta gizonen artekoak, gainditzea kontuan hartuko duena eta helburu gisa ezarriko duena
– Hainbat eragileren artean partaidetza eta sinergiak sortzea
sustatzea (gizarte zibileko erakundeak, udalak, tokiko garapenerako agentziak eta abar) Gipuzkoako Foru Aldundiaren lankidetzarako politika zehaztean eta garatzean, bertan eragileen
partaidetzaren oinarria zabaltzeko.
– Balioa aitortzea lurraldean hainbat hamarkadatan munduan
biztanle zaurgarrien alde egindako lana, baita nazioarteko esparruko tokiko garapenaren beste esperientzia batzuk ikastea ere.
– Elkartasunaren kultura hedatzea eta sakontzea Gipuzkoako gizartean, baita Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusiaren ikuspegia ere.

Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrera eraman nahi du garapenerako lankidetza politika berri bat, gizartearen sentimenduari
erantzungo diona, berritzailea eta nazioarteko erakundeek eta
Nazio Batuen Erakundeak 2015eko iraileko Garapen Jasangarriaren Helburuetan ezarritako irizpideen eta jarraibideen araberakoa, koherentea izango dena 2015-2019 helburuarekin, eta
haren printzipioen artean elkartasuna eta erantzukizuna jasotzen
dituena. Lankidetza politika ahal bezain modu irekian eta parte
hartzailean egin nahi da. Horretarako, ezinbestekoa da gure gizarte zibileko antolakundeek parte hartzea, baita erakundeek
ere, Aldundia barne.
Horretarako beharrezkoak dira hausnarketak eta ekarpenak, mailaka lankidetza mota berri baterantz jotzen lagunduko digutenak. Horretarako, “Gipuzkoako Foru Aldundiaren garapenerako
lankidetzaren erreferentziazko jarduketa marko estrategikoa aplikatu aurretik, partaidetza prozesu hau egitea planteatu zen.

–
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Prozesu horren emaitza gisa, 2017an praktikan jartzen hasi zen
lankidetza politika, jasotako ekarpen eta ekimenetan oinarrituta.

–

–
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TESTUINGURUA

8/ 2017 GFA AURREKONTU
IREKIEN PARTAIDETZA
PROZESUA

–

76

–

Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontu parte hartzaileen esperientzia bat garatu zuen 2011-2015 legegintzaldian zehar, aurrekontu publikoaren zati baten xedearen inguruko erabakietan
herritarrak inplikatzea sustatzeko. Ekimen horren asmoa zen politika publikoen onuradunentzat irekitako kudeaketa eredu baterantz jotzea, gardentasuna erraztea, herritarrek Aldundiko lana
ezagutzea eta Administrazioak herritarren eskariak eta beharrak ezagutzea. Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontu parte
hartzaileen esperientziaren ebaluazio txostenak, 2015ean egindakoak, jasotzen du 2013ko proba pilotuaren ebaluazioa eta
2014 eta 2015 ekitaldietan garatutako aurrekontu parte hartzaileen esperientziaren proiektuarena.
Hona hemen eredu hori praktikan jarri zutenek ebaluazio horretan hautemandako hobetzeko elementuetako batzuk:
– Hedabide masibo eta orokorretan oso presentzia murritza izan
zuen, eta, beraz, ikusgarritasun txikia izan zuen.
– Ez zen aukera baliatu Aldundiaren eskuduntzak eta foru aurrekontua ezagutzera emateko.
– Aurrekontu parte hartzailean sartzeko proposamenak aukeratzean eta horiei lehentasuna ematean, proposamen jakin bategatik mugitu diren interes taldeek eragina izan dute. Prozesuan
parte hartu zutenetako batzuk gogor saiatu ziren beraien proiektua babesten.
– Jasotako proposamenetako askok eskualdeko ikuspegia falta
zuten, eta zailtasun handia identifikatu zen herritarren eskualdeko proiektuak zehazteko. Prozesua hasi aurretik informazioa
eman behar zitzaien herritarrei eskualde bakoitzaren egoeraren
eta diagnosiaren inguruan.
– Ez zen egokia izan herritarrei “orri zuria” ematea proiektua aurkezteko: Kontuan hartuta egun prozesu horietarako dagoen herritarren heldutasuna, praktikoagoa, interesgarriagoa eta baliozkoagoa izango zen udalek edo erakundeek eskualde mailan
dituzten proiektuez eztabaidatzen hastea, eta, hori oinarri hartuta, herritarrek proposamenak osatzea, egokitzea edo beste
proposamen batzuk egitea.
– Planteatutako epeak ez ziren errealistak izan, eta prozesua

–

luzeegia izan zen.
– Proposamenen sareko aurkezpena zaila izan da erabiltzaileentzat.
– Web orria dinamikoagoa izan zitekeen, eta sare sozialetako
estekak jarri zitezkeen.
– Metodologia ez zitzaien egokitu eskualdeetako nortasunari,
ezaugarriei eta idiosinkrasiari.
– Koordinazio falta hauteman da Aldundiko eta udaletako teknikarien artean, eta udal asko ez dira behar beste inplikatu.
– Foru aurrekontuen partaidetza prozesua eta udalerri batzuetako beste partaidetza prozesu batzuk aldi berean egin ziren,
eta horrek oztopatu egin zuen ulermena, irisgarritasuna eta nolakotasuna.
– Lehentasuna emandako proposamenen balioespen txosten
teknikoak ez ziren egin zehaztutako epeetan, eta jasotako txostenetako asko laburregiak ziren eta/edo ez zetozen bat eskatutakoarekin.
Gauzak horrela, Gipuzkoako Foru Aldundiak beretzat jo zituen
aldi horretan ikasitakoak, eta aurrekontu parte hartzaileak egiteko beste eredu bat aurkeztu zuen. Hori mailaka egokituko
zitzaien gure lurralde historikoaren errealitatearen behar espezifikoei, eta koherentzia osoa izango zuen Aldundiko departamentuek eta zuzendaritza nagusiek garatutako ekimenekin.
2017ko aurrekontu irekiak egikaritu ziren partaidetza prozesu
landu eta berme emaile baten ondoren. Herritarrekiko komunikazio estrategia berri bat eta publizitate aktiboko estrategia bat
integratu zituen, eta lurralde historikoaren beharrei egokitutako
epeak ezarri ziren. Horrez gain, prozesuak erantzuna eman zion
modu integralean, koherentzia eta gardentasun handiagoz, aurrez aurreko herritarren arreta eta partaidetza bideak eta bide
birtualak sortuz.
Horrez gain, nabarmentzekoa zen Gipuzkoako biztanleei egunerokoan interesgarri zaizkien eta haiei eragiten dieten proiektuak eta ekimenak aplikatzea, mailaka egiazko beharrei doitutako metodologia bat egokitzea eta herritarren partaidetzari eta
ahalduntzeari lotutako hobekuntza irizpideak berriz formulatzea.
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HELBURUAK

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

Herritarren partaidetza foru aurrekontuak egitean egiaz txertatzen dela bermatzeak helburuak finkatzen ditu, ekintza proposamenak egokitzen ditu planteatutako helburuetara eta
identifikatu egiten ditu pertsona eta herritarren erakunde parte
hartzaileak, aurreikusitako partaidetza ekintza eta bideak, programatutako informazio ibilbideak eta fluxuak eta prozesuaren
funtzionamendu egokia bermatzeko ezarritako lan protokoloak.

– Foru aurrekontu parte hartzaileak egiteko prozesua PRESTATZEA
– Partaidetza metodologia definitzea.
– Lan talde bat eratzea foru aurrekontu parte hartzaileak kudeatzeko.
– Identifikatzea eta definitzea zein baldintza bete behar
dituzten proiektuek,foru aurrekontu parte hartzaileen
esparruan garatu daitezkeenek.
– Prozesuaren aurreko KOMUNIKAZIO ESTRATEGIA DISEINATZEA
ETA EGIKARITZEA.
– Foru aurrekontu parte hartzaileen esparruan definitutako eta/
edo garatutako proiektuak IDENTIFIKATZEA ETA HAUTATZEA.
– Zuzendaritzek foru aurrekontu parte hartzaileen esparruan definitu eta/edo garatu daitezkeen proiektuak
identifikatzea eta hautatzea.
– Hautatzea foru aurrekontu parte hartzaileen esparruan definitu eta/edo garatu daitezkeen proiektuak.
– Foru aurrekontu parte hartzaileen esparruan definitu
eta/edo garatu daitezkeen proiektuak aurkeztea, kontrastatzea, balioztatzea eta horiei lehentasuna ematea
Partaidetzarako Gizarte Kontseiluan.
– Herritarren partaidetzako emaitzak zabaltzea foru aurrekontu
parte hartzaileen markoan.
– Aurrekontu parte hartzaileak egikaritzea.
– TXOSTENAK EGITEA ETA PROIEKTUAK TXERTATZEA
– Emaitzen txostena egitea.
– Lan taldeak foru aurrekontu parte hartzaileen kudeaketarako hautatutako proiektuen zerrenda eta
2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoaren kudeaketaren eta koordinazioaren arduradunak kontrastatzea
eta balioztatzea.
– Proposamenak aurrekontuen zirriborroan txertatzea.
– Herritarren partaidetzako emaitzak EBALUATZEA foru aurrekontu
parte hartzaileen markoan.
– Partaidetza prozesuaren ebaluazioa.
– Herritarrei partaidetza prozesuaren kontu ematea.

–
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Herritarrek parte hartu zuten 2017ko aurrekontu irekietan, eta
beren iritzia eman zuten bi ariketaren bitartez:
– Jarduketa ildoei lehentasuna ematen.
2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoaren markoan 50 helburu
daude, eta, guztira, lehentasunezko 175 jarduketa ildo daude
bertan. Horiek adierazle moduan balio dute Gipuzkoako Foru
Aldundiaren gobernu jarduera orientatzeko. Jarduketa ildo horiek, foru erakundea osatzen duten departamentuei dagokienez,
lotuta daude helmuga kuantifikagarri batekin, horien egiazko betetze eta egikaritze maila ikusarazten duenarekin. Horrek aukera
ematen du modu eraginkorragoan eta gardenagoan kontu
ematea. Zehazki, aurrekontu irekien prozesuaren bitartez, herritarrek sarbidea izan zuten 10 jarduketa ildoren lehentasuna emateari, eta horiei 1etik 10erako puntuazioa eman zieten (“1” zen
lehentasun handienekoa). Horrez gain, web orriaren bidez parte
hartu zutenek aukera izan zuten jarduketa ildoei lehentasuna
emateko aurrekontua beraien lehentasunen arabera doituz.
– Proiektuak hautatzea.
Aurrekontu irekiek aukera eman zien herritarrei foru eskumeneko
8 proiektu hautatzeko, Aldundiko zuzendaritza nagusiek eta/edo
herritarrek proposatutako 16 proiektutatik.
Emaitzak
Epea: irailaren 26a-urriaren 15a, aurrez aurreko 13 topaketa,
1.387 parte hartzaile eta herritarren 1.168 ekarpen.
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9/ PARTAIDETZAREN MARKO
ESTRATEGIKOA DEFINITZEKO
PROZESUA

TESTUINGURUA
Gipuzkoako Foru Aldundiak politika publikoen diseinua eta kudeaketaren oinarria herritarren partaidetzan ezarri nahi du, konfiantzan eta horizontaltasunean oinarritutako harremanak sortu
nahi ditu eta elkarrizketa irekia sustatu nahi du.
Uste dute partaidetza oraindik ez dagoela behar bezala txertatuta erakundeetan. Ondorio horietarako, beharrezkoa da bide
berriak esploratzea. Esandakoaren eta egindakoaren arteko koherentzia mantentzeko, beharrezkoa da helburuez gain horiek
lortzeko bitartekoei ere erreparatzea.
HELBURUAK
– Partaidetza kultura txertatzea eta sistematizatzea GFAren prozesuetan eta antolakuntzan.
– Herritarren partaidetza prozesuak abian jartzea GFAren eskumeneko alorretan.
– Partaidetza jorratzeko laguntza eskaintzea udalei, beste administrazio batzuei eta eragile sozialei (dirulaguntzak, prestakuntza,
bideak, foroak eta abar).
– Politika publikoetan gizarte zibilaren ekimenak gehitzea (herritarren erakundeak, herritarrak).

–
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10/ ITSASOK UDALERRI
IZAERA BERRESKURATZEKO
PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– Prozedura
– Kontsultak dei egin zien kontsultaren egunean adin
nagusikoak ziren Itsasoko lurraldean erroldatutako guztiei.
– Partaideen zerrenda bat egin zen, eta argitaratu egin
zen. Parte hartzeko, nortasun agiri baten bidez norbera
biztanle moduan identifikatu beharra zegoen.
– Udalean aurretiaz ere bozka zitekeen, eta gutun azal
horiek kontsultaren egunera arte gorde ziren.
– Mahaiko kideak:
– Presidentea: Gipuzkoako Foru Aldundiko Partaidetza
Zuzendaritzako arduraduna.
– Idazkaria: Ezkio-Itsasoko Udaleko idazkaria.
– Kidea: Itsasoko udalerriko biztanlea.
– Behatzaileak:
– Ezkio-Itsasoko Udala.
– Alderdi politikoak.
– Itsaso Bherria elkartea.
– Gonbidatua: Ezkioko Batzordea.
– Aurrez aurre boza emateko eguneko ordutegia:
– 8:30ean mahaia jartzea eta kideak eta materiala
antolatzea.
– 9:00 – 20:00 boza emateko.
– 20:00 bozen zenbaketaren hasiera.

TESTUINGURUA
Banatzea 2/2003 Foru Arauan oinarritzen da. Haren bigarren
xedapen iragankorrak 2.500 biztanleko gutxieneko biztanleriaren betekizunetik salbuesten ditu Frankismo garaian batzera behartutako udalerriak. Estatuko legediak udalerri berriak sortzeko
gutxienez 5.000 biztanle izan behar dituela ezartzen du, baina
gai horren eskumena Aldundiarena da, Autonomia Estatutuaren
arabera. Xedapen iragankor horrek berak eman zuen aukera
beste aurrekari batzuk gertatzeko, esate baterako, Leaburukoa
–lehen Leaburu-Gaztelu–; Altzagakoa –lehen Itsasondoren zati
bat zen–; edo Ikaztegieta, Orendain eta Baliarrainekoa, Hiruerrieta izenarekin batuta zeudenekoa.
2016ko martxoaren 16an, Ezkio-Itsasoko Udalbatzak aho batez
onartu zuen Itsasok udalerri izaera berreskuratzea. Udalaren erabaki zilegi horri erantzuteko, Gipuzkoako Foru Aldundiak konpromisoa hartu zuen kontsulta ez lotesle baterako deialdia egiteko
Itsasoko udal mugartean. Ezkio-Itsasoko Udalaren, Itsaso Bherria
elkartearen eta Ezkioko Batzordeko kideen elkarlanari esker sortu
zen kontsulta egiteko prozesua.

– Zenbaketa.
– Irailaren 18ko 20:00etan hasi zen zenbaketa.
– Zenbaketa publikoa izan zen.
– Irekitako gutun azalak gorde ziren, gutun azalen eta
paperen zenbakia eta boza emandakoena bat zetorrela egiaztatzeko.
– Bozak baliozkoak, zuriak edo baliogabeak izan
zitezkeen.
– Paperak suntsitu egin ziren, baliogabeak eta erreklamatutakoak salbu.
– Kontsultaren emaitza.
– Zenbaketaren ondoren, presidenteak emaitzaren
berri eman zuen, eta bozketaren akta sinatu zuten.
– Udal idazkariak egiaztatu zituen emaitzak, eta argitaratu egin ziren
– Errolda, zerrendak eta abar idazkariaren eskuetan
gelditu zen, eta 8 egunen buruan suntsitu egin zituen.
– Genero ikuspegia bermatu zen.

HELBURUAK
– Kontsulta prozesua diseinatzea.
– Epeak eta datak adostea.
– Kontsultaren irismena zehaztea.
– Kontsultaren galdera adostea.
– Erabili beharreko txartelak/paperak hautatzea.

–
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2017KO HERRITARREN
PARTAIDETZA
PROZESUAK:
14 PROIEKTU

–

84

–

–

85

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

1/ EUSKALGINTZAREN
BERRIKUNTZA
PALANKAK 2017

TESTUINGURUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

2016ko udaberrian euskararen biziberritze prozesua sustatzen ari
garen erakunde eta eragileok sormen prozesu bat egin genuen.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta EMUN enpresa aholkulariek “ZER
EGIN BEHAR DUGU DIFERENTE ERAGINKORRAGO IZATEKO?” galderaren erantzunak eta bertatik jasotako ideiak bildu zituen. Prozesu
horren ondorioetako bat izan da Putzuberri proiektua abian jartzea.
Euskalgintzaren berrikuntza palankak prozesuak legegintzaldi
osoan urtez urteko zikloen bidez garatzeko bokazioa du: urtearen
lehen zatian maila estrategikoko lanketak egin ziren, eragileen
foro orokorrean oinarrituta, eta bigarren zatian, berriz, Putzuberri
proiektuaren baitan, lan tekniko zehatzagoak, talde txikiagoetan oinarrituta.

Lehen saioa 2017/03/28
– 2016an egindako lanak berreskuratzea, eta Putzuberrin egindako aurrerapenak eta lanak iragartzea, baita proiektuak eskaintzen dituen aukera ireki berriak ere.

– Hirugarren eta azken saio horretan, helburu nagusia izan zen
landutako aurrekontuen dirulaguntza sistema aztertzea, erauzitako hausnarketetan oinarrituta aldaketa proposatzeko, aurrekontuak islatu zezan egindako partaidetza prozesua.
– Gipuzkoako Foru Aldundiak txosten bat jaso zuen prozesuaren
xede izan beharreko gaien inguruan.

Bigarren saioa 2017/04/06
– 2016ko prozesu horretatik eratorritako palankei lehentasuna
ematea.
– Lehentasuna duten palanketako lanen plangintza egitea.
– Parte hartzaileek lanak eginda ekarri zituzten: pertsona bakoitzak palanka bat edo bi ekarri zituen lehentasuna emanda,
aurretik bere erakundeak hori horrela adostu ondoren. Beraz,
ariketa “kaotiko” bat proposatu zen, palanken kointzidentziak
bilatzeko.

– 2016an egindako Euskalgintzan palanka berritzaileak identifikatzeko prozesua garatzea.
– Alorka lan egitea eta aldaketak egitea Gipuzkoako Foru Aldundiaren Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Nagusiaren aurrekontuan.

86

Hirugarren saioa 2017/05/04

Saioaren bigarren zatian etorkizunera “itzuli” ginen, umoretik
abiatuta eta prentsatik tiraka, 2016an landu genuen 2030erako
ikuspegian nolabait berriz murgiltzeko. Etorkizunerako jauzi horretan, aurreko urtean identifikatutako palankak berreskuratu ziren.

HELBURUAK

–

– Talde bakoitzak bere proposamena “saldu” behar izan zuen,
2 minutuko diskurtso baten bidez, eta erosleak lortu behar izan
zituen. Horrenbestez, talde bakoitzak bere palankak planifikatu
behar izan zituen, Openspace filosofia zuen ideia mihise batean.
– Lortutako mihiseak aurkeztu ziren. Saioa bukatzeko, lanketa
guztiak ezagutu ondoren, lehentasunak markatzen saiatu ginen.

–

–

Lan taldea 2017/05/05
– Hiru saio parte hartzaileren ondoren, talde tekniko bat sortu
zen, dirulaguntzen gaia jorratzeko.
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2/ LEHEN SEKTOREAREN
ETORKIZUNARI BURUZKO
PARTAIDETZA PROZESUA 2017

TESTUINGURUA
2016ko uztailetik, Gipuzkoako Foru Aldundia, Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritzaren bitartez, lehen sektoreak dituen
erronken diagnosi partekatua egin zuen, lurralde osoko landa
ingurua biziberritzeko Ekintza Plan bat sortzeko eta garatzeko
helburuarekin. Lehen sektorean eragile eta azpisektore ugari
daude, behar ezberdinak dituztenak (nekazaritza, abeltzaintza,
erlezaintza, akuikultura, arrantza, baso ustiategiak eta abar).
Dena den, zenbait erronka komun dituzte, esate baterako, belaunaldi aldaketa, lurraren kudeaketa eta ustiaketa, eta produktuak merkaturatzea.
Sektore horren ezaugarri nagusia den heterogeneotasuna eta
askotarikotasuna kontuan hartuta, 2017ko urtean partaidetza
prozesu bat abiatu zen, helburu zuena hainbat azpisektoretan
lotutako jendea biltzea eta integratzea. Egunero gure baliabide
naturalak biltzearekin edo erauztearekin eta eraldatzearekin lotutako ekonomia jarduerak egiten dituzten pertsonak dira eta,
ondorioz, ondoen ezagutzen dituzte lehen sektoreak dituen
erronkak. Hausnarketa prozesu partekatu eta partaidetu horretan sartzeari esker, aurreko urtean egungo egoeraren diagnosi
bat egin zen, eta bertan jaso ziren ekonomia jarduera horri lotutako pertsonek dituzten aukerak eta erronkak.
Lehen sektoreko lan alorra oso zabala da, eta azpisektore ugarik
osatzen dute. Azpisektore bakoitzak bere aukerak eta beharrak
ditu, baina batzuk partekatzen dituzte (belaunaldi aldaketa, lurraren kudeaketa eta ustiapena eta/edo produktuak merkaturatzea).

–

Lan talde parte hartzaile eta kolektibo horrek Pagoetako Batzordea izena jaso zuen. 2016an lan agenda bat ezarri zen, sektorearentzako funtsezko hiru helbururen inguruan: errentagarritasuna bermatzea, enpresa kudeaketa hobetzea eta komunikazio
plan bat definitzea. 2017an zehar, lanean jarraitu zen modu
parte hartzaile eta kolektiboan, asmo handiko hiru helburu
horiek hiru lan talderen bitartez garatzeko. Bilerak 2017ko otsailean, maiatzean, irailean eta abenduan egin ziren, eta haien
helburua izan zen lehen sektoreari bultzada ematea errentagarritasun, kudeaketa eta komunikazio estrategia integral eta
berme emaile bat definitu. Pagoetako Batzordeak une oro izan
zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien laguntza, helburu
komun horiek erdiesteko.

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– 2017an zehar, lanean jarraitu zen modu parte hartzaile eta kolektiboan, asmo handiko hiru helburu horiek hiru lan talderen
bitartez garatzeko.
– Bilerak 2017ko otsailean, maiatzean, irailean eta abenduan
egin ziren, eta haien helburua izan zen lehen sektoreari bultzada
ematea errentagarritasun, kudeaketa eta komunikazio estrategia
integral eta berme emaile bat definitu.

HELBURUAK
Pagoetako Batzordea lan talde parte hartzaile eta kolektibo bat
izan zen, diagnosia egin zuena. Hiru helburu nagusi ezarri ziren:
– Errentagarritasuna bermatzea.
– Enpresen kudeaketa hobetzea.
– Komunikazio plan bat definitzea.

– 2017ko abenduaren 5ean lehen GURE LURRA topaketa egin
zen. Rigoberta Menchú eta Odile Rodríguez de la Fuenteren hitzaldiak izan ziren.
Jardunaldiaren helburu nagusia zen lehen sektorearen kontzientzia soziala eta nortasuna indartzea.
450 pertsonak hartu zuten parte, eta, zenbatetsi denez, % 50
landa mundutik zetozen, eta beste % 50, hiri mundutik.
– Pagoetako Batzordeak une oro izan zuen Gipuzkoako Foru Aldundiko teknikarien laguntza, helburu komun horiek erdiesteko.
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3/ GIPUZKOAKO HAINBAT
BIZTANLERIA TALDETAN
JARDUERA FISIKOA
BULTZATZEKO PARTAIDETZA
PROZESUA

TESTUINGURUA
Gipuzkoako Foru Aldundiko Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak biztanleri osoaren artean jarduera fisikoa eta kirolaren hedapenari
bultzada irmoa eman nahi du. Hori dela eta, Gipuzkoako biztanleri aktiboaren % 5eko igoeraren helburua jartzen da (% 3a
gizonetan eta % 7a emakumeetan). Helburu hori lortzeko, Kirol
Zerbitzuaren Ekintza Planak biztanleri aktiboa igotzeko giltzarritzat jotzen diren ekintza estrategiko batzuk jasotzen ditu; horien
artean hauek daude biztanlerian esku hartzea adin goiztiarretan
(0-8 urte), pertsona nagusien artean jarduera fisikoa hedatzea,
lan eta familia bizitza kirol ohiturarekin uztartzea erraztea.

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– Azterketa kualitatiboa: Banakako elkarrizketak eta taldeko dinamikak. Proiektuaren ardura Juanma Muruak izan zuen, Elhuyar
Aholkularitzaren laguntzarekin.
– Taldeen osaera zehaztea:
– Proposamenak egiteko saioak (2017/01/09 - 2017/03/26)
– Saio bakoitzak bi ordu iraun zituen (hasiera batean
bi ordu eta erdiko saioak planteatu ziren).
– Dinamika homogeneoak mantentzen saiatu zen,
adin tarte ezberdinak gorabehera: enpatia mapa,
beharren matrizea eta abar.
– Saioak ebaluatzea termometroaren teknika erabiliz,
ikasitakoaren, giroaren, metodologiaren eta abarren
hainbat itemen inguruan.
– Azken txostena idaztea (2017/03/27 - 2017/04/16).
– Bueltatzea (2017/04/17-2017/04/30)

HELBURUAK
– Kirolaren inguruan Gipuzkoako biztanleria taldeek dituzten iritziak ezagutzea eta aztertzea, esku hartzeak ahal bezain ondo
egokitzeko herritarren beharretara.
– Lurraldean jarrera positiboa sustatzea kirol jarduerarekin eta
kirolarekin.
– Kirol jarduera % 5 areagotzea (% 3 gizonetan eta % 7 emakumeetan).

–
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4/ GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAN TELELANA
MARTXAN JARTZEKO
PARTAIDETZA PROZESUA

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere langileek zerbitzuak emateko
sistema misto bat aplikatu nahi du, aurrez aurreko modalitatea
eta telelanaren bitartez ez presentziala konbinatzen dituena.
Proiektu horrek foru gobernuaren helburu nagusietako bati
erantzuten dio: familiako eta laneko bizitza uztartzea eta erantzunkidetasuna sustatzea “berdintasunerako elementu gako”
moduan.
Gai horren aurreko hausnarketa eta eztabaida partaidetza
prozesu baten bidez egin zen, eta langileei bertan parte hartzeko gonbita egin zitzaien.
Funtzio Publikoko Zuzendaritzak, batetik, partaidetza prozesua
diseinatu eta abiarazi zuen eta, bestetik, lortutako emaitzekin,
telelanaren inguruko esperientzia pilotu bat jarri zuen abian, Gipuzkoako Foru Aldundian lehen aldiz.

Helburu nagusiak
– Gipuzkoako Foru Aldundiko langileei entzuteko asmo politikoa
materializatzea.
– Langileen asebetetzea hobetzea.
– Eraginkortasun handiagoa lortzea zerbitzuak ematean.
Helburu espezifikoak
– 2017an zehar telelanaren inguruko esperientzia pilotu bat abian
jartzeko aukera eman zuten ondorioak ateratzea.
– Esperientzia pilotu horren ezaugarriak arautuko dituen dokumentu bat egitea.
– GFAko langileen laneko bizitza eta bizitza pertsonala uztartzeko
aukera ematea eta hori erraztea.
– Genero ikuspegia txertatzea prozesu osoan, bai diseinuan bai
egikaritzean eta ebaluatzean.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018ko urrian bere langileek zerbitzuak emateko sistema misto bat aplikatu zuen, aurrez aurreko
modalitatea eta telelanaren bitartez ez presentziala konbinatzen
dituena. Egun 18 langilek garatzen dute.
Lehen deialdiaren emaitza moduan, 18 pertsonak –12 emakumek eta 6 gizonek– egiten dute bere lana modalitate horren
bidez. Kasu gehienetan, astean hiru egun egiten dituzte etxetik
eta beste bi Aldundiko lanpostu fisikotik.
Programan parte hartu ahal izateko zenbait betekizun bete
behar dira. Horien artean daude beti familiakoren bat zaindu
behar izatea eta eskatzaileak modalitate hori aplikatu ahal zaion
lanpostua izatea.

–
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HELBURUAK

TESTUINGURUA

5/ 2018 GFA AURREKONTU
IREKIEN PARTAIDETZA
PROZESUA

1. Herritarren ekimenak entzun eta partaidetzako kultura sustatuko duten antolaketako egiturak martxan jartzea.
2. Partaidetzako kultura gehiago eta kultura sendoagoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketarako alor eta eremu guztietan.
3. Herritarrekin, erakunde sozialekin eta udalekin lankidetza
hobea eta eraginkorragoa, ohikoa eta egonkorra erakustea
ohiko praktikan.
4. Herritarren partaidetza ulertzeko eta praktikatzeko gidaliburuak
haien esku jartzea.
5. Partaidetzako prozesuen garapenean tresna sozialak eta teknologikoak sistematikoki erabiltzea.
6. Aldundiaren eta herritarren artean informazio eta komunikaEstrategiaren oinarria izan zen herritarrekin harreman irekia finka- zioko kanal erabilgarri eta eskuragarriak edukitzea.
tzea, eta partaidetzarako eta komunikaziorako bide berriak irekitzea. Horretarako, lau ardatz ezarri ziren, helburu gisa dutenak Beraz, aurrekoaren uberan doan prozesu bat da, eta honako
ekintzak, ekimenak eta prozesuak egitea, gure lurraldean partai- asmo hauek ditu:
Gipuzkoako Foru Aldundiak berriz editatu zuen herritarren partaidetzarako deialdia aurrekontu irekien beste prozesu batean,
eta, horrela, gobernantza eredu berri bat sendotzen duen erreferen- tziazko lurralde historiko moduan finkatu zen. Foru administrazioan gobernu irekia finkatzeak berekin dakar herritarren
eta haien ordezkarien artean konfiantza sortzea, kontuak gardentzea, kontu emate eraginkor eta berme emailea erraztea eta
partaidetza prozesuak finkatzea guztientzat gobernatzeko modu
berri bat artikulatzen duen mekanismo moduan. Aurrekontu Irekiak 2018 partaidetza ekimena berriz ere formulatu zen herritarrek
modu irekian adierazi ahal izateko zein kezka, nahi, gomendio
eta iradokizun zituzten 2018ko ekitaldiari begira.

detza finkatzen lagunduko dutenak.
– Herritarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin konektatzea, haren
lana eta kudeaketa ezagutaraziz.
– Gure bizilagunen lehentasunak eta beharrak ezagutzea eta
irtenbideak eskaintzea, guztion egiazko eskariei dagozkienak.
– Gizartearen protagonismo aktiboa sustatzea Gipuzkoako egunerokotasunean, herritarrak lurraldeko bizitza publikoko ikusle
huts izan ez daitezen.
– Foru Aldundi eraginkor, arrazional, efiziente eta gardena finkatzea bere kudeaketa publikoan, eta herritarrak ahalduntzea.
– Hausnarketa aktiborako, eztabaidarako eta elkartasunerako
bideak irekitzea, herritarren eta Foru Aldundiaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa hobetzeko.
– Herritarrek, ordezkari politikoek eta teknikariek kontrastatutako
aurrekontu irekiak onartzea.
EMAITZAK
Epea: maiatzaren 2a – ekainaren 2a, 38 udalerri, 28 topaketa
presentzial, 2.859 partaide eta 7.682 herritarren ekarpen.

–
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6/ HIRUGARREN SEKTOREKO
LEGEAREN GARAPENA
GAUZATZEKO PARTAIDETZA
PROZESUA

TESTUINGURUA
Eusko Legebiltzarrak 6/2016 Legea onartu zuen, Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoa. Legeak ezartzen duenez,
Euskadiko hirugarren sektoreko antolakundeek eta sareek eta,
horren bidez, pertsonek, familiek, kolektiboek eta komunitateko
hartzaileek eskubidea izango dute politika publikoetan parte
hartzeko. Eskubide hori bermatu ahal izateko, eta lotura horiek
indartzeko eta sustatzeko, beharrezkoa da neurri batzuk aztertzea eta hedatzea.

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– Prestaketa lanak (2016/12/12 - 2017/01/08)
– Proposamenak egiteko saioak (2017/01/09 - 2017/03/26)
– Azken txostena idaztea (2017/03/27 - 2017/04/16).
– Bueltatzea (2017/04/17 - 2017/04/30)
– Ebaluazioa (2017/06/26 - 2017/06/30)

–
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7/ AUZOLAB PASAIA.
HIRITAR PANELAK
PASAIALDEAN
TESTUINGURUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

Auzolab Pasaia herritarren partaidetzarako laborategi bat da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren elkarlanarekin egiten dena Pasaian,
Gipuzkoan narriadura sozial, ekonomiko eta ingurumeneko handienetakoa jasan duen udalerrietako batean.

Horretarako, herritar panelak egin ziren (hamarna herritarreko
lau talde). Asmoa da horietan komunitatearen ezaugarri soziologikoak ordeztuko dituen partaidetza lortzea. Trintxerpe eta Bidebieta auzoak aukeratu ziren. Panelek sei hilean behin bilerak
egin zituzten Pasaia Leheneratzeko Plan Estrategikoaren zuzendaritza taldearekin eta iradokizunak, iruzkinak eta iritziak jaso ziren
planaren inguruan.

HELBURUAK
– Esklusio sozial, ekonomikoa eta politikoa ezaugarri duten herritarrak inplikatzea haiei eragiten dieten politika publikoen inguruko kontu ematean.
– Esparru publikotik babes handiena behar duten herritar horien
ezagutza hobetzea beren bizi baldintzak hobetzeko, Aldunditik,
Gobernutik eta beren udaletik aldi berean garatzen diren zerbitzuen eta politiken bidez.
– Herritarrak gaitzea ardura politikoak esleitzeko.
– Ezberdintasuna eta esklusio politikoa murriztea.
– Maila anitzeko gobernantzarako espazio bat sortzea erraztea.

–
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8/ EUTOKIA. EUROPAKO
BALIOEN INGURUKO
GENERAZIO EZBERDINEKIN
PARTAIDETZA PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
Metodologia proiektu honetarako diseinatu da espezifikoki.

2. tailer eredua: Donostia.

1. tailer eredua: Arrasate, Beasain, Errenteria eta Tolosa.

1. fasea: irekiera.
– Aurkezpena eta zedarritzea.
– Bertaratutakoen aurkezpena: “izotza hausteko” dinamika.
– Udalerrietan aurretik egindako tailerren ondorioak.

1. fasea: irekiera.
– Aurkezpena eta zedarritzea.
– Bertaratutakoen aurkezpena: “izotza hausteko” dinamika.
– Europar Batasunaren inguruko oinarrizko ezagutza.

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Belaunaldi arteko “EUTOKIA” tailerrak Gipuzkoako lurralde historikoko hainbat udalerritan egin ziren Europako Eguna ospatzeko,
2017ko maiatzaren 9an.
Gipuzkoako bost udalerritan egin zen “EUTOKIA” tailerra: Arrasaten, Beasainen, Errenterian, Tolosan eta Donostian. Horietako
bakoitzean, tailerra ospatzearekin batera, herritarrei, gazte eta
zaharrei, gonbidapena egin zitzaien Europar Batasunarekin lotutako beren bizipenak, esperientziak eta ametsak partekatzeko.
Proiektua belaunaldi arteko herritarren partaidetza prozesu batean oinarritu zen. Gazteak (30 urtetik beherakoak) eta adinekoak (65 urtetik gorakoak) bildu zituen Europar Batasunaren,
haren iraganaren, orainaren eta geroaren inguruan.
Kontuan hartuta E.U. European Unionen ingelesezko akronimoa
dela, eutokia itzuli dezakegu Europar Batasun berria argiztatzeko
leku edo espazio egoki gisa.

– Hausnarketa eta komunikazio espazio bat sortzea, partaideek
EBren eta haren etorkizunaren ulermena sakontzekoa gaiaren
inguruko alderdi garrantzitsuetan oinarritutako elkarrizketa baten
bidez, partaideen artean parte izatearen eta abegiaren zentzua
sustatuz.
– Espazio zibikoak eskuragarri jartzea gazteek eta zaharrek topo
egiteko, elkarri begiratzeko eta haiek ezagutu eta bizi izan duten
Europaren, jaso dutenaren eta etorkizunerako eraiki nahi dutenaren inguruko kontakizunak partekatzeko.
– Eskualde eta toki mailan jardutea. Herritarren elkarrizketa irekiagoa nahi dute, bertan beren iritzia emateko eta EB mailan
erabakiak hartzeko prozesuan eragiteko. Europako eztabaida
batean parte hartzeko, funtsezkoa da eskualde eta toki mailan
komunikatzea.

–
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2. fasea: EBren alderdi positiboak / aldentzearen arrazoia.
– Belaunaldi arteko elkarrizketak binaka: gazteak adinekoari
egin zion elkarrizketa.
– Solasaldia talde txikitan.
– EBren inguruko berri garrantzitsuak egitea.
– Emaitzak partekatzea eta taldeko solasaldia.
3. fasea: ametsa, nahi dugun etorkizuneko Europa.
– Belaunaldi arteko elkarrizketak binaka: adinekoak gazteari
egin zion elkarrizketa.
– Etorkizunerako proposamenak, talde txikian: Europako
banderaren izarrak.
– Emaitzak partekatzea eta lehentasunak ezartzea.
4. fasea: itxiera.
– Agurra biribilean.
– Ebaluazioa.
– Luntxa/cateringa.

–

2. fasea: solasaldia.
– Lau solasaldi txanda, bakoitza 15 minutukoa. Partaideek
– mahaia aldatu zuten txanda bakoitzean. Mahai bakoitzean
gai edo galdera zehatz bat jorratu zen, eta anfitrioi bat zegoen,
solasaldiaren ondorioak jaso zituena.
3. fasea: Europa ospatzea.
– Markel Olanoren, diputatu nagusiaren, erakunde diskurtsoa.
– Bandera igotzea.
– Soka laukotea: EBren ereserkia.
4. fasea: ondorioak.
– Mahai guztien ondorioak partekatzea.
5. fasea: itxiera.
– Agurra eta eskerrak.
– Ebaluazioa.
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9/ GIPUZKOAKO ELKARTEAK
ETA GIPUZKOAKO FORU
ALDUNDIAREN ARTEKO
HARREMANAK ARINTZEKO
PARTAIDETZA PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Proiektu honen abiapuntua eta justifikazioa 2016an Gipuzkoako
Foru Aldundiak partaidetzazko aurrekontuak lantzeko egindako
prozesuan datza. Prozesu horretan, Gipuzkoako elkarteen hainbat egonezin jaso ziren. Horien artean, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta elkarteen artean distantzia handiegia nabaritzen zela;
Aldundia urruneko erakunde gisa ikusten zela, oro har; Administrazioarekiko harremanetan burokrazia handiegia eta hizkera
arrotza nabarmentzen zela; lege eta zerga arloko hainbat betebeharretan egunean egoteko ezezagutza edo zailtasunak zituztela; eta horrek guztiak, dagoeneko hainbat esparrutan sumatzen zen boluntariotzaren inguruko epeltzearekin lotuta, elkarteen
egoera zaintzen zuen.

– Gipuzkoako elkarteek bizi duten egoeraren diagnostiko arina
egitea.
– Foru administrazioarekin elkarteek duten harremana erraztea
eta desburokratizatzea.
– Diagnostiko bat egitea lehen pertsonan ezagutzeko elkarteek beren jarduera egiteko egin beharreko izapideen inguruko
behar nagusiak.
– Gipuzkoako elkarteen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko
harremana gerturatzea eta elkarteentzako beren jarduera egiteko laguntza erraztea.
– Gipuzkoako elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko
harremana gerturatzeko lan ildoak antzematea eta horiek lantzeko bideak planifikatzea.
– Elkarteen artean zein Administrazioan jarduera eredugarriak
antzematea.
– Gipuzkoako elkarteak eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren arteko
dialogo zuzena bideratzea.
– Gipuzkoako elkarteen jarduna errazteko bidea identifikatzea,
zerga, lege eta baimen betebeharrei dagokionez, bereziki.

–
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Diagnostikoa (2017/09/01 - 2017/10/31)
– Kontaktazioa, saioen antolaketa, Gipuzkoako Foru Aldundiren
barruko lanketa eta saioak egitea.
– Arazoaren definizio partekatua, elkarteen egoeraren diagnostikoa egin eta jardunbide eredugarriak jaso, Administrazioarekiko
arazoentzako irtenbideak jaso.
Irtenbideak landu eta lan-ildoak identifikatu (2017/11/01 2018/01/15)
Kontaktazioa, saioen antolaketa, Gipuzkoako Foru Aldundiren
barruko lanketa eta saioak egitea.
Emaitzak: Aurreko saioan proposatutakoen inguruan GFAn landutakoa aurkeztu eta feedbacka jaso, aurrera begirako lan ildoak eta urratsak identifikatu.
Emaitzak aurkeztu (2018/01/16 - 2018/02/14) Elkarteei konpromiso
karta bat aurkeztea, epeekin.
Itxiera (2018/02/15 - 2018/02/28)
– GFA barruan egitekoak planifikatu.
– Prozesua ebaluatu: Talde eragilean, elkarteekin saioen amaieran eta Gipuzkoako Foru Aldundiko sailetako teknikarien lantaldean.
– Ondorioak eta prozesua jasotzen dituen txostena egin.

–
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10/ GOBERNU ONAREN
ARAUAREN INGURUKO
PARTAIDETZA PROZESUA

TESTUINGURUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

Gipuzkoako Foru Aldundiaren 2015-2019 Kudeaketa Plan Estrategikoaren 12. helburua da “Open Dataren eta Gobernu Irekiaren
Foru Araua onartzea, eta informazio erabilgarria, egiazkoa, garrantzitsua denbora errealean emango duten datu baseak eta
komunikazio bideak mailaka irekitzea.
Foru arau horren lehen fasea egiteko, prozesu hori garatu du Aldundiko teknikariek eta kanpoko jurista adituek osatutako talde
tekniko batek. Herritarrekin prozesu ireki bat ez hastearen arrazoia
zen arauaren zirriborroa teknikotasunak eskatzen zuela bertan
bertako eta kanpoko adituek parte hartzea.
Lehen fase honetan mugatu zen zeintzuk izango ziren arautu
beharreko elementuak: gardentasuna, erakundeen zuzentasuna, plangintza eta abar. Erabaki zen arauaren izena izatea
“Gipuzkoako Gobernu Arauaren Foru Araua”.

– Informazioa eta esplorazioa (uztailaren 5a eta 11).
Partaideentzako informazioa eta lehen irudipenak.
– Ekarpenak jasotzea (irailaren 7a eta 8a). Saio horretako partaideen esku hartzeek ekarri zituzten ondorio gehien.
– Ondorioak (irailaren 26a).
Irailaren 26an egin zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak ekarpenak
aztertu ondoren.

HELBURUAK
Gipuzkoako Gobernu Onaren Foru Arauaren aurreko testu bat
sortzea.

–
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11/ KOMUNIKAZIOKO LAN
MOLDEAK EGOKITZEKO
PARTAIDETZA PROZESUA
TESTUINGURUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK

Gipuzkoako Foru Aldundiaren komunikazio estrategia ebaluatzeko helburuarekin, komunikazio alorreko profesionalen iritziak
eta balioespenak jaso ziren.
Hainbat hedabideetako kudeatzaileei eta kazetariei egindako
elkarrizketen bidez, alderdi positiboak eta hobetu beharrekoak
jaso ziren.

Txosten hau osatzeko sei elkarrizketa egin ziren sei komunikabideei (bost modu presentzialean, eta seigarren bat e-mailez).
– El Diario Vasco.
– EFE agentzia.
– ETB.
– Europa Press agentzia.
– Euskadi Irratia.
– Noticias de Gipuzkoa.

HELBURUAK
Elkarrizketatutakoen profilei dagokienez:
– Ebaluatzea eta ezagutzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren komu- – 3 elkarrizketatuk ardura postuak dituzte euren komunikabidean,
nikazio estrategiaren egoera, komunikazio alorreko profesionale- eta beste hirurak, aldiz, kazetariak dira.
kin egindako partaidetza prozesu baten bidez.
– 3 emakumezko eta 3 gizon.
– 3 euskal hiztun eta 3 gaztelania hiztun.
– Honen inguruko iritziak jasotzea:
– 2k euskaraz egiten dute lan, 2k gaztelaniaz eta 2k ele bietan.
– Aldundiak eskaintzen dituen baliabideak.
– Aldundiaren komunikazio politika.
– Giza Eskubideak eta dibertsitatea.
– Berdintasuna.
– Euskara.

–
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12/ 1/2010 HERRITARREN
PARTAIDETZAREN FORU ARAUA
BERRIKUSTEKO PARTAIDETZA
PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
– Diagnostikoa (2017/01/12 - 2017/01/30)
Lan talde tematikoak sortzea. Bertan lau talde bereizi sortu ziren
(panelak), partaidetza prozesuan gure gizartea modu plural eta
heterogeneoan ordezkatzen duten askotariko eragileak integratzeko helburuarekin.
Zehazki, lehen taldea maila guztietako euskal erakundeetako
teknikariek osatu zuten (esperientzia parte hartzaileak dituzten
udalak, EUDEL, Gipuzkoako Foru Aldundiko langileak eta/edo
Eusko Jaurlaritzako organismoetakoak).
Bigarren taldea partaidetzaren alorreko adituek osatu zuten,
Partaidetzaren Foru Araua berrikusteko jakintza dutenek (Euskal Herriko Unibertsitateko, Deustuko Unibertsitateko, Mondragon
Unibertsitateko eta abarreko adituak).
Hirugarren taldea ordezkari politikoek osatu zuten, eta laugarrena gizarteko ordezkariek, erakunde sozial eta sektorekoetakoak, foro eta kontseilu espezifikoetakoak eta beste erakunde
batzuetakoak (auzo elkarteetakoak, esaterako) barne.
– Proposamenak, ekarpenak, ideiak eta gomendioak jasotzea
(2017/02/01 - 2017/03/30).
Lau saioetan zehar, taldeek Partaidetzaren Foru Araua osatzen
duten alderdiak jorratu zituzten, eta haien helburua izan zen
haren edukiaren inguruan eztabaidatzea eta hura kontrastatzea, haren ahuleziak, mehatxuak, indarguneak eta aukerak
topatzeko, berrikusi eta/edo eguneratu beharreko apartatuak
nabarmenduz.

TESTUINGURUA
2017ko urtarriletik Gipuzkoako Foru Aldundiaren Foru Araua berrikusten ari da metodologia parte hartzaile baten bidez. Herritarren Partaidetzaren Zuzendaritzak zuzenduta, partaidetza prozesu
bat aplikatu zen 1/2000 Foru Araua, uztailaren 8koa, berrikusteko.
Lau panelen bitartez, aukera eman die herritarrei diagnostiko
elementuak identifikatzeko, eta eguneratzeko hobekuntza proposamenak egiteko. Horri dagokionez, partaidetza prozesuak
aukera eman zuen mantendu beharreko alderdiak identifikatzen
eta aldatu, ordeztu, birbideratu, hedatu eta/edo gehitu beharreko alderdiak txertatzeko. Ekimen horri esker, Gipuzkoak herritarrekin kontrastatutako Partaidetza Foru Araua izango du ekitaldi
honetarako, guztion onurarakoa.

–
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– Txosten tekniko eragile bat egitea, ideiak eta gomendioak
(2017/02/01 - 2017/03/30).
Txosten horretan jaso ziren prozesutik eratorritako ondorio nagusiak, eta tresna kolektibo moduan balio izan zuen Herritarren
Partaidetzari buruzko Foru Arauaren azken berrikuspen dokumentua idazteko.
– Bueltatze fasea (2017/03/23 - 2017/03/30)
Bueltatzeko faseak posible egin zuen ezagutzea zein izan zen
ekarpenen eta prozesuaren emaitza, eta, gainera, arauaren
eguneratze bihurtzeko dokumentua aurkeztea.
Fase horietan ekarpenak lau partaidetza panelen edo lan taldeen bidez jaso ziren (teknikariak, adituak, ordezkari politiko eta
sozialak), eta Partaidetzaren Foru Arauaren kontraste fasea egin
zen.
Batetik, otsailean eta martxoan egindako lau panelen ondorioen txostena erabili zen tresna moduan, bertan jaso baitziren
hainbat hobekuntza neurri. Bestetik, uztailean barruko kontraste
ariketa bat egin zen foru departamentu guztietako teknikariekin.
Partaidetzaren Foru Araua berrikusteko partaidetza prozesua
uztailaren 3an bukatu zen, eta Gipuzkoako Batzar Nagusietan
kontrastatu zen politikoki. Horrela, lurralde historikoak hainbat
eragile sozialek, adituk, teknikarik, eta ordezkari politikok eguneratutako eta kontrastatutako araudia du. Horrek aukera eman
du ikuspegi kolektibo eta parte hartzaile batetik berrikustea, guztien ongizatea sakontzen duenetik.
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13/ BERRIKUNTZA BARRUTIK:
MODERNIZAZIO ZERBITZUAREN
PARTE HARTZE PROZESUA

PARTAIDETZA PROZESUAREN FASEAK
Aurreko prestaketa

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Modernizazio Zerbitzua bere Berrikuntza Plana lantzen hasi zenean ohartu zen interesatzen zaiola bere zerbitzuaz gain, beste
departamentu eta zerbitzuetan langileek berrikuntzaren inguruan izan ditzaketen ideiak jasotzea. Egiazko prozesua bultzatzeko, funtsezkoa zen ekarpen horiek jasotzea. Proiektuaren
helburuak erdiesteko, ezinbestekoa da modua berrasmatzea eta
helburu berriak ezartzea, prozesuen eraginkortasuna hobetzeko.
Hau da, dirua eta denbora aurrezteko eta oztopoak eta arazoak
hobeto gainditzeko. Horretarako, tresna berriak erabili behar dira,
eta IKTek eta teknologia berriek oso zeregin garrantzitsua izan
dezakete horretan.
Proiektuaren asmoa erakunde osora zabaltzea bada ere, hasieran proiektu aitzindaria izango da, honako zuzendaritza hauetan
egingo dena: Gobernantza, Gizarte Politikak, Diputatu Nagusia
(2016a), Ogasuna, Kultura eta Bide Azpiegiturak.
Honako hauek izan ziren edozein berrikuntza prozesutan helburuak lortzeko ezinbestekotzat jotako eta jasotako lau ezaugarriak: prestakuntza, taldea, ilusioa eta baliabideak.

– Metodologia komun berri bat proposatzea eta garatzea Gipuzkoako Foru Aldundian ideiak sortzeko, eta hori abian jartzea.
– Bideak irekitzea ideia berritzaileak identifikatzeko eta ideia zehatzak abian jartzeko, beste eragile batzuekin batera.
– GFAko departamentuen eta zuzendaritzen artean ezagutza
partekatzea.
– Berrikuntzarako giro lagungarria bultzatzea.

–
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– Onarpena
– Proiektuaren aurkezpena eta maila politikoko
konpromisoa
– Proiektura bideratuko den aurrekontua zehaztea
eta onartzea
– Komunikazio plana adostea
– Metodologia diseinatzea
– Kronograma ezartzea
– Beharrezko fitxen eredua
– “Berrikuntza gunearen”, GFAko langile guztientzat
eskuragarri egongo den atari digitalaren kostua eta
ezaugarriak identifikatzea
– Ideia berritzaileen proposamenak balioesteko eta lehentasunak ezartzeko gutxieneko baldintzak zehaztea
– Jardunaldietako dinamika posibleak, hitzaldietarako
aditu posibleak zehaztea eta kostuak zenbatestea
– Sariaren eta proiektua zuzentzearen inguruko
azterketa egitea eta informazioa ematea
– Proiektua ebaluatzeko dagozkion adierazleak
ezartzea.
– Foroa eta batzordeak
– Kide parte hartzaileak zehaztea eta haien konpromisoa lortzea
– Adituen batzordea zehaztea
– Koordinazio taldeko kideak definitzea

–

–
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Nork egingo duen
Emaitzak

Nork egingo duen
Modernizazio eta Berrikuntzako teknikariek eta zuzendariek (jardueraren arabera)
Emaitzak

– Ideia berritzaileen zerrenda.
– Berrikuntzarako giro lagungarria sortzea.
– Prozesuan zehar, ideien sorkuntza kolektiboa sustatzeko, berrikuntza jardunaldi presentzialak egitea.
– Ideien kudeaketa – Lehentasunak ezartzea

Prozesuaren behin betiko txostena eta Berrikuntza gunea abian

Emaitzak
– Proiektuaren nondik norakoak zehaztea.
– Abian jartzea jarraipena egiten duen taldea.
– Bueltatzea – Balioestea

jartzea.
– Berrikuntza guneko alderdi formala ezartzea: bloga, foroa,
wikia, formularioak eta abar
– Kostuak eta epeak zenbatestea IZFErekin
– Behin betiko kostua eta egitura zehaztea, baldintza guztiak
kontuan hartuta Berrikuntza gunean informazio baliotsua jasotzen da: proiektuaren helburuak, metodologia (ZER, ZERTARAKO, ZERGATIK ETA NOLA), zein ideia mota (WOW ideiak), nola
bete ideien formularioa eta abar
– Berrikuntza jardunaldi presentzialak antolatzea eta definitzea
(jardunaldien maiztasuna, adituak ekarri daitezkeen eta abar)
– Ideien sorkuntza bultzatzeko sari bat edo aitortza bat pentsatzea: proiektuaren bultzatzaile bihurtzeko aukera, prestakuntzarako aukera gehiago

Berrikuntza Foroko talde teknikoak lehentasuna ezarritako ideien
zerrenda bidaltzen dio arduradunen talde teknikoari.

Koordinazio taldeak eta Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak.

Nori biratuta dago?

Emaitzak

Emaitzak

Gipuzkoako Foru Aldundiko langile guztientzat, etorkizunean. Hasieran, parte hartzen duten zuzendariei.

– Ideia berritzaileen zerrenda, lehentasunak ezarrita.
– Proiektuaren hasiera

– Proposamenak egin dituzten pertsonei bueltatzea.
– Abian jarritako proiektuen ebaluazioa.
– Jarraitzeko aukerak identifikatzea eta proiektuak balioestea.

Emaitzak

Ekintzak

– Berrikuntza gunea abian jartzea.
– Berrikuntza gunearen sorkuntza iragartzea.
– Adituen batzordeko kideak berrestea.
– Koordinazio taldeko kideak definitzea.
– Ideiak sortzea.
– Berrikuntza gunea dinamizatzea: informazioa eguneratzea,
ideiak partekatzera bultzatzea.
– Hainbat bidetako komunikazioa:
– Mezu elektronikoa.
– Funtzio Publikoko buletina.
– Intranet.
– Informazio bilerak.
– Bideoak.
– “Kanpaina” bat sortzea interesa sortzeko: bi astez, ordenagailua piztean, langile guztien pantailetan esaldi inspiratzaileak
agertuko dira, ideia berritzaileak sortzeko erabilgarriak.

– Proiektu bihurtzea arduradunen batzordeak lehentasuna
ezarritako ideiak. Horretarako, ideia proiektu moduan idaztea;
batzordeak sortu daitezke modernizazio teknikarien eta proposatutako langilearen artean.
– Proiektuaren tamainaren eta aurrekontuaren arabera, proiektu
edo proiektu pilotu moduan jarri daiteke abian.

–

– Berrikuntza Foroaren talde teknikoak proposamenak aztertzen ditu, eta definitutako irizpideen arabera
lehentasuna ematen die (originaltasuna, kostua,
epeak, lankidetza, Aldundiaren estrategiekin bateragarritasuna eta abar).
– Proposamenak balioetsi eta haiei lehentasuna
eman ondoren, arduradunen batzordeak erabakitzen
du zein ideia bihurtu daitezkeen proiektu: komenigarria litzateke adituren batek esku hartzea.

Dagokion zuzendaritza, edo departamentuko arduraduna. Beharrezkoa balitz, Modernizazio Zerbitzuaren laguntza izango luke.

Ekintzak
Ideiak eman dituzten langile guztiei erantzuten zaie balioespen
batekin, eta etorkizuna begirako aukerekin.
Ezarritako irizpideen arabera proiektuak eta prozesuak balioestea, eta horiekin jarraitzeko beharrezko egokitzapenak egitea.
Bultzatutako proiektuak balioestea.

Nork egingo duen
Nork egingo duen
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2018KO HIRI
PARTAIDETZAKO
PROZESUAK:
13 PROIEKTU

–
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1/ AURREKONTU
IREKIAK 2019
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EMAITZAK
Epea: Apirilaren 2 – ekainaren 30, 89 udalerri, 36 topaketa
hiritarrekin, 4.420 parte hartzaile eta hiritarren 13.267 ekarpen.

TESTUINGURUA
Aurrekontu Irekiak 2019 nazioarteko mailan erreferentziako
prozesu parte hartzailea izan zen, eta baita Estatu mailan
handienetako bat ere. Berritasun gisa, parte hartzeko bideen
kopurua areagotu zen, eta jomugan ordaintzeko frankeoa gehitu zitzaion, eta 310.000 galdekizun banatu ziren Gipuzkoako
etxeetako postontzietan. Aldi berean, hiru hilabetera hedatu
zen ekimena, eta 1.200 biztanletik gorako udalerri guztietara iritsi
zen, Herriz-Herri kanpainaren esparruan hiritarren eskura jarritako
karpa eramangarriaren bitartez.
Hirugarren edizio honetan, hiritarren 13.267 ekarpen bildu ziren
guztia, aurreko ediziokoak baino % 42 gehiago. Asko areagotu
zen partaidetza, guztira 4.420 hiritarrek hartu baitzuten parte,
hau da, hiritarren % 35 gehiago. Bereizita, foru aurrekontuetan
sartzeko ekarpenak biltzeari zuzendutako galderak 8.250 ekarpen jaso zituen, eta Gipuzkoako etorkizunerako erronka nagusiak ezagutzeari zuzendutako galderak, aldiz, 5.017 ekarpen.
Horrez gain, emakumeek laginaren % 58 hartu zuten, eta batez
besteko adina 49,2 urtekoa izan zen.
Gizarte zibilarekin egindako topaketek ere asko areagotu zuten
parte hartzea. Gune horietan, non Foru Entitateko ordezkariek
Aldundiaren kudeaketaren berri ematen duten eta Lurraldeko
talde sozialen eskaerak eta beharrak jasotzen dituzten, 800

–

parte hartzailetik gora bildu zituzten, haren 28 topaketetan
zehar. Gainera, lehenengoz, aurten 8 topaketa egin ziren 34
udalerri txikirekin, non haietako 79 ordezkari politikok hartu zuten
parte. Horrela, Aurrekontu Irekiak 2019k Gipuzkoa osatzen duten
udalerri guztietara iritsi zen, nahi dena dela ere haien tamaina.
Hiritarrek, gizarte zibilak eta udalerri txikietako ordezkariek egindako ekarpen guztiak kodetu egin ziren haiei dagozkien foru departamentuetara bidaliak izateko. Ondoren, foru departamentu
eta zuzendaritzek 2019ko Foru Aurrekontuak planifikatzeko eta
egiteko prozesuan parte hartu zuten hiritarren ekarpenak alderatu zituzten.
Berriz ere, prozesuko parte hartzaile guztiek departamentu
bakoitzeko banako erantzun bat jasoko dute, non proposamenaren eskumenen eremua, 2019ko Foru Aurrekontuetan sartzeko
aukera eta haren deskribapen xehatua azalduko den.
Berritasun gisa, Haurren Erabakia parte hartze prozesuan parte
hartu dutenak ere sartu dira itzultzeko prozesuan. Are zehatzago,
Haurren Erabakia ekimena herri politikak egiteko orduan Lurraldeko haurren eta gazteen ikuspegia eta ikuspuntua barneratu
dituen prozesu parte hartzailea da, haiek baitira Gipuzkoaren
etorkizuna.

116

–

–

117

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

2/ LEHEN SEKTOREAREN
PARTAIDETZA PROZESUA 2018
PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK

TESTUINGURUA

HELBURUAK

2016ko uztailaz geroztik, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Herritarren
Partaidetza Zuzendaritzaren bitartez, lehenengo sektoreak aurre
egin behar dien erronka nagusien diagnosi partekatua egin
zuen, Lurralde osoan landa guneak berpizteko Ekintza Plana
landu eta gauzatzeko helburuarekin. Lehenengo sektoreak hainbat eragile eta azpisektore hartzen ditu, zeinak behar desberdinak dituzten (nekazaritza, abeltzaintza, erlezaintza, akuikultura,
arrantza, basozaintza...), baina erronka batzuk partekatzen dituzten, belaunaldi aldaketa, lurzoruaren kudeaketa eta ustiapena,
eta haien produktuen komertzializazioa, esaterako.
Kontuan izanik lehenengo sektorearen heterogenotasuna eta
aniztasuna, iaz prozesu parte hartzailea egin zen, hainbat azpisektoreri lotutako pertsonak batu eta bateratzeko helburuarekin.
Egunez egun gure baliabide naturalen bilketarekin, ustiapenarekin edo eraldaketarekin lotutako jarduera ekonomikoak egiten
dituzten pertsonak dira eta, ondorioz, haiek dira lehenengo sektoreak aurrean aurkitzen dituen erronkak inork baino hobe ezagutzen dituztenak. Partekatutako prozesu honetan sartzeari esker,
eta hausnarketa horretan parte hartuz, iaz, egungo egoera irudikatu zen, eta irudi horretan barneratu ziren jarduera ekonomiko
horri lotutako pertsonek aurrean dituzten aukera eta desafioak.
2017an jarri zen abian dinamika hori: 3 erronka, 3 batzorde. Aldiz,
2018an, prozesuaren partaidetzarako lan-batzordeak antolatzea
erabaki zen. Ekintzetatik abiatu zen, eta lan talde bakoitza ekintza
batez arduratzen zen. Urtean zehar, esleitutako gaiak landu ziren
eta haien jarraipena egin zen.

– Lehenengo sektorearen jasangarritasuna eta jarraitutasuna
bermatzea.
– Erronka bakoitzarentzat Ekintza-plan bana egitea, eta hartan
biltzea eragile bakoitzari dagozkion betebeharrak eta obligazioak.
– Guztien onerako Ekintza-planak, non lehenengo sektoreak
hitza hartzen duen Gipuzkoako lehenengo sektorearen errentagarritasuna, komunikazioa eta kudeaketa prozesu parte hartzaile
eta kolektibo baten bidez definitzen den.
– Lekua taldeko lana egiteko egituratzeko asmoko lehenengo
urratsak egitea.

–
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– Material didaktikoa egitea (apirilaren 25, eta ekainaren 25 eta
27).
“Baserria eta baserritarren irudia testuliburuetan” txostena egin
zen eta argitaletxe nagusiekin partekatu da. Helburua da, hemendik aurrera, liburuek baserriaren irudi bukoliko hori emateari
uztea.
Parte hartzaileak: EUROGAP, Gipuzkoako Foru Aldundia.
– Aurkeztutako materialaren azterketa.
– Komunikabideekin prentsaurrekoa kudeatzea.
– Argitaletxeei txostena aurkeztea.
– Cuatrecasasekin zerga proiektua.
Fernando Otazuak, Baso Elkartearen zuzendaria, Cuatrecasasi
esleitutako zerga-proiektuaren jarraipena egitea. Helburua: Lehenengo Sektoreko zeharkako onuren zenbaketa ekonomikoa.
– Markaren Tratamenduko Eskuliburua.
EUROGAP-ek taldearekin “GURE LURRA SEMBRANDO FUTURO” eskuliburua partekatu du.
– Azpisektoreen beharrak.
Sektoreko lana, zentroekin egin beharra dago. Ildo horretan, EUROGAPek Jon Mikel Muruari laguntza eman zion, ikerketa guneen erantzuleekin harremanetan jarraitzeko.
Bilkurak: EUROGAP + Parte hartzea (urriaren 11).
– Gazteria plana.
Helburua: Gazteak lehenengo sektorera erakartzea, gaiaren inguruko hausnarketak partekatzea.
Bilkurak:
EUROGAP+ GFA + Parte hartzea (maiatzaren 3).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzea (urriaren 14).
EUROGAP+ GFA (irailaren 25).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzea (urriaren 17).
Baserritar gazteen inguruko ikerketa.
EUROGAPek GazteNek programaren inguruan egindako ikerketa kualitatiboa. Programarekin lotuta egon diren hainbat eragileren ekarpenak biltzen dituzte.
Bilkurak:
EUROGAP+ Domingo Merino (urriaren 11).
EUROGAP+ GFA (urriaren 23).
EUROGAP + Parte hartzea (urriaren 23).

–

EUROGAP + Parte hartzea (azaroaren 5).
EUROGAP+ GFA (abenduaren 5).
EUROGAP+ Gazte baserritarrak (abenduaren 12).
EUROGAP+ Gazte baserritarrak (abenduaren 13).
– GURE LURRA Sembrando futuro jardunaldiaren bigarren edizioa prestatzea.
Bilkurak:
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (ekainaren 17).
EUROGAP+ GFA (maiatzaren 2).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzeko 3. taldea (ekainaren 4).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (ekainaren 7).
EUROGAP + Xabier Euzkitze (ekainaren 14).
EUROGAP + Hizlaria (ekainaren 21).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (ekainaren 22).
EUROGAP + Ikastetxea (ekainaren 9).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (abuztuaren 1).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (abuztuaren 7).
EUROGAP+ Kursaala (irailaren 3).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (irailaren 4).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzeko taldea (urriaren 1).
EUROGAP+ Ni Neu + Parte hartzeko taldea (azaroaren 18).
GFA + GFAko Komunikazio Taldea (urriaren 24).
EUROGAP + Hizlaria (azaroaren 2).
EUROGAP + Aurkezlea (azaroaren 6).
EUROGAP + Hizlaria (azaroaren 18).
EUROGAP + GFA (azaroaren 18).
EUROGAP + Hizlaria (azaroaren 18).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (azaroaren 18).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (azaroaren 18).
GURE LURRA Sembrando Futuro 2 jardunaldia (azaroaren 21).
EUROGAP+ GFA + GFAko Komunikazio Taldea (azaroaren 29).
Pagoetako Batzordearen bilkuretan, egindako ekintza desberdinetan egindako lana aurkeztu zen.
EUROGAP+ GFA + Parte hartzaile guztiak (urtarrilaren 11).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzeko taldea (martxoaren 1).
EUROGAP+ GFA + Parte hartzeko taldea (uztailaren 4)
EUROGAP+ GFA + Parte hartzaile guztiak (azaroaren 7).
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3/ HAURREN ERABAKIA

HELBURUAK

TESTUINGURUA
Haur eta gazteak dira Gipuzkoako etorkizuna, eta etorkizuna
eraikitzeko, ezinbestekoa da haien iritziak eta ekarpenak aintzat
hartzea, eta haurren ikuspegia barneratzea politika publikoak
diseinatzeko orduan. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta UNICEFek lankidetzarako hitzarmena sinatu zuten, 1989ko azaroaren
20an Nazio Batuen Osoko Bilkurak onetsi zuen Haurraren Eskubideen Hitzarmena Gipuzkoan aplikatzeko, haurra eta nerabea
eskubide osoko hiritar gisa onartzen dituzten ekimenen bitartez,
eta haien parte hartzea errazteko baliabide iraunkorrak sortuz.
Bi erakundeek, indarrak batu zituzten haurren eta nerabeen
eskubideetan oinarritutako herri politikak barneratzen eta zabaltzen lagunduko duten ekintzak garatzeko.
Hitzarmen honek urteroko haurren partaidetza programaren
jardunaldi informatiboa egitea ere hartzen du, eta iradokizunen postontzia sortzea, haurrei eta nerabeei zuzendua, zeinak
Diputazioko web gunean kokatuta egongo den. Horrez gain,
“Ciudades Amigas de la Infancia” (“Haurtzaroaren Hiri Lagunak”)
programa zabalduko du, zeinak Haurren eskubideei buruzko Hitzarmenean bildutako printzipioak tokian aplikatzea sustatzen duen,
eta Foru Aldundiarena, zeinak aurrerantz egiten jarrai- tzeko
konpromisoa duen Haurren Lagun den Gipuzkoa baten alde.
UNICEF-ek, bestalde, partaidetza programa barneratzeko beharko den aholkularitza emateko konpromisoa hartu du, eta
baita “Ciudades Amigas de la Infancia” programan parte
hartzen laguntzekoa, bai Foru Aldundiari, bai eskatu duten gipuzkoar udalerriei.
Urtean behin, Haurren Partaidetzako Forua antolatuko da, Gipuzkoako udalerrietan eratzen doazen partaidetzako guneen
bitartez. Gipuzkoako Foru Aldundiak Gobernantza eta Gizartearekin Komunikazioko Departamentuaren bitartez antolatuko du
forua. Ikastetxeetan eta partaidetza guneetan egindako lana
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etorkizunari haurren eta nerabeen ikuspegitik begiratuta gaitasunen gida baten bitartez sistematizatuko da.
Desafioei erantzuna eman eta aukerei onura atera ahal izateko,
gipuzkoar guztiok elkarrekin egin behar dugu lan. Kasu honetan, gipuzkoar haurrek bizi dituzten egoeretatik abiatuta haiek
herria nola ulertzen duten landu zen. Helburu horrekin, eta bost
ikastetxeren eskutik, Gipuzkoako haurren eta nerabeen ahotsa
entzuteko proiektua jarri zen martxan.
Proiektu pilotu honen lehenengo fasea, Haurren Erabakia deritzona, hainbat eskualdetako bost ikastetxetan garatu zen, lehen
hezkuntzako ikasleekin -Belaskoenea Ikastetxea (Irun), Ekintza
(Donostia), Iraurgi Ikastetxea (Azpeitia), Joxemiel Barandiaran
Eskola (Ataun) eta Juan Antonio Mogel Ikastola (Eibar)-, baina
asmoa da gero eta ikastetxe eta ikasle gehiago barneratzea.
Hainbat tailer egin ziren ikastetxe horietan, haurren partaidetza
sustatu eta elkarbizitzarako beharrezkoak diren balioak lantzeko:
aukera berdintasuna, lankidetza, komunikazioa, genero berdintasuna, barneratzea, aniztasuna edo enpatia, bai toki mailan
bai lurralde mailan. Tokiko mailan, inguruko tokien hausnarketa
egin zuten, eta euren udalerri ideala nolakoa izango zen hausnartu zuten. Gipuzkoa mailan, etorkizunari begira eta gobernatzeko eredu berriei begira zein eskumen izan behar dituen
hausnartu zuten. Erabili zen metodologia une oro izan zen parte
hartzailea eta dinamikoa, esperientzietan oinarritua. Sormena
eta hausnarketa landu zen une oro, etorkizunari begira beti, eta
gure gizarteak mahai gainean dituen erronken eta eztabaiden
bitartez. Era berean, Foru Aldundiak ikastetxeekin partekatu
zuen aurrekontu irekiko ekimena, haurrek erabakiak hartzeko
eta ekarpenak egin eta iradokizunak aurkezteko foru aurrekontuak hobetze aldera.
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– Haurren ahalduntzea sustatzea eta lankidetzako gobernantza
eredu berri eta irekien inguruan hausnartzea.
– Etorkizuneko desafioei erantzuna ematea.
– Hartuko diren zenbait proposamen eta erabaki Gipuzkoako
Foru Aldundiaren aurrekontuen deialdi irekira aurkeztea.
PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK
– Bilkurak (2017/10/02 - 2017/10/31)
Proiektuaren inguruko zalantza guztiak ikastetxeekin argitu eta
zehaztea.
– Tailerrak (2017/11/1 - 2018/4/1)
Proiektua egiteko saioak garatzea. 3 saio ikastetxe bakoitzean.
– Aurrekontu parte hartzaileak (2018/04/02 - 2018/04/30)
Emaitzak egokitzea Gipuzkoako aurrekontu irekiak aurkezteko.
Fase honetan Foru Aldundiko langileek hartuko dute parte.
– Topaketa (2018/5/2 - 2018/5/31)
Parte hartzaileen topaketa proiektuari amaiera emateko. Emaitzak ikusi eta ospatzea.
Bukaerako ekintzak proiektuan parte hartu duten hainbat eskualdeko bost ikastetxetako 228 haur bildu zituen Tabakaleran:
Ekintza (San Sebastián), Belaskoenea (Irun), Iraurgi (Azpeitia),
Joxe Miel Barandiaran (Ataun) eta Juan Antonio Mogel (Eibar).
Ekintza honetan haurrei eman zitzaien hitza, Foru Aldundiak sustatutako Aurrekontu irekiei begira landu diren proposamenak
partekatu eta azaltzeaz gain, herri erakundeei helarazi zieten
dekalogoa irakurri eta hormairudi batean jarri baitzituzten.

–

– Memoria (2018/6/1 - 2018/6/29)
Egindako proiektuaren memoriaren aurkezpena.
Proiektu berritzaile horri jarraitutasuna emango zaio hurrengo
urteotan Gipuzkoako hainbat ikastetxeko haurren partaidetzarekin. Gipuzkoako Foru Aldundiaren konpromisoa da Uniceferen eskutik, Gipuzkoa haurren lurralde laguna izaten jarraitzeko,
eta, horretarako, herri politika eraginkorrak diseinatzea (Agenda
2030 ikuspegia) Haurren Eskubideen inguruko Hitzarmenean oinarritutakoak (eskubideak eta ekitatea ikuspegia), haurren eta
nerabeen sustapena (partaidetza ikuspegia) eta udal mailan
haurrekin lotutako eragile guztien arteko aliantzak sustatzea
(aliantzen ikuspegia) ezarri nahi ditu zutabe nagusi gisa.
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4/ ADINEKOEN KONTSEILUA
SORTZEKO PARTAIDETZA
PROZESUA: GUZTION
ARTEAN EKITEN

TESTUINGURUA
Gipuzkoan, egun, 154.000 lagunek dituzte 65 urtetik gora, eta
are gehiago izango dira biztanleria zahartzen doalako: “Askok
osasun ona eta bizimodu aktiboa dute” Horregatik, Foru Aldundiak helburu gisa zehaztu du eta Kontseiluaren lehentasunen artean jarri du nagusi independenteei kezkatzen dieten gaiak ere
hartzea, hirugarren adinekoen “termometroa” bihurtze aldera.
Aurreko legealdian sortu zen Nagusien Kontseilua. Gipuzkoako
Nagusien Kontseilua berpiztea izan zen Aurrekontu Irekien prozesuan erretiratuen elkarteekin izandako topaketetan jasotako eskaera nagusietako bat. Prozesu parte hartzaile baten bidez egitearen erabakiaren xedea da “parte hartzen duten entitateen

–

eta pertsonen gardentasuna, inplikazioa, ahalduntzea eta
aniztasuna bermatzea”. Foru Aldundiak Gipuzkoako erretiratu
eta pentsiodunen elkarteekin, Nagusilan eta Agijupens esaterako, izandako elkarrizketetan landutako gaietako bat ere izan
da. Foru Aldundiak prozesu parte hartzailea egin du Gipuzkoako
Nagusien Kontseilua sustatzeko eta eskualdeek hartan parte
hartzea bultzatzeko. Kontseilua pertsona nagusien eta hirugarren adinarekin lotutako entitateen, elkarteen eta erakundeen
arteko foru espezifikoa da, eta haren helburua talde horren ongizatea lrotze aldera egingo diren politiken eta ekintzen plangintza
eta jarraipena egitea da.
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HELBURUAK

PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK

– Nagusiekin lotutako gizarte politiken eta ongizate politiken diseinuan eta inplementazioan parte hartzea.
– Nagusien kezkak eta egonezinak erakundeetara bideratzea.
– Pixkanaka haren ekintza eremua areagotzea, gizarte zerbitzuen
hobekuntzari lotutako gaiak gainditu eta nagusientzat interesgarriak izan daitezkeen beste gai batzuetara iritsiz, esaterako:
osasuna, garraioa eta mugikortasuna.
– Foru Aldundiaren erabakietan nagusien ordezkapena areagotzea, fase guztietan: plangintza, prestakuntza, onespena, jarraipena eta egikaritzea.
– Parte hartzen dutenek haien presentziak onesten dituzten politiketan eragina dutela sentiaraztea, eta erakundeak garatutako
politikak ongi ezagutzea lortzea.
– Proposamenak egingo dituen egitura sortzea, hirugarren adinari lotutako herri politika onak egin ditzaten.
– Nagusien Kontseiluko kide izan daitezkeen elkarteen eta
erakundeen artean irizpideak eta ordezkaritza prozesua adostea eta zehaztea. Eskualdeko zazpi ordezkariez gain, Kontseiluko
kide dira Foru Aldundiko hiru ordezkari, eskualde mailan nagusien elkarketa mugimendua antolatzen duten entitateetako hiru
ordezkari, eskualde mailan nagusien arloan irabazi asmorik gabeko entitateetako bi ordezkari, Eudelen ordezkari bat eta Kabiako entitate autonomoaren ordezkari bat.
– Eskualdeetan eztabaidaguneak sortzea eta indartzea,
Kontseiluaren ordezkaritza hobetzea eta haien aniztasuna

a. Testuingurua, Kontseiluaren oinarriak eta ordezkatzeko
irizpideak (2018/03/27 - 2018/04/04)
– Martxoaren 27 (10:00-14:00). Donostia: Gipuzkoako Foru
Aldundia
– Martxoaren 27 (16:00-20:00). Zarautz: Etxezabala
– Martxoaren 28 (10:00-14:00). Irun: Palmera Montero
– Martxoaren 28 (16:00-20:00). Arrasate: Kulturate
– Apirilaren 3 (10:00-14:00). Tolosa: Kultur etxea
– Apirilaren 3 (16:00-20:00). Zumarraga: Kultur etxea
– Apirilaren 4 (10:00-14:00). Eibar: Portalea
Tailer horien helburuak:
– Eskualdeko ordezkariak izan zitekeenek prozesua ulertzea eta
guztiek argi izatea Kontseiluaren helburuak eta ekarpenak zein
ziren.
– Eskualdeko ordezkariak izan zitekeenen artean eskualdeko
Kontseiluaren ordezkari izateko irizpideak eta aldatzen joateko
irizpideak identifikatu eta adostea.
b. Emaitzak jakinarazteko eta komunean jartzek sistema
(2018/04/05 - 2018/04/12)
– Apirilaren 5 (10:00-14:00). Irun: Palmera Montero
– Apirilaren 5 (16:00-20:00). Zarautz: Etxezabala
– Apirilaren 10 (10:00-14:00). Tolosa: Kultur etxea
– Apirilaren 10 (16:00-20:00). Arrasate: Kulturate
– Apirilaren 12 (10:00-14:00). Zumarraga: Kultur etxea
– Apirilaren 12 (16:00-20:00). Donostia: GFA (Miramon 166)
Tailer horien helburuak:

eta jenero aldetiko oreka bermatzea.
– Ordezkaritza aldatzeko joateko irizpidearen garrantziaren in- – Ordezkaritza eta haren aldaketa irizpideak adostea eskualde
guruan hausnartzea.
bakoitzeko Kontseiluko ordezkari izan daitezkeen erakundeen ar– Sortutako informazioa kudeatzeko eredua zehaztea.
tean.
– Komunikazioko sistemak zehaztea.
c. Ebaluazioa eta itxiera (2018/04/13 - 2018/ 04/20)
– Prozesu osoa ebaluatzea, ikasitakoa partekatzea eta hurrengo
urratsak zehaztea.
Hauek izan ziren prozesuaren emaitzak: Identifikatutako, adostutako eta mugatutako ordezkaritza irizpideak, adostutako ordezkariak aldatzeko prozesua eta eskualde bakoitzeko behin betiko
Komunikazioko Plana adostuta eta onartuta.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Kontseilu hau pertsona nagusien aktiboari balioa emateko tresna eraginkorra izatearen alde egin
du, asko eman dezaketelako eta argi adierazi dutelako hala egin
nahi dutela. Gure nagusiek Gipuzkoako etorkizuna eraikitzen lagundu nahi dute, eta hala behar du izan.

–
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5/ EUSKERAREN ERABILERA
NORMALIZATZEKO PROZESUA

PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK
a. Aurkezpen bateratuko saioa (2018/04/11 - 2018/04/17). Aurkezpenaren helburuak: Prozesuan parte hartu nahi duten pertsonei
haren esparrua, arrazoiak, helburuak eta faseak azaltzea.
b. Lan saioak hainbat partaiderekin (2018/04/18 - 2018/04/27).

TESTUINGURUA

HELBURUAK

Gipuzkoako Foru Aldundia, euskararen normalizatzeko prozesuaren barruan, Euskararen erabilera Normalizatzeko VI. Plana ari da
zehazten. 2018Ko apirilean egin zen Foru Aldundiaren ekimen
parte hartzailea, plan horretan langileen, zuzendaritzako titularren eta sindikatuen proposamenak eta ikuspegiak barneratzeko
xedearekin.

Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritza Orokorrak hurrengo helburuak zehaztu ditu prozesu honentzat:
– Gipuzkoako Foru Aldundiaren lanerako hizkuntza nagusia euskara izan dadin komunean zer egin eta nola elkarrekin ekoiztea.
Normalizazioko Planean barneratuko diren neurri positiboak aipatzea, egun aurki daitezkeen zailtasunetatik abiatuta.
– Langileen erantzukizuna aktibatzea, eta Normalizazioko Planak
Foru Aldundiaren jarduera guztietan eragina duela bistaratzea,
hizkuntzen inguruko eztabaidak eta jarrerak lantzeko.
– Ikuspegi berritzaile batetik abiatuta, Foru Aldundian hizkuntzaren kudeaketan parte hartzeko metodologiak barneratzea.

–
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Saio horien helburuak: Euskararen Normalizazioko Planerako
ekarpenak biltzea. Hainbat saio egin dira euskararen Normalizazioko Planerako ekarpenak biltzeko, hiru talderekin:
– Foru Aldundiaren Teknikariak: hiru saiotan banatuta: Apirilaren
18an Jauregian, apirilaren 24an Txaran, eta apirilaren 25ean,
Errotaburun.
– Foru Aldundiaren Zuzendaritzako Titularrak: Apirilaren 26an,
Jauregian.
– Sindikatuetako ordezkariak: Apirilaren 27an, Jauregian.
Parte hartzaileen hausnarketa eta lana bi galderen inguruan
izan dira: Gaur egun, non eta zertan ditugu arazoak eguneroko
lana egiteko orduan? Zailtasun horiei aurre egiteko, zer eta nola
egin dezakegu elkarrekin?
c. Itzulera bateratuko saioa (2018/4/28 - 2018/6/1).
Ekimen parte hartzailearen ondorioak aztertu ondoren, Hizkuntza
Berdintasuneko Zuzendaritza Orokorrak ezagutzera eman zituen
Normalizazioko Planean sartu zituen neurriak.

–
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6/ OROIMEN HISTORIKOAREN
ALORREAN PARTAIDETZA
PROZESUA

PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK

TESTUINGURUA

a. Prozesuaren aurkezpena eta azken 7-8 urteetan egindako
ibilbidearen partekatutako lehenengo hausnarketa (2018/10/30
- 2018/10/30)
Taldeko laneko prozesuaren eta haren esparruaren aurkezpena.
Irabazi asmorik gabeko elkarteek eta Zuzendaritzak oroimen historikoaren arloan elkarrekin egindako lanaren lehenengo hausnarketa. Lantzeko geratzen zaizkigun erronka nagusiak eta hobekuntzak identifikatzea.
b. Nola gaude gaur, hainbat arlori erreparatuta? Zein erronka
ditugu etorkizunean?
Irabazi asmorik gabeko elkarteen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Elkarbizitza eta Giza Eskubideen Zuzendaritzaren arteko elkarlanaren ildotik, egungo egoeraren ikuspegia barneratu zuten
- edukiak, elkarteen egoera, lankidetza publiko-pribatua...- nola
gaude? Zer dabil ondo eta zer ez? Zein erronka ezar ditzakegu
datozen urteei begira? Nola egin ditzakegu ekarpen onak elkarteetatik eta Zuzendaritzatik?
c. Konpromisoak eta prozesuaren emaitzak. Ebaluazioa eta
bukaera
Prozesuaren emaitzak aztertu eta ondorioak ateratzea, eta Elkarbizitza eta Giza Baliabideen Zuzendaritzak har ditzakeen konpromisoak azaltzea.

HELBURUAK

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Elkarbizitza eta Giza Eskubideen – Oroimen historikoaren alorrean egindako lanaren eta egungo
Zuzendaritzaren betekizunen artean dago 1936-1975 bitarteko egoeraren diagnosi partekatua egitea elkarteekin.
oroimen historikoa berreskuratzea, transmititzea eta ezagutzera – Datozen urteotan garatzeko lan-ildoak identifikatzea.
ematea, gerra zibila eta diktadura frankista barne, betiere egia
ezagutzeko, justiziako eta biktimen konponketa eskubidea bermatuz. Horretarako, Zuzendaritzak lurraldeko hainbat elkarterekin
eta erakunderekin dihardu lanean; halaber, dirulaguntza ildo
espezifiko bat garatu du, udalei eta irabazi asmorik gabeko entitateei zuzendua.
Esparru horretan, Elkarbizitzako eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Orokorrak oroimen historikoaren arloan diharduten elkarteen mailan jarri nahi du arreta.

–
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TESTUINGURUA

7/ GHHKPO 2019-2030

–
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Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako Hondakinen Plan berriaren inguruan (GHHKPO 2019-2030) jendarteko hausnarketa
prozesua gauzatu zuen, plan berria hondakinen, gizarte eragileen eta hiritarren eskudun eragile guztien partaidetzara irekitzeko. 1982an Gipuzkoako Foru Aldundiak lehenengo aldiz Lurralderako Hondakinen Kudeaketarako Plan Zuzendaria egin
zuenetik, ondoren, hurrengo legealdietan egin den plangintza
batek ere ez du partaidetza publikoko prozesu sistematizatu eta
orokorrik izan oinari handiko akordioetan oinarritua gai hau lantzeko.
2019-2030 Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketarako Plan Integralean zehazten diren helburuak dira: prebentzioa ahalik eta gehien areagotzea, gaikako bilketa eta birziklatze ahalik eta onena
eskaintzea, konpostajean eta materia organikoaren biometanizazioan aurrera egitea, birziklatzerik ez dauden hondakin guztiak
balorizatzea eta hondakin primarioen zero isurketa.
Hondakinen eredu jasangarri bateranzko trantsizioa, denborarekin ikusi denez, ez da erraza eta, ondorioz, Foru Erakundeak
eragileekin batera kudeatu beharko du eta martxan jarri beharko du interes publikokoa izango den plangintza eta hondakinen kudeaketa.
Aurrera pauso bat eman nahi da kudeaketa publiko aurreratuenean, argi ikusi baita prozesu parte hartzailea egiteko beharra dagoela, sakonagoa ikuspegi integral batetik abiatuta,
sistematizazio, aniztasun eta irismen handiagokoa eragileei eta
hiritarrei dagokienez, ikasketa eta ideien sortze bateratuko irizpidearekin, Gipuzkoako hondakinen kudeaketa integrala ahalbidetuko duen agintaritza eredua planteatze aldera. Hondakinen eredu jasangarri bateranzko trantsizioa, denborarekin ikusi
denez, ez da erraza eta, ondorioz, Foru Erakundeak eragileekin
batera kudeatu beharko du eta martxan jarri beharko du interes
publikokoa izango den plangintza eta hondakinen kudeaketa.
1/2010 Foru Aldundiaren arabera, uztailaren 8ko, hiritarren partaidetzari buruzkoa xedetzat gai garrantzitsuak dituzten foru
araudiaren aurreproiektuak egitea, hiri hondakinen kudeaketa
esaterako, herritarren partaidetza izango dute. Horregatik eta

–

hasieratik, gizarteko zein erakundeetako hainbat eragileren
parte hartzea ekarriko duen Hausnarketarako Parte hartze prozesua ekarriko du plana idazteak, dokumentua haien ekarpenekin
aberastu eta gobernuaren ekintzen gardentasuna areagotze
aldera. Horretarako, protokoloaren zirriborro bat egin zen, non
prozesu horren garapenaren oinarriak zehaztu ziren, eta zeina
Hiritarren Partaidetzako Foru Zuzendaritzak onartu behar zuen.
GHHKPO 2019-2030 GHHKPO hori onartuko duen foru arauaren
aurreproiektuak, partaidetza plana ere hartzen zuen, GHHKPO
beraren edukiak areagotuz.
Hondakinen Planaren hausnarketa parte hartzaileko prozesua
bere garaian GHHKPOak zehaztu zituen helburuak bermatu zirenean hasi zen, birziklatzea % 70ean (2030) kokatzeko azpiegituren sistema batekin eta birzikla ezin diren energiaren aprobetxamenduarekin. Horrela, Gipuzkoak zabortegirik gabeko
hondakinen kudeaketa sistema bat inplementatzea lortuko du,
hondakinen % 100 bere baliabideekin eta hondakin primarioen
0 isurirekin kudeatzeko gai dena. Departamentuak 2015ean bizi
izan zuen egoeraren guztiz desberdina da, orduan lurraldeak ez
baitzuen azpiegiturarik, zabortegi guztiak itxita zeuden eta GHIK
egoera kaskarrean zegoen Zubietako Hondakinak Kudeatzeko
Gunea gelditzeak eragindako zorrak astinduta.
– Testuinguru horretan, Herritarren Partaidetzako Foru Zuzendaritzak galdekizuna egin zuen Partaidetza Hausnarketako Prozesuaren Protokoloaren zirriborroaren inguruan, 2018ko ekainaren
18tik uztailaren 13ra.
Behin ekarpenak bilduta eta behin betiko protokoloa egin eta
onartuta, izena emateko aldia ireki zen 2018ko uztailaren bukaeratik abuztuaren bukaerara arte, non hiriko entitateek eta banakako interesdunek aldez aurretik izena eman behar izan zuten
hausnarketa parte hartzaileko prozesuan parte hartu ahal izateko. Behin izena emanda eta, Herritarren Partaidetzako Foru
Batzordeak hausnarketa parte hartzailea noiz ireki zehaztu zuenean, hurrengo hilabeteetan berak gauzatu zuen hura, 2018
bukatu aurretik.
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PARTE HARTZEKO PROZESUAREN FASEAK
Informazio fasea (2018/09/01 - 2018/09/30)

HELBURUAK
– Negoziatzeko, kudeatzeko, planifikatzeko eta emaitzak neurtzeko formula berriak aplikatzea, haien politiken eraginkortasuna,
hiritarrekin hartu eta emanak ezagutzeko eta haien eskaerei egokitutako erantzunak eman ahal izateko, desadostasunak gutxiagotzeko asmo ageriarekin eta gatazkak, zentzu zabalenean, kudeatzen sakatzeko.
– Gizarte eragile guztien indarrak batzea, irizpideak bateratu eta
harmonizatzeko eta ekintza modu koordinatuan ordenatzeko
hondakinen kudeaketa arloan eraginkorrak izateko. Hondakin
arloan eskudun diren eragile, gizarte eragile eta hiritar guztien
partaidetzara irekitzea plana.
– Diagnosi parte hartzaile zehatza aztertu eta egitea.
– Nahi politikoa identifikatzea organo sustatzaileak lortu nahi
duen prozesuari eta partaidetza mailari dagokienez eta prozesuaren xede den objektua zehaztea.
– Gipuzkoako hondakinen politikaren ikuspegia lortzea, dokumentu hau egiten duen talde teknikoaren aldetik partaidetza
bideragarritasun maila planteatzeaz gain.
– Gipuzkoako Foru Aldundia GHHKPO 2019-2030ean bere iradokizunekin parte hartzeko interesa duen edozein pertsonaren eskubidea hobetu eta zabaltzeko tresna batez hornitzea, Legeak
ezarritako informazio, kontsulta eta parte hartze publikoaren
prozedurak behar bezala betez.
– Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketaren egungo egoera eta
PIGRUB 2019-2030en edukiak ezagutzera eman eta gizarteratzea,
Gipuzkoako gizarte osoan erantzunkidetasuna bultzatuz.
– PIGRUB 2019-2030ean edukiak aberastuko dituzten ikuspegiak
eta ekarpenak txertatzea.
– Parte hartzera deitutako eragileen mapa puntuan jartzea,
horien artean dagoen eztabaida ordenatzea eta PIGRUB 20192030eko ekintza garatzeko gobernantza eredua zuzenduko
duten eta Gipuzkoako hondakinen etorkizuneko kudeaketarekin batera arituko diren oinarrizko irizpideak ezartzea.

–
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Horretarako, sei saio informatzaile egin ziren, lurraldeko eragileekin: lehenengoa Ingurumenaren Zuzendaritza Nagusiak, GHKk
eta bederatzi mankomunitateetako ordezkariek osatuko zuten;

– Balorizazioko programa.
– Kanporatzeko programa.
– Gipuzkoan ekonomia zirkularrerako irizpideak.

bigarrena, ingurumenaren udal teknikariek; hirugarrena GK Recyclingek, Gipuzkoako Berrerabilpen eta Birziklapen Klusterrak;
laugarrena, GK Green Fashionek, Gipuzkoako Moda Jasangarriaren Klusterrak; bosgarrena, kontsumitzaileen elkarteek, Gipuzkoako Elikagaien Bankuak, merkataritza guneak, HOREKA,
eta abar...; eta seigarrena, talde ekologistek, sindikatuek eta herritarren plataformek.
Fase honetan alderatzeko gaiak:
Eredu parte hartzailea.
Eragile bakoitzaren betekizuna zehaztea Gipuzkoako hondakinen kudeaketaren esparruan.
Hondakinen egungo testuingurua Gipuzkoan. Ikuspegia eta
ikuspuntua.
Sortutako dokumentazioa: Hasierako Dokumentu Estrategikoa:
GHHKPO zirriborroa.
Eztabaidarako gaiak, proposamenei irekia
Beste iradokizun batzuk
Fasearen helburuak:
– GHHKPOaren aurreproiektuko edukiak eragile interesdunei
ezagutzera ematea, sor daitezkeen ekarpenak bildu eta haiek
aberasteko.
– Aurreproiektua lurraldeko aktore nagusien artean sozializatzea,
adostutako eta egiaztatutako modu batean garatu ahal izateko.
– Gardentasun aktibo eta argiarekin, informazio hornikuntza bat
aurrera ateratzea, zirriborroari eta eredu parte hartzaileari ekarpenak eginez.
– Parte hartzeko prozesua aurkeztea.
– Lehenengo iritziak jasotzea.
– Eragileen talde bakoitzaren rola zehaztea.
– Lehenengo ideien Forua egitea.

Fasearen helburuak:
– Aurretik onartutako iradokizunak aurkeztea.
– Eztabaida fasea.
– Gaiarekin lotutako taldeekin parte hartze aktiboaren hainbat
bilera antolatzea.
Lehenengo bi faseetan zehar, aurreproiektua lurraldeko aktore
nagusien artean sozializatu zen, adostutako eta egiaztatutako
modu batean egin ahal izateko. Horretarako, sei saio informatibo eta erabakigarri burutu ziren lurraldeko eragileekin: hondakinen kudeaketan zuzeneko eskumena duten organoak, Ingurumenaren Zuzendaritza Nagusia, GHK, mankomunitateak eta
udal teknikariak; “GK Recycling” berrerabilpen eta birziklapen
klusterreko kideak; “GK Green Fashion” moda klusterreko kideak;
kontsumitzaileen elkarteak, Gipuzkoako Elikagaien Bankua, merkataritza guneak eta HOREKA sektorea; eta talde ekologistak,
sindikatuak eta herritarren plataformak. Gipuzkoako talde politikoek eta Batzar Nagusietako Ingurumenaren Batzordeak ere
parte hartu zuten.
Emaitzak itzultzeko fasea (2018/11/01 - 2018/11/30)
Prozesuan parte hartu duten eragile guztiekin itzultze saioak,
baita hainbat talde politikorekin ere.
Emaitzak GHHKPO 2019-2030 dokumentuari erantsi zizkieten.
DAE.
Egon den parte hartzeari buruzko emaitzen txostena. Ebaluazio
teknikoa. Datu garrantzitsuak.
Guztira 164 eragilek parte hartu zuten; hondakinen gaiaren inguruko 173 ekarpen egin zituzten, idatziz egindakoak eta herritar guztientzat irekita dagoen Interneteko plataformaren bitartez
egindakoak barne.

Hausnarketa fasea (2018/10/1 - 2018/10/31)
Fase honetan alderatzeko gaiak:
– Prebentzioko programa.
– Berrerabilerako programa.
– Birziklatzeko programa.

–

–
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8/ ODSak -ALDUNDIKO
POLITIKETAN
HELBURUAK

TESTUINGURUA

Pobrezia Errotik Ateratzeko Nazioarteko Egunean, Foru Aldundiak – Agenda 2030 eta haren helburuak ezagutzera ematea, eta
Etorkizuna Eraikin Gunean Gipuzkoako elkarteetako 40 ordezkari ODSak Gipuzkoan barneratzearen garrantzia gogoraraztea.
eta boluntario baino gehiago egon ziren lantoki bat antolatu – Sentsibilizaziorako eta ODSen azterketarako espazioak sortzea,
zuen, bere politika publikoak NBEaren Agenda 2030rekin bate- Gipuzkoako gizarte antolatuaren eskutik Gipuzkoako agenda poratzeko hasi duen bidea eta bere Garapen Jasangarriaren Hel- litikoko lerro nagusiak zehazteko eta ODSekin bat egiteko.
buruak (ODS) partekatzeko helburuz. Gipuzkoa mundu mailako
agenda berri honekin konprometituta dago, zeinak pobrezia
errotik ateratzeko eta desparekotasuna murrizteko, planeta babesteko eta pertsona guztien oparotasuna ziurtatzeko helburua
duen. Hori lortzea guztion lana da eta Aldundiak paper aktibo
bat hartu nahi du, lehentasun horiek egia bilakatzeko egunero
lan egiten duten lurraldeko herritarrekin eta eragile sozial eta ekonomikoekin elkarlanean arituz. Horretarako, Aldundiak ODSetan
bere departamentuetan aurrera eramaten dituen ekintza eta
proiektuak kokatzeko lanari ekin dio, Etorkizuna Eraikiz eta Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak
egindakoetatik hasiz. Lan hori jasotzen duen dokumentua elkarteekin partekatu zen topaketa honetan. Bertan izan ziren Eusko
Ikaskuntza, Unicef, Hirukide, Nagusilan, Jubilados y Pensionistas,
Aransgi, Afagi, Elkartu, Emaus, Cruz Roja, Sos Arrazakeria, Emun,
Tecnun, Afedegi, Deusto, Haurralde, AECC edo Impact Hub.
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HELBURUAK

9/ BIZIARO

TESTUINGURUA
Tabakalerak Biziaro izeneko pertsona nagusien partaidetzari
zuzendutako egun bat ospatu zuen, Foru Aldundiak Nagusilan
boluntario elkartearekin elkarlanean antolatua.

–
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– Pertsona nagusien partaidetzaren erronka herritarrengana
hurbiltzea.
– Pertsona nagusiei eragiten dien politika publikoen gobernantza eredu bat lortzera bultzatzen duen elkarrizketa garden
eta elkarlaneko bat ezartzea.
– Eskualdeko pertsona nagusien behar eta eskaeren inguruan
sentsibilizatzea.
– Administrazio publikoari zuzendutako gomendio dekalogo bat
sortzea, pertsona nagusien eskaerei bideragarritasuna emateko.
– Lurraldearen etorkizuna eraikitzerakoan hirugarren adinekoen
eskaerei bideragarritasuna eta bide eraginkor bat ematea.
Egunaren irekieraz Imanol Lasa, Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioko diputatua eta Jose Luis Elosua, Nagusilaneko Presidentea arduratu ziren. Gero, mahai inguru batean eta adin
ezberdinetatik, zahartzaroaren ikuspegia aztertu zuten, hauek
egon ziren bertan: Juan Mª Barandiaran, Goiekiko gerente ohia;
Patxi Leturia, Indarkeria Matxistaren Biktima den Emakumearen
Babes Zerbitzuko eta Aldundiko Gizarte Inklusioaren Burua; Maider Azurmendi, Matia Fundazioaren Lankidetza arduraduna

direkin lotutako erronkak aztertzeko lan saio bat egin zuten eta
konponbide hauek proposatu ziren: eskubideak eta betebeharrak, parte hartzea, elkarteak eta zahartze aktiboa eta gobernantza. Lehenengo blokean pentsioak, arreta pertsonalizatua
eta informaziorako eskubidea eta bermea landu ziren; bigarrenean, bakardadearen fenomenoa eta komunitatearen garrantzia, parte hartzearen bulkada eta arlo horretako prestakuntza;
hirugarrenean, nagusien elkarteen zailtasunak, hauek administrazioarekin duten harremana eta beraien arteko lankidetza eraginkorra; azkenik, Adinekoen Kontseiluaren, kolektiboa entzuteko
tresnen eta enpresa, administrazio eta hirugarren sektorearen
arteko koordinazioaren inguruan lan egin zen.
Egun horretan 100 pertsona inguruk parte hartu zuten, erretiratuta dauden adineko pertsonen elkarteetako kideek eta espezialistek, edo kolektibo honekin batera lan egiten dutenek,
Gipuzkoako lurraldeko edo tokiko eremukoak: Hurkoa, Afagi, Helduen Hitza, Txoko Berri, Matiazaleak, Aspeonce, Adinkide, Beti
Bizkor, Agijupens, Gure Elkartea, Aiton Borda, Goienetxe, Cruz
Roja, Aspalgi, Plis 55, Fevas Donostialdea, Aulas de la Experiencia, Helduak adi, Gepe, edo Eusko Federpen.
Guztiek konpromiso zerrenda bat osatu zuten eta ekitaldiaren

eta Irene Gantxegi, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko Bake eta
Elkarbizitza Teknikaria
Horrez gain, praktika onak aurkeztu ziren hainbat arlotan, Europa mailan, Estatu mailan zein tokikoan. José Luis Tejedor, Adinekoen Elkarteetako Estatuko Konfederazioko Nazioarteko Harremanen (CEOMA) arduradunak eta AGEko (Europako adinekoen
elkarteen plataforma handiena) presidenteordeak, “gure mugetatik irteteko” eta “estrategia handiak” onartzen diren Europako
erakundeen aurrean aldarrikapenak defendatzeko beharra nabarmendu zuen.
Estatu mailan, Gloria Veiga, Nagusi Aktiboen Konfederazioko
(CONFEMAC) presidenteordea, solidaritatea eta belaunaldi arteko programen inguruan mintzatu zen; herri mailan aldiz, Eva
Salaberriak Donostia Lagunkoia hiri lagunkoiaren plana aurkeztu zuen, zeinak gure nagusien komunitate parte hartzea eta
bizi kalitatea sustatzen dituen.
Geroago, parte hartzaileek, mahaietan bereizita, lau gai han

amaieran sortu zuten neurrien dekalogoan bildu ziren: erretiratutako pertsona guztiek pobreziaren atalasearen gaineko
pen- tsioak izan ditzaten presionatzea, alargunak eta emakumeak nabarmenduz; egoitzetako eta etxeko laguntzako langile
kopurua areagotzea; erakundeetatik bidaltzen den informazioa
argia, zehatza eta zuzena izan dadin eginaraztea; nahi ez den
bakardadea saihesteko estrategia bat ezartzea; adineko pertsonei zuzendutako ekimenen publizitatea hobeto egitea, parte
hartze handiagoa lortzeko; nagusien etengabeko prestakuntza
bultzatzea; belaunaldien arteko harremanak sendotzea; elkarteen eta administrazio publikoaren arteko harremana hobetzea;
arazoei aurre egiteko eztabaida parte hartzaileak babestea;
Adineko Pertsonen Kontseilua sustatzea, hemen lantzen diren
gaiek politikan benetako eragina izan dezaten; elkarteen arteko
solidaritate sarea indartzea; eta adineko pertsonekin lotutako
eragileen artean “win-win” harreman bat sustatzea, hau da, bi
aldeek zerbait irabazten duten harreman bat.
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Etorkizuna Eraikiz Gunea, Estatu mailan administrazio publikoak
martxan jarritako politika publikoen lehen laborategiak, topagune gisa balio du eta herritarren partaidetzarako irekia dago.
Erabiltzaileek eta ideien eta proiektuen sustatzaileek elkarri eragiten dien esperimentazio espazio bat osatzeko bokazioarekin jaio
zen, hainbat sektore elkarri lotuz eta sinergiak erraztuz.
Etorkizuna Eraikiz proiektuak ardatz gisa, gobernantza irekia eta
parte hartzailea ditu. “Hau da, erakundeen, gizarte zibilaren,
elkarteen, enpresen, herritarren eta abarren artean elkartasuna
saretzea, guztion artean gure lurraldearen etorkizuna eraikitzeko”
Etorkizuna Eraikiz Guneak paper garrantzitsua du “bilgune sortzaile” gisa, proiektu honetan parte hartzen duten eragile guztien
topagunea baita.
Etorkizuna Eraikiz Guneak tailer, topaketa eta hitzaldi agenda
zabal bat du dagoeneko.
Hala, Etorkizuna Eraikizeko herritarren proposamenetatik eratorritako proiektuetako eragile sustatzaileek, adibidez, aurrera
eramaten ari diren lana aurkeztuko dute eta herritarrei irekitako
ekitaldietan egingo dute. Etorkizuna Eraikizekin lotutako Aldundia beraren ekintzak ere egiten dira, edo eskualdearen etorkizunerako garrantzitsuak diren hainbat gaien inguruko herritarren
arteko topaketak.
2018 urtean zehar hainbat gairi buruzko herritarren 8 laborategi
antolatu dira:
– Errealitate birtuala eta areagotua.
– Lanbide Heziketa eta Unibertsitatea.
– Errealitate birtuala eta areagotua. Irakasten eta ikasten laguntzeko.
– Hiri edo landa guneak: Gipuzkoan bizi.
– Blockchain.
– Tokiko merkatua eta merkatu digitala.
– Etorkizuneko medikuntza- 3D
– Teknologiaren inbasioa.

10/ HIRITAR
LABORATEGIAK
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PARTAIDETZAKO
KULTURA
ERRAZTEKO
EKINTZAK
Partaidetzako kultura ERRAZTEKO ekintzak,
parte hartzea ezagutzeko eta praktikatzeko
tresnak herritarren esku jarriz.
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1/ HERRITARREN
PARTE HARTZE GIDA
BAT SORTZEA

Foru Aldundiaren zerbitzura dagoen langileriaren partaidetzarako prestakuntzara zuzendutako 1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 32. artikuluak,
Foru Aldundiak bere zerbitzura dauden langileen artean parte
hartze kulturaren garapena sustatuko zuela ezartzen zuen.
Praktika parte hartzaile onenak errazteko, Foru Aldundia bere
zerbitzura zeuden langileei parte hartze prozesuen teknika eta
kudeaketaren prestakuntza eskaintzeko konpromisoa hartu zuen,
parte hartzearen prestakuntza ikastaroak burutuz edo halakoetan parte hartuz; hala, foru arau horretan bildutako xedapenen
aplikazioa behar bezala egin ahal izango zen.
Prozesu parte hartzaileak diseinatzeko eta martxan jartzeko gida
hori Erakunde hori osatzen duten departamentu eta zuzendaritzen zerbitzura dagoen beste tresna bat da eta, helburu gisa,
prozesu parte hartzaileak era antolatu, planifikatu eta egituratu
batean diseinatu eta garatzea erraztuko duten baliabideak eskaintzea du.
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2/ PARTAIDETZARAKO
PLATAFORMA BIRTUAL
BAT DISEINATU ETA
INPLEMENTATZEA
HELBURUAK
a. Prozesu parte hartzaileen kudeaketa egitea ahalbidetzen
duen plataforma birtuala eguneratzea
b. Udalei “Liferay” web ataria eskaintzea, zeinetan kudeaketa
aplikazioan erregistratu eta kudeatu diren prozesuak ikusi ahal
izango diren. Atariaren bitartez, udalek:
– Prozesu parte hartzaileak erregistratu eta kudeatu ahal izango
dituzte.
– Prozesu bakoitzaren faseak eta ekintzak kudeatu ahal izango
dituzte.
– Ekintza bakoitzaren emaitzak kudeatu ahal izango dituzte.
– Prozesu parte hartzailearen emaitzak kudeatu ahal izango dituzte.
– Prozesu parte hartzaile bakoitzaren kontuak emateari buruz informatu ahal izango dute.
– Web atarian argitaratuko den informazioa kontrolatu ahal
izango dute.
– Profil tekniko ezberdinen arabera prozesu parte hartzaileetan
esleitu daitezkeen rol ezberdinak kudeatu ahal izango dituzte.
– Prozesu pare hartzaile bakoitzeko partaide zerrenda ikusi ahal
izango dute.
Proiektu parte hartzaileak, herritarren kontsultak, aurrekontu
parte hartzaileak, herritarren eskaerak, gobernuaren proposamenak, entzute aktiboa eta kontuak ematearekin lotutako jarduerak aurrera eramateko aukera ematen du.
Honela, Udal bakoitzak kudeaketarako web aplikazio bat izango
du eta horren bitartez, bere prozesu parte hartzaileak kudeatu
ahal izango ditu. Sartutako prozesuak udalerako web atari espezifiko batean egongo dira ikusgarri eta, baita gipuzkoa.eus
atarian ere (aurretiko baimenarekin).

2016an, Gipuzkoako Foru Aldundiak partaidetzarako plataforma
edo atari birtual bateko ezaugarriak eta edukiak diseinatzeko
eta zehazteko prozesu bat jarri zuen martxan. Plataforma honek
departamentuetatik, zuzendaritza nagusietatik eta Gipuzkoako
Foru Aldundiaren mende dauden gainontzeko egitura eta elkarteetatik bultzatutako Planekin, Programekin eta Proiektuekin lotutako prozesu parte hartzaileetan parte hartzea eta eztabaidak
sortzea ahalbidetu nahi zuen.
2019an, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere Partaidetza web-eko
online plataforma eguneratu du, Gipuzkoako Udaletan prozesu
parte hartzaileen kudeaketa errazteko.
Honela, Udal bakoitzak bere web-an online plataforma bat
izango du eta horren bitartez, bere prozesu parte hartzaileak kudeatu ahal izango ditu. Sartutako prozesuak udalerako web atari
espezifiko batean egongo dira ikusgarri eta, baita gipuzkoa.eus
atarian ere (aurretiko baimenarekin).
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1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 32. artikuluak, Foru Aldundiak bere zerbitzura
dauden langileen artean parte hartze kulturaren garapena sustatuko zuela ezartzen zuen. 5/2018 Foru Arau berriaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 35. artikuluak,
Foru Aldundiak bere zerbitzura dauden langileen artean parte
hartze kulturaren garapena sustatuko duela ezartzen du, barne
prestakuntzako jardueren bitartez.
Prestakuntzarako jarduera hauek genero ikuspegia hartuko
dute beren baitan. Foru arau honetan ezarritako helburuak lortzeko, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere zerbitzura dauden langileak parte hartze prozesuen teknika eta kudeaketen inguruan
prestatuko ditu. Gutxienez, urtean parte hartzearekin lotutako
prestakuntza ikastaro bat egin beharko dute, foru arau honetan bildutako xedapenak behar bezala gauzatzea lor dadin.
Gizonek eta emakumeek modu orekatuan hartuko dute parte
prestakuntza programa hauetan eta genero berdintasunaren
printzipioa zeharkako modu batean txertatu ahal izateko eran
antolatuko dira, hau da, herritarren parte hartze prozesuetako
funtsezko printzipioa izango da.
Prestakuntzako barneko planak hurrengo jarduerak izan ditu:

3/ BARNE PRESTAKUNTZARAKO
PLANA MARTXAN JARTZEA

“Herritarren parte hartzea nola barneratzen eta garatzen dugun
gure departamentuan eta gure departamentutik”
Nori zuzendua: Zerbitzuaren Zuzendaritzak eta Buruak.
Iraupena: 5 ordu.
Noiz: otsaila.
Hezitzailea: QUIM BRUGUÉ.
Ikusleak: 20 lagun.
“Gure lan taldea nola dinamizatzen dugun ideiak sortzeko”
Nori zuzendua: Teknikariak.
Iraupena: 10 ordu.
Noiz: otsaila.
Hezitzailea: MARAKA.
Ikusleak: 12 lagun.
“Herritarren parte hartzea nola barneratzen eta garatzen dugun
gure departamentuan eta gure departamentutik”
Nori zuzendua: Teknikariak.
Iraupena: 20 ordu.
Noiz: otsaila.
Hezitzailea: PROMETEA.
Ikusleak: 8 lagun.
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4/ AURREKONTU PARTE
HARTZAILEEN EREDU
EGUNERATU BAT DISEINATZEA

Foru Proiektuak sortzerakoan herritarren parte hartze eraginkor
bat bermatzeko aurreikusitako Herritarren Parte Hartzearen Programak helburuak zehazten ditu, proposamenak ezarritako helburuetara egokitzen ditu eta pertsona eta herritarren erakunde
parte hartzaileak, aurreikusitako ekintzak eta parte hartze kanalak, programatutako informazio ibilbideak eta bideak eta prozesuaren funtzionamendu egokia bermatzeko ezarritako lan protokoloak identifikatzen ditu.
Legealdi honetan zehar aurreikusitako herritarren parte hartzearen etengabeko zabalkunde, errazte, hedapen eta indartzeak,
Foru Aurrekontuen sorreran, herritarren parte hartze eraginkorrarekin lotutako etengabeko hobekuntzarako irizpideak ezartzea
ahalbidetu dute.
5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 26. artikuluak ezartzen du:
– Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere eskumen eremuaren barruan, herritarren parte hartze prozesuak ezarriko ditu, aurrekontu parte hartzaileak esaterako, Gipuzkoako Foru Aldundiaren
aurrekontuaren alderdi jakin batzuen lehenespenean laguntzeko
eta herritarren parte hartze maila handitu eta hobetzeko helburuz.
– Gipuzkoako Foru Aldundiak, Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako Ildo Nagusiak hartuko diren Gobernu Kontseiluaren oniritziz, ehunekoa edo zenbatekoa eta horiek ezartzeko
gordeko diren gastuen partidak ezarriko ditu, Aurrekontu Parte
Hartzaileen prozeduraren bitartez.
– Aurreko atalean aipatzen diren herritarren parte hartze prozesuak araudiaren arabera garatuko dira, titulu honetako lehen
atalburuan ezarritako printzipio eta prozedurekin bat etorriz, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aurrekontuaren sorreraren proze-

–

durarekin lotutako berezitasunak kaltetu gabe. Edonola ere,
aurrerapen nahikoarekin egin beharko dira, parte hartzearen
prozesuaren emaitzak dagokien aurrekontuen foru arauaren
tramitazioan barneratu ahal izateko.
– Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontu prozesu parte hartzaileen sustapena eta hedapena bultzatuko du, unibertsaltasun
eta beren burua arautzeko printzipioetan oinarrituz eta, ekintza
positiboen, informazioaren, prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren bitartez, herritarren prozesuetako parte hartzea sustatu
eta errazteko helburuz.
Horretarako, gaur egun ezarritako errekerimendu arauemaileei
erantzuten dien aurrekontu parte hartzaileen eredu eguneratu
bat diseinatzeari ekin zaio.
2020ko Aurrekontu Irekiak ezartzeko protokoloa hurrengo faseetan egituratua dago:
1. fasea. Departamentu Arteko Batzordearen (DAB) barruan,
Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako Lan talde
bat osatzea.
Foru Aurrekontu Irekien kudeaketarako Lan taldea osatzeari
ekingo zaio. Foru Aurrekontu Irekien kudeaketarako Lan taldea
honakoek osatuko dute:
– Diputatu Nagusiaren Departamentua
– Kudeaketa Estrategien Zuzendaritza Nagusia.
– Finantza eta Aurrekontuen Zuzendaritza Nagusia.
– Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritza.
– Komunikazio Zuzendaritza.
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Hauek izango dira funtzioak:
– Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesua aurrera eramateko aurreikusitako metodologia egiaztatu eta baliozkotzea.
– Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesuko behin betiko metodologia parte hartzailea onestea.
– Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen markoan garatu daitezkeen
proiektu guztiek bete beharreko baldintzak identifikatu eta zehaztea.
– Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesuari lotutako komunikazio
Estrategia integral bat diseinatzea.
– Lurraldeko topaketa tematikoak behar bezala antolatzeko
behar diren kudeaketa eta koordinazio lanak gauzatzea.
– Eginkizunak gainbegiratzea eta, Departamentu Arteko Batzordeari Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesuaren markoko aurrerapenei eta hartutako neurriei buruzko behar bezalako informazioa ematea.

2. fasea. Aurrekontuak sortzean herritarren parte hartze
prozesurako Protokoloa onartzea.
5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 17. artikuluak aurrekontuak sortzerakoan
herritarren parte hartze prozesua irekiko den unea zehaztuko
du. Prozesua irekitzeko unea zehaztu ondoren, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak (herritarren parte hartzearen inguruko organo eskuduna), gehienez hilabete bateko epean,
prozesu parte hartzailea onetsiko du. 5/2018 Foru Arauaren,
azaroaren 12koaren, 26. artikuluak ezarrian oinarrituz, aurrekontuak sortzerakoan herritarren parte hartze prozesuei lotutako Herritarren Partaidetzari buruzkoa, Herritarren Partaidetzarako Foru
Zuzendaritza izango da Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesua
gauzatzeko protokoloa diseinatzeaz arduratuko dena.
Protokolo hori Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako
Lan taldeak egiaztatu eta baliozkotuko du.
Behin Protokoloa onartuta, testu osoa 20 egun balioduneko
epean publiko egongo da, parte hartzearen inguruan eskumena duen organoaren egoitza elektronikoan, atarian edo
web orrian eta, bertan ezarriko da prozesuaren hasiera data.
Gipuzkoako Foru Aldundiak komenigarritzat hartzen dituen
beste edozein tresna erabil ditzake teknologia irisgarritasunaren eta diskriminazio ezaren printzipioak bermatzeko. Herritarren
Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak herritarren aldetik jasotako
proposamenak aztertuko ditu eta proposamen hauek aztertuko

–

diren txosten bat igorriko du, hauei arrazoitutako erantzun bat
emanez. Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako Lan
taldea izango da Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesua gauzatzeko behin betiko protokoloa onesteaz arduratuko dena.

3. fasea. Foru Aurrekontu Parte Hartzaileetan sar daitezkeen
proiektu guztiek bete beharreko baldintzak identifikatu eta
zehaztea.
Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako sortutako Lan
taldea (Departamentu Arteko Batzordearen barruan) Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen markoan garatu daitezkeen proiektu
guztiek bete beharreko baldintzak identifikatu eta zehazteaz arduratuko da.
Horretarako Betekizun Kuantitatiboak eta Kualitatiboak ezarri
dira.
– Betekizun kuantitatiboak:
1. Ebazpenerako gordeko diren gastuen ehunekoa edo zenbatekoa eta partidak, Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretako
Ildo Nagusiak onartuko dituen Gobernu Kontseiluaren oniritziz
ezarriko dira, Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen prozeduraren bitartez.
2. Proiektuek bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa eta jasangarritasun ekonomikoa eta finantzarioa bermatuko dute.
3. Edonola ere, hautatutako proiektuak egikaritzeko aldiak
ezingo du bi urteko gehieneko muga gainditu.
– Betekizun kualitatiboak:
Hurrengoei emango zaie lehentasuna:
1. Gipuzkoako Foru Aldunditik, Etorkizun Eraikiz eta 2015-2019ko
Kudeaketarako Plan Estrategikoaren markoan garatutako politikekin koherentzia bat mantentzen dutenei.
2. Pertsonen ongizatea, herritarren arteko elkarbizitza eta hizkuntza eta genero berdintasuna sustatzen dutenei.
3. Kudeaketan eta egikaritzean, lan metodologia gisa Gardentasuna eta Kontuak ematea barne hartzen dutenei.
Proiektuak 6 maila/gai hauen arabera sailkatuko dira:
1. Sustapen ekonomikoa.
2. Gizarte politikak.
3. Garraiobideak eta hainbat egitura.
4. Landa ingurumena eta Lurraldeen oreka.
5. Kultura eta Kirolak.
6. Zeharkako gaiak/Beste gai batzuk.

149

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

4. fasea. Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesuaren aurretik eta bitartean Komunikazio Estrategia bat diseinatu eta
egikaritzea.
Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako Lan taldeak
Aurrekontu Parte Hartzaileen prozesu osoa komunikatzeko helburuz, kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsuenak identifikatzea ahalbidetuko duen Komunikazio Estrategia integral bat
diseinatuko du; gutxi gorabehera, ekimen hauek barne hartuko
ditu:
– Erakundearen web orrian eta parte hartzearen atarian informazio zehatza erakustea, erakargarriak, xumeak eta ulertzeko
errazak diren grafikoak erabiliz.
– Sare Sozialen bitartez material dibulgatzaileen hedapena
erraztuko duen kanpaina biral bat sortzea.
– Ekimena sustatzeko irratiko iragarki laburrak edota bideo bidezko iragarkiak egitea, parte hartzera animatuz eta Foru Aurrekontuen eraketan herritarren iritzia kontuan hartzeak duen garrantzia azalduz (Lan epeek horretarako aukerarik ematen ez
badute, 2019ko irailetik aurrera burutuko diren ekimenei aplika
dakieke).
– Gipuzkoako Lurralde Historikoko hainbat udalerritan ibiliko diren
informazio karpa/modulu ibiltariak ezartzea, ekimen parte hartzaile honen izaeren, dinamiken, epeen eta irismenaren berri
emateko.
Gipuzkoako Foru Aldundiak aurrekontu prozesu parte hartzaileen sustapena eta hedapena bultzatuko du, ekintza positiboen, informazioaren, prestakuntzaren eta sentsibilizazioaren
bitartez, herritarren prozesuetako parte hartzea sustatu eta errazteko helburuz.

–

5. fasea. Herritarren proposamenak jasotzea.
Herritarren proposamenak fitxa bat betez (paperean eta digitalean) jasoko dira; datu hauek barne hartuko ditu:
Zein proposamen duzu 2020ko Foru Aurrekontuetarako? Zer proposatu nahi duzu? Zer hobetuko zenuke?
– Identifikazio datuak: Izena, abizenak, NAN, bizilekua eta
helbide elektronikoa.
– Proposamenaren izena.
– Proposamenaren deskribapen labur bat.
Herritarren proposamenak hainbat bidetatik jasoko dira:
– Topaketa tematikoak antolatu eta egiteko, arduradunak diren
departamentu eta zuzendaritzen koordinazioa, lankidetza eta
parte hartzea edukiko da. Topaketak behar bezala antolatzeko
beharrezkoak diren kudeaketa eta koordinazio lanak Foru Aurrekontu Parte Hartzaileen kudeaketarako Lan taldearen ardurapean egongo dira. Lan talde hori eginkizun ezberdinak gainbegiratzeaz eta, Departamentu Arteko Batzordeari, aurrerapenei
eta hartutako neurriei buruzko behar bezalako informazioa emateaz arduratuko da.
– Galdetegi digitalaren bitartez egindako herritarren proposamen bilketa. Herritarrek beren proposamenak gipuzkoa.eus
domeinuan kokatutako galdetegi digitalaren bitartez helaraz
ditzakete.
– Aurrez aurreko formatuan egindako herritarren proposamen
bilketa. Herritarrek beren proposamenak aurrez aurre helaraz
ditzakete, Informazio eta Arreta Bulego Zentralean aurkeztuz
(Gipuzkoa Plaza z.g., beheko solairua, 20004, Donostia) eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko edozein Udaleko sarrera erregistroaren bitartez.
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6. fasea. Herritarren proposamenen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren azterketa.
Aldundiko teknikariek hainbat topaketatan jasotako proposamenek betekizun kuantitatiboak eta kualitatiboak bete dituzten
aztertuko dute. Departamentuetatik jasotako erantzunetan oinarrituz, Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak betekizun
kuantitatiboak eta kualitatiboak betetzen dituzten proposamen
guztien zerrenda bat osatuko du. Proposamen hauek mailaren/
gaiaren (Sustapen ekonomikoa, Gizarte politikak, Garraioa eta
bide azpiegiturak, Landa ingurumena eta Lurraldeen oreka,
Kultura eta Beste batzuk: Ingurumena, Turismoa, Kirola, etab.),
harrera kanalaren (Aurrez aurrekoa, proposamena jaso den topaketari buruzko informazioarekin, edo linean) eta kokapen geografikoaren (hala badagokio) arabera sailkatuko dira.
Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa egiaztatu duten herritarren proposamen guztiak aurrekontu parte hartzaileen prozesuaren markoan herritarrek hauta ditzaketen proiektu gisa hartu
eta azalduko dira.

7. fasea. Ebazpenerako gordeko diren gastuen ehunekoa
edo zenbatekoa eta partidak zehaztea, Aurrekontu Parte
Hartzaileen prozeduraren bitartez.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Lurralde Historikoko Aurrekontu
Orokorretako Ildo Nagusiak hartuko diren Gobernu Kontseiluaren oniritziz, horiek ezartzeko gordeko diren gastuen ehunekoa
edo zenbatekoa eta partidak ezarriko ditu, Aurrekontu Parte
Hartzaileen prozeduraren bitartez.

–

8. fasea. Proiektuen behin betiko hautaketa.
Departamentu Arteko Batzordeak proiektuen behin betiko hautaketa justifikatua gauzatuko du, herritarrek proposatutako proiektuen zerrendatik abiatuz.
Zerrenda hau, aurreikusitako 6 maila/gai bakoitzeko, gutxienenez 3 eta gehienez 6 proiektuk osatuko dute (dagokien aurrekontuaren balioespenarekin):
– Sustapen ekonomikoa.
– Gizarte politikak.
– Garraiobideak eta hainbat egitura.
– Landa ingurumena eta Lurraldeen oreka.
– Kultura eta Kirolak.
– Zeharkako gaiak/Beste gai batzuk.
Departamendu Arteko Batzordeak, 6 esparruetako bakoitzean,
gutxienez proiektu bat sartzeko ahalmena izango du, hurrengoa
betetzeko helburuz:
– Oinarrizko printzipioak: Unibertsaltasuna, zeharkakotasuna,
gardentasuna, egiazkotasuna, eraginkortasuna, iraunkortasuna, erraztasuna eta ulermena, genero ikuspegia, gobernantza demokratikoa, kontuak ematea, fede ona, aukera berdintasuna, gizarte egitura.
– Etorkizuna Eraikizen markoan aurreikusitako erronkak, oinarriak,
ardatzak, proiektuak eta lan metodologiak.
– Gipuzkoako Foru Aldundiko 2015-2019ko Kudeaketa Plan Estrategikoaren barruan ezarritako lehentasunezko helburuak.
– Herritarren Partaidetzari buruzko azaroaren 12ko 5/2018 Foru
Arauak ezarritako gomendioak eta eskakizunak.
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Herritarren bizi kalitateari buruzko proiektuen ulermen argia eta
hauen benetako eragina eta irismena errazteko:

Parte hartzaileek arestian aipatutako 6 Maila/Gaietatik proiektu
bat (gehienez) aukeratu/hautatu ahal izango dute. Hauek dira

10. fasea. Azken emaitzak lortzea.

– Proiektuak maila edo gaien arabera ordenatu/sailkatuko dira.
– Bertsio murriztuan proiektu bakoitzari buruz sartuko den informazioak deskribapen labur bat eta honi dagokion aurrekontuaren balioespen bat barne hartuko ditu.

lehen aipatutako gaiak:
– Sustapen ekonomikoa.
– Gizarte politikak.
– Garraiobideak eta hainbat egitura.
– Landa ingurumena eta Lurraldeen oreka.
– Kultura eta Kirolak.
– Zeharkako gaiak/Beste gai batzuk.
Inork ezingo du Maila/Gai bakarretik bi proiektu edo gehiago
aukeratu/hautatu.
Pertsona bakoitzak behin bakarrik har dezake parte, parte hartzeko bitartekoa edozein izanda ere.
Norbaitek Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatua dagoela egiaztatu ahal izateko beharrezko datuak aurkezten ez baditu, Maila/Gai bakarretik bi proiektu edo gehiago
aukeratzen baditu edo parte hartze kanal beretik edo ezberdinetatik bi aldiz edo gehiagotan parte hartzen badu, pertsona
honen parte hartzeak baliogabeak izango dira eta ez dira zenbatuko.
Herritarren partaidetzarako ezarritako kanalak edo bideak
hauek dira:
– Aurrez aurreko karpetan egindako herritarren proposamen
bilketa. Herritarrek aurrez aurreko karpetan horretarako gaitutako kutxetan sartu ahal izango dute beren aukeraketa duen
papera.
– Topaketetan egindako herritarren proposamen bilketa. Herritarrek topaketa bakoitza egiteko gaitu den lokalean horretarako
jarritako kutxetan sartu ahal izango dute beren aukeraketa duen
papera.
– Galdetegi digitalaren bitartez egindako herritarren proposamen bilketa. Herritarrek beren proposamenak gipuzkoa.eus domeinuan kokatutako galdetegi digitalaren bitartez helaraz ditzakete.
– Aurrez aurreko formatuan egindako herritarren proposamen
bilketa. Herritarrek beren proposamenak aurrez aurre helaraz
ditzakete, Informazio eta Arreta Bulego Zentralean aurkeztuz
(Gipuzkoa Plaza z.g., beheko solairua, 20004, Donostia) eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko edozein Udaleko sarrera erregistroaren bitartez.

– Proiektuak herritarrengandik aukeratuak izan diren kopuruaren arabera ordenatuta ageri diren zerrenda bat barne hartzen
duen emaitzen txostena argitaratzea eta itzultzea.
– Azken txostenak egikaritu behar diren proiektuen behin betiko
zerrenda bat izango du. Proiektu hauek ebazpenerako gordeko
diren gastuen partidei kargatuz egikarituko dira, Aurrekontu Parte
Hartzaileen prozeduraren bitartez.
Aurreko aldietan ez ezik, aurten ez dira herritarren parte hartzeari
buruzko informazioa ematen duten karparik jarriko Gipuzkoako
hainbat udalerritan, apirilaren 28ko Hauteskunde Orokorretarako
deialdi aurreratua dela eta, baina gainontzeko kanalak (topaketak, posta korreoa, web orria eta erregistroa) gaituko ditugu.
Gipuzkoako Foru Aldunditik sustatzen dugun gobernantza eredu
irekiak guztien parte hartzea behar du, herritarrentzako erabilgarria eta garrantzitsua izaten jarrai dezan.
Hiru urte daramatzagu herritarren proposamenak entzun eta
txertatzen, Gipuzkoa Europako bizileku onenetarikoa izateko eta
gizarte, ekonomia eta hizkuntza desparekotasun maila txikiena
duen lurraldeetako batean bilakatzeko.
2018an gure lurraldea osatzen duten 89 udalerrietan aurrez aurreko 13.267 ekarpen jaso genituen, eta hauetatik % 68,7 kontuan
hartu dira 2019ko aurrekontuak osatzerakoan.
Aldundiaren aurrekontuaren ia erdia gizarte politikei zuzenduta
dago eta, urtero, 50 milioi euro inbertitzen ditugu ekonomia jarduera eta kalitatezko enplegua bultzatzeko. 2019an ere herritar
guztien partaidetza behar dugu, lurralde bezala hazten eta aurrera egiten jarraitzeko.

Proiektu bakoitzak informazio gehigarria izango du (gipuzkoa.
eus atariko dagokion atalean), formatu eta fitxa komun batean,
hurrengoa barne hartuz:
– Proiektuaren izenburua.
– Proiektuaren identifikatzailea (kodea).
– Nabarmendutako irudia.
– Kategoria/gaia: Sustapen ekonomikoa, Gizarte politikak, Garraioa eta bide azpiegiturak, Landa ingurumena eta Lurraldeen oreka, Kultura eta Beste batzuk:
Ingurumena, Turismoa, Kirola, etab.
– Laburpen laburra.
– Proiektuaren helburuak.
– Proiektuaren eragina neurtzea ahalbidetzen duten
Emaitzaren Adierazleak.
– Espero diren onurak/Hautemandako beharrak.
– Aurrekontuaren balioespena.
– Bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa.
– Proiektuaren irismena: etxekoa, etxez gaindikoa,
lurraldekoa.
– Intereseko fitxategia (aukerakoa).
– Irudi galeria (aukerakoa).

9. fasea. Herritarren aldetik proiektuak hautatzea.
Nork har dezake parte prozesu honetan?
Prozesu honetan, 5/2018 Foru Arauaren, azaroaren 12koaren,
Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 8. artikuluan (Parte hartzeko eskubidea) ezarritakoarekin bat etorriz, Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerri batean erroldatuak dauden 16 urtetik
gorako guztiek har dezakete parte.
Zertan datza prozesua?

–
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5/ DIRULAGUNTZEN LERRO
BERRI BAT EZARTZEA HERRITARREN
PARTE HARTZEA BULTZATZEKO
1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 29. artikuluan (partaidetzarako herri mailako
erakundeen jarduera bultzatzeko dirulaguntzei dagokiena) eta
30. artikuluan (partaidetzarako herri mailako erakundeen jarduera bultzatzeko hitzarmenei dagokiena) Partaidetzarako Herri
Mailako Foru Erregistroan izena emandako herri mailako erakundeei zuzendutako dirulaguntzen lerro bat ezartzeko aukera
barne hartzen zen, parte hartzearekin, partaidetzako kulturaren
sustapenarekin eta parte hartzearen prestakuntzarekin lotutako
jarduerak bultzatzeko edo, partaidetzarako herri mailako erakundeen jarduera sustatzeko hitzarmenak sinatzeko helburuz.
Aipatutako foru araudiko herri mailako erakundeetako partaidetza sustatzeari dagokion 42. artikuluak Foru Aldundia eta herri
mailako erakundeen arteko lankidetza hitzarmenak sinatzea
bultzatzeko derrigortasuna ezartzen du, lehiakortasun eremuan
herritarren parte hartzea sustatzeko. Lankidetza hitzarmen hauek
Foru Aldunditik herri mailako erakundeei parte hartze kultura bat
garatu eta jarduera parte hartzaileak egiteko bideratutako dirulaguntzak ezartzen zituzten.
Foru Aldundiak herri mailako erakundeen zerbitzura zeuden langileen eskura uzten zuen parte hartzearen inguruan prestatzeko
programak eta horiek gauzatzeko laguntza sistema.
Kontu horiek 5/2018 Foru Arauan, azaroaren 12koan, Herrita-

–
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rren Partaidetzari buruzkoan, jasota ageri dira, 32. eta 33. artikuluetan, partaidetzarako herri mailako erakundeen jarduera
bultza- tzeko dirulaguntzei eta partaidetzarako herri mailako
erakundeen jarduera bultzatzeko hitzarmenei dagokiena, hurrenez hurren.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, legealdi honen hasieratik, laguntza
lerro hauek ezarri ditu:
– Ekimen parte hartzaileak martxak jartzeko laguntza lerroak:
Planak, Programak edota Proiektuak, kontuak emateko prozesuak edota udaleko aurrekontuen osaketa. Laguntza hauek
ematea kasu guztietan galdagarri ziren gutxieneko baldintza
batzuk betetzearen mende egon da (aurrez Gipuzkoako Foru
Aldundiko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak ezarri eta zehaztuak), prozesuaren antolaketa, planifikazio, egituraketa eta
kalitate mailei, aniztasunari eta ordezkagarritasun mailari dagokionez.
– Parte hartzea sustatzen duten Lurraldeko Elkarteei zuzendutako dirulaguntza lerroak. Laguntza hauek ematea kasu guztietan galdagarri ziren gutxieneko baldintza batzuk betetzearen
mende dago (aurrez Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak ezarri eta zehaztuak), prozesuaren antolaketa, planifikazio, egituraketa eta kalitate mailei, aniztasunari
eta ordezkagarritasun mailari dagokionez.
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– Baldintza, printzipio eta oinarri berrien inguruan lan egitea
(2015-2016).
– Dirulaguntzen esleipena: 32 udal proiektu (100.000 €) eta elkarteen 11 proiektu (50.000 €).
Aldundiak, aurten, herritarren partaidetzako 36 proiektu onartu

– Dirulaguntzen esleipena (2017-2018): 36 udal proiektu (120.000 €)
eta elkarteen 14 proiektu (60.000 €).
Aldundiak, aurten, herritarren partaidetzako 36 proiektu 120.000
eurorekin babestu ditu; Gipuzkoako beste hainbeste udalerrietan garatzeko. Deialdi honen helburua udal eremuan garatu

– Dirulaguntzen esleipena (2018-2019): 42 Udal, 51 udal proiektu
(350.000 €) eta elkarteen 18 proiektu (150.000 €).
Foru Aldundiak 289.879,61 euro zuzendu zituen Gipuzkoako udaletara, herritarren partaidetzako proiektuak bultza zitzaten. Inbertsio hori 2017koa baino (120.000 euro) nabarmen handiagoa

Proiektu hauen edukia “aberatsa eta anitza” izateagatik nabarmendu zen, baina guztiek helburu bera dute: “gizarte aniztasuna osatzea, gizarte interesak agenda publikoan sartuz eta,
Gipuzkoan horren aktiboa eta konprometitua den gizarte zibilaren etorkizuna eraikitzeko eta erronka ekonomiko, sozial eta

ditu; Gipuzkoako beste hainbeste udalerrietan garatzeko. Udalerri bakoitzak proiektu bat aurkez zezakeen, lehenespen ariketa
gisa, eta 36 izan diren Aldundiaren babesa izateko eskatzen zen
puntuazioa gainditu zutenak –100etik 50–. Deialdi honen helburua udal eremuan garatzen diren prozesu parte hartzaileak
bultzatzea zen, herritarrek publikoa dena kudeatu eta erabakitzean berdintasun egoera batean parte hartzeko duten eskubidea sustatuz eta, udalek parte hartze hori bultzatzeko duten gaitasuna sendotuz.
Urteko laguntza hauek herri guztietara zuzendu ziren, tamaina
kontuan izan gabe. Premisetako bat udalerri ertain edo txikien
sarbidea bermatzea zen, izan ere, batzuetan prozesu mota
hauek garatzeko giza eta ekonomia baliabide gutxiago izaten
dituzte. Hala, laguntzen ia bi heren 10.000 biztanle baino gutxiago dituzten udalerrietara zuzendu ziren. Parte hartu zuten
2.000 biztanle baino gutxiagoko 13 udalerrik 37.580,97 euro eta,
2.000 eta 10.000 biztanle arteko 11 udalerrik 41.209,52 euro jaso
zituzten beren proiektuak gauzatzeko. Azkenik, 10.000 biztanle
baino gehiagoko herriak 12 izan ziren eta, hauen proiektuentzat,
41.209,52 euro bideratu ziren.

ziren prozesu parte hartzaileak bultzatzea izan zen, herritarrek publikoa dena kudeatu eta erabakitzean berdintasun egoera batean parte hartzeko duten eskubidea sustatuz eta, udalek parte
hartze hori bultzatzeko duten gaitasuna sendotuz.
Aurten, dirulaguntzen deialdi honi esker 36 udalek parte hartze
proiektuak jarri dituzte martxan. Horietako askoren helburua
parte hartzea modu integral batean bultzatzea izan zen, herritarrak herritarren parte hartze edo gobernu irekiaren planetan
eta ordenantzetan edo, udal aurrekontuak osatzerakoan barne
hartuz –Irun, Urnieta, Hernani, Pasaia, Abaltzisketa eta Orendainen–. Gainontzeko kasuak herritarren parte hartzearekin aberastu nahi izan zituzten proiektuak izan ziren, eremu anitzekin
lotuak: Agenda 21, hirigintza plan eta proiektuak, hausnarketa
estrategikoa, kultura eta gazteria, hondakinen kudeaketa, genero berdintasuna, mugikortasuna edo turismo eredua.
Hala, Bergaran, prozesuak kultura batzordea sendotzeko helburua izan zuen; Orion, herritarrek eta eragileek parke estali
baten diseinuan parte hartu zuten; Errenterian, Arrazmendi parkearen erabilera erabaki zuten; Azpeitian, Betharram eraikinaren fatxada aukeratu zen; Anoetan, jaietako berdintasunaren
inguruan sentsibilizatu zen; Altzon, parte hartzea turismo bulegoaren eta bertako produktuen dendaren ingurukoa izan zen;
Itsasondon, landa bideen inbentario bat egin zen; Amezketan,
eskolako sarrera eta liburutegia berriztatu ziren; eta Antzuolan,
Antzuola 2030 hausnarketa estrategikoa gauzatu zen.

izan zen, eta arlo honetan udalekin dagoen elkarlana sendotzeko apustuari erantzun zion, herritarrengandik hurbilen dagoen maila instituzional gisa betetzen duten papera kontuan
izanik. Udalen hurbiltasun honek herritarrekin harreman ireki bat
finkatzeko oso garrantzitsuak izatea eta partaidetza eta komunikazio bide berriak ezartzea eragiten du.
Laguntzen deialdiaren helburua udal eremuan garatzen diren
prozesu parte hartzaileak bultzatzea izan zen, herritarrek publikoa dena kudeatu eta erabakitzean berdintasun egoera batean parte hartzeko duten eskubidea sustatuz eta, udalek parte
hartze hori bultzatzeko duten gaitasuna sendotuz. Premisetako
bat udalerri ertain edo txikiei babesa ematea zen, izan ere, batzuetan prozesu mota hauek garatzeko giza eta ekonomia baliabide gutxiago izaten dituzte. Hala, 2.000 biztanle baino gutxiagoko herrietara 100.000 euro eta, 2.000 eta 10.000 biztanle
arteko herrietara 115.000 euro bideratu ziren. Herri txikienak gehieneko finantzaketa ehunekoarekin lehenetsi ziren, % 80, herri
ertain eta handien % 70 eta % 60ren aldean, hurrenez hurren.
Beste alde batetik, udalerri bakoitzari bi proiektu aurkezteko
aukera eman zitzaion, orain arteko bakarraren alboan.
Laguntzetan ezarritako baldintzetan, alderdi batzuk hartu ziren
kontuan: aurrez aurreko partaidetza espazioak eta teknologia
berriak; erabakiak hartzeko prozesuetan burokratizazio ezaren,
eraginkortasunaren, irisgarritasunaren, gardentasunaren eta herritarren inplikazioaren printzipioak sustatzea; herritarren parte
hartzearen inguruan Udalak duen prestakuntza, ikaskuntza eta
gaitasuna indartzea; edo prozesuen kalitate demokratikoaren
ebaluazio irizpideak barneratzea. Berritasun gisa, oinarrietan,
aniztasunarekiko errespetua eta diskriminaziorik eza gehitu ziren.
Foru Aldundiak 136.780,20 euro bideratu zituen Gipuzkoako irabazi asmorik gabeko erakundeei zuzendutako deialdiaren barruan herritarren partaidetza sustatzeko, iazkoaren bikoitza baino
gehiago. Lurraldeko udalekin adostutako erabakietako bat dirulaguntzen lerro hori ekonomikoki indartzea izan zen; 2017an
60.000 euro bideratu ziren bertara. Behin eskera guztiak aztertu
ondoren, 18 elkartek udalerri, eskualde edo lurralde mailan herritarren partaidetzan oinarritutako proiektuak garatzeko babes
ekonomikoa jaso zuten.

kulturalei erantzuteko funtzioa indartuz”.
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Babestutako proiektuen artean, Eusko Ikaskuntzak gobernantza
eredu berri bat finkatzen lan egin zuen; Elhuyarrek, ZientziaKIDEren
bitartez, zientzia dibulgazioa eta ekintza ikertzailea gizarteari hurbiltzea bultzatu zituen; SOS Arrazakeriak errefuxiatutako pertsonen
isla eta pertzepzioa aztertu zituen; Hezkide Eskolak gazteriaren
artean boluntariotza sustatu zuen, arlo hori belaunaldien artean
ordezkatuko dela ziurtatzeko; eta Impact Hub-ek eta Gipuzkoako
Ekintzaile Elkarteak emakumeen ahalduntze profesionalean eta
gizarte berrikuntzan jardun ziren.
Zerain eta Irungo Landetxa udalerri edo auzoen etorkizunaren
diseinu estrategikoaren prozesuak ere babestu ziren; gizarte bazterketa arriskuan dauden kolektiboak ahalduntzeko, Arrats eta
Kale Dor Kayikoren eskutik, era partekatu batean euskara suspertzeko estrategia berriak eta hizkuntza eskubideak garatzeko,
Kontseilua, Topagunea edo Natul bezalako erakundeek protagonizatuak.
Lurralde osoan herri mailako 6.700 erakunde daude erregistratuta, herritarrengandik duten “hurbiltasuna” dela eta eremu ezberdinetan garrantzia ikaragarria duen lana egiten dutenak:
kirola, hezkuntza, gizarte ekintza, elkartasuna, osasuna, kultura...
Erakunde hauek Gipuzkoako bihotza dira, gure herri eta hiriei
bizia ematen dien jarduerak eta ekintzak antolatzen dituzte eta
pertsonak harremanetan jartzen dituzte, loturak eta komunitate
baten parte izatearen sentimendua indartuz.
Laguntza hauek Gipuzkoako Herritarren Partaidetzaren
Erakunde Arteko Espazioaren barruan onartu ziren, 2017an
sortu zen eta, lurraldeko udal eta herri mailako erakunde guztiak eta Aldundia batzen ditu. Bere helburua herri mailan herritarren parte hartze politikak sendotzea da, baliabideak partekatuz, jardunbide egokiak eta arrakasta ereduak identifikatuz eta
partekatuz eta, sarea osatzen duten erakundeen artean hauek
aplikatzea sustatuz.
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– Dirulaguntzen esleipena (2019-2020): Udalak, (350.000 €) eta
elkarteak (150.000 €).
Lurralde Historikoko Aurrekontu Orokorretan, urtero, herritarren
partaidetza sustatzeko programa bat barne hartuko da.
Eremu honetan, herri mailako erakundeetarako dirulaguntzak
ezarriko dira, parte hartzearekin, partaidetzako kulturaren sustapenarekin edo parte hartzean prestatzearekin lotutako ekintzak
bultzatzeko helburuz.
Laguntzetan ezarritako baldintzetan, alderdi batzuk hartu ziren
kontuan: aurrez aurreko partaidetza espazioak eta teknologia
berriak; erabakiak hartzeko prozesuetan burokratizazio ezaren,
eraginkortasunaren, irisgarritasunaren, gardentasunaren eta
herritarren inplikazioaren printzipioak sustatzea; herritarren parte
hartzearen inguruan Udalak duen prestakuntza, ikaskuntza eta
gaitasuna indartzea; edo prozesuen kalitate demokratikoaren
ebaluazio irizpideak eta aniztasunaren errespetua eta diskriminazio eza barneratzea.
Prozesu hauek eragin oso positiboa dute herritarren bizi kalitatean eta, ardatz bezala, interes publikoko ekintza zehatzak dituzte. Parte hartzea normalizatu eta zabaltzeko, politika publikoak
indartu eta legezkotzat jotzeko eta eraginkorragoak egiteko balio
dute. Eta indibidualismoaren mehatxuaren aurrean, taldeko harremanak eta loturak ere sendotzen ditu.

–
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6/ HIRITAR
AKTIBOAK SUSTATZEA

HIRITAR ESKOLA (2017)
Proiektu pilotu honek, politika publikoen diseinu prozesuko parte
hartzea eta erantzunkidetasunari dagokionez, herritarren inplikazioa sakonetik planteatzeko beharrari erantzuten dio. Funtsezkoa
da herritarrak eta gizarteko eragile eta aktoreak erabakitze publikoan eta politika publikoen garapenean nahastea, partaidetza
eta komunikazio bide berriak irekiz eta Foru erakundeko lan metodoak eta kudeaketa sistemak hobetzeko eta modernizatzeko
apustua eginez.
Horretarako, 2015-2019 arteko aldirako, Gipuzkoako Foru Aldundiak Gobernantza Onaren Estrategia jarri zuen martxan, gobernatzeko moduak eraldatzeko eta Gobernantza Ona Gipuzkoako
Foru Aldundiko ezaugarri identifikagarria izateko helburuz.
2017an zehar, Donostian eta Eibarren Gipuzkoako pertsona gazte
eta nagusiei zuzendutako herritartasun eskolak jarri ziren martxan.
Proiektu honen helburu nagusia herritar aktibo, motibatu, gaitu
eta ahaldunak sortzea zen; Foru Erakundeak Gipuzkoako gizartearekin konektatzeko eta gizarte honek etorkizunari buruz dituen
kezkak eraginkortasunez erantzuteko apustua egin duen unean.
Ekimen honi esker, bertaratu zirenek herritarren parte hartzea zer
den, nondik datorren eta nola gauzatzen den landu zuten, besteak beste.
Lau saioko bi tailer egin ziren Donostian eta Eibarren, pertsona
helduekin; eta, beste lau saio, Donostian, gazteekin.
Tailerrek 2 orduko iraupena izan zuten eta bertan, herritarren
parte hartzea kontzeptuarekin zer ulertzen den, Herritarren Partaidetzari buruzko Foru Arauarekin lotutako kasu praktikoak, Gobernu Irekiari buruzko eztabaidak, 2017ko Aurrekontu Irekiak eta
ariketa praktiko bat landu ziren. Ariketa prozesu parte hartzaile
bat diseinatzea izan zen, taldeka.
Herritartasun Eskolak saio teorikoak eta praktikoak hartu zituen
bere baitan, hala, parte hartzaileei hasiera batean proposatutako lau ereduen artean prozesu parte hartzaile bat diseinatzeko
aukera emanez.
Taldeek, “role play” dinamika baten bitartez, prozesu parte
hartzaile bat osatzen duten faseak, prozesua zuzenduko duten
baldintzak, parte hartu ahal izateko gaitu beharreko kanalak,
ekarpenak jaso eta zenbatzeko modua eta herritarrei itzultze
bat egiteko hainbat modu erabaki behar izan zituzten.

Foru Aldundiak dibulgaziozko jarduerak egiten ditu, biztanleek
Lurralde Historikoan herritarren partaidetza bultzatzeko politikaren
ezagutza izan dezaten, jada badauden herritarren partaidetzarako tresnez gain.
Herritarren parte hartzearen gaian eskuduna den organoak eta
Foru Aldundiko departamentuek herritarren partaidetzaren garrantziari eta burutu beharreko prozesuei buruzko komunikazio
eta sentsibilizazio kanpainak egiten dituzte.
Horretarako, Foru Aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoan
bizi diren pertsonei zuzendutako kanpo prestakuntza jarduerak
gauzatzen ditu, herritarren partaidetzaren, beren eskubideen eta
administrazio publikoaren funtzionamenduaren eta honek herritarrekiko dituen betebeharren inguruan prestatzeko eta informatzeko. Hori egin ahal izateko, urtero, horri buruzko Prestakuntza
Programa bat ezarriko du, genero ikuspegia sartuko barne hartuko du eta, herritarrei eta beren jarduera Gipuzkoako Lurralde
Historikoan gauzatzen duten herri mailako erakundeei zuzendua
egongo da.
Gizonek eta emakumeek modu orekatuan hartuko dute parte
prestakuntza programa hauetan eta genero berdintasunaren
printzipioa zeharkako modu batean txertatu ahal izateko eran
antolatuko dira, hau da, herritarren parte hartze prozesuetako
funtsezko printzipioa izango da.

–
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MUGARRIAK
– Tokia: Donostia eta Eibar.
– Publikoa: 65 urtetik gora eta 30 urtetik beherako pertsonak.
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7/ SARE SOZIALAK
ERABILTZEKO GIDA
PEDAGOGIKO BAT SORTZEA
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Internetek eta sare sozialek komunikatzeko kodeak eta moduak
aldatu dituzte eta, gazteen belaunaldian igartzen da gehien.
Gazteek beste modu eta bitarteko batzuk erabiltzen dituzte interakziorako. Gaztentzat gero eta ohikoagoa da euren kexak,
hausnarketak eta, batez ere, bizipenak sare sozialetan partekatzea. Administrazioarentzat ere gero eta ohikoagoa da gazteek
beste komunikazio bide batzuk erabiltzea beren eskaerak, galderak edo iradokizunak idatziz, bideoz edo ahotsarekin grabatuz igortzeko, esaterako, WhatsApp edo Instagram bidez.
Komunikazio eredu berrien ondorioz, gida hori beharrezkoa
bilakatu da etorkizuna izango diren pertsonekin lankidetza estuago bat izan ahal izateko. Belaunaldi honekin hurbiltze bat
lortu eta harreman eraikitzaile bat osatu nahi badugu, paradigma aldaketa honek gunea beren komunikatzeko moduetan jartzera behartzen gaitu. Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Humanitateen eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko
KoLaborategia laborategiak gida pedagogiko aitzindari bat
sortu dute, nerabeei zuzendua, harremanak ezarri eta Foru Aldundiarekin elkarlanean aritzea ahalbidetuko duena. Ikasleei
nahiz irakasleei zuzendutako gida honen helburua, ikasleekin
hainbat gaitasun digital lantzeko tresna izatea, idatzizko komunikazioa erraztuko duten dinamikak eta orientabideak eskaintzea
(irudien eta bideoen bitartez) eta, “e-partaidetzan” eta gizarte
digitalarentzako hezkuntzan sakontzeko aukera ematea da.
Mondragon Unibertsitateak Aldundiak azken urteetan sare
sozialen bitartez jaso dituen mezuen azterketa bat egin zuen,
eta nerabeek Aldundiarekin ez dutela harreman digital zuzenik
ezartzen ondorioztatu zuten. Halaber, unibertsitateak Europako
ereduak ikertu zituen; guztira, 22 gida aztertu zituen. Gehiengoa tresna zehatz baten erabileran eta metodologian oinarritzen
dira, ikasleen gaitasun digitala lantzean, jardunbide egokietan
eta, segurtasunari eta baterako hezkuntzari dagokionez, arazoen prebentzioan.
Gipuzkoa Europako erreferentea izan daiteke, harremanak

–

ezartzeko kanal eta bide berriak irekitzeari dagokionez, herritarren eta administrazioaren arteko interakzio eredu berriei
aukera emanez. Hezkuntza zentroetako arduradunek teknologiek hezkuntzan nola eragiten duten ikusteko interesa dute. Hori
dela eta, Aldundiak lankidetza bide bat ireki du hezkuntza komunitatearekin eta, gida pedagogiko hori lehen urrats bat da.
Gida honen bidez, ikasleek komunikazio bide berri hauen bitartez administrazioarekin izan dezaketen harremana ezartzeko
“marko berri” bat sortu nahi da.
Irakasleentzako gidaren helburua ikasleekin lan egiteko eta gida
pedagogikoan sakondu ahal izateko baliabideak eskaintzea
da. Gidak, Gipuzkoako Foru Aldundiari buruzko informazioa eskaintzeaz gain, eskaera baten egitura, eskuragarri dauden komunikazio bideak, tresnak eta baliabideak, lanketa prozesua eta
aurkezpenerako gomendioak zehazten ditu. Era berean, errealitate areagotuaren teknologiekin sortutako hainbat bideo ikus
daitezke.
Pertsona guztien parte hartzea bermatuko duen gizarte digital bat sortzeko gai izan behar dugu. Eta hezkuntza komunitateak, hain zuzen ere, pertsonak horretarako prestatzeko erronkari
aurre egin behar dio. Bide berrien bitartez komunikatzea, modu
seguru batean, elkarren arteko errespetua bermatuz, ikuspegi
kritiko batekin eta sormena sustatuz.
Gida gipuzkoa.eus/partaidetza atalean dago eskuragarri. Gainera, Gipuzkoako eskola guztiekin alderatuko da, honela, eguneratu eta Aldundiko gazteriaren komunikazio estrategiara egokitzeko.
Hainbat sozializazio ekintza ere antolatu dira, esaterako,
ikasleen proposamenekin ideia lehiaketa bat egitea. Parte
hartzeko, taldetan banatu eta ahots grabaketaz, testuz, irudi
batez edo bideo batez galdera hauek erantzun behar izan
zituzten: “Gipuzkoaren etorkizunari buruz zein kezka duzu? Zein
galdera dugu? Zer proposatzen dugu?”
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8/ PROZESU PARTE
HARTZAILEEN SISTEMATIZAZIO
BAT GAUZATZEA
1/2010 Foru Arauaren, uztailaren 8koaren, Herritarren Partaidetzari buruzkoaren, 11. artikuluak, partaidetza tresna eta
prozedura zehatzak arautzeari buruzkoak, deliberazio parte
hartzaileak herritarren partaidetzaren inguruko organo eskudunaren iritziz gaiaren berezitasunetarako egokienak ziren modu eta
ezaugarriak hartuko zituela ezartzen zuen; herri mailako erakundeei, parte hartuko duten pertsonei edo, bestela, horretarako ekimen izan dutenei aurrez galdetuta.
Herritarren partaidetzaren inguruko organo eskudunak kasu
bakoitzerako deliberazio parte hartzailearen prozesuko Protokolo
bat onartuko luke, prozesuaren urrats bakoitzean genero berdintasunaren printzipioa bermatuko lukeena.
Protokoloa (herritarren partaidetzaren inguruko organo eskudunak egina) burutu behar zen prozesu parte hartzaile zehatzaren
izaera eta ezaugarriak, erabili beharreko teknikak, zuzentarauak,
ondorioak osatzeko prozedura, erabaki beharreko kontuak eta
abar zehazten ziren administrazio dokumentua zen.
Arauaren 13. artikulua guztiz bat dator aurrez indarrean zegoen
foru arauaren 11. artikuluan ezarritakoarekin.
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Protokoloa (herritarren partaidetzaren inguruko organo eskudunak egina) burutu behar den prozesu parte hartzaile zehatzaren izaera eta ezaugarriak, honen egitura eta helburuak, erabili
beharreko teknikak, zuzentarauak, ondorioak osatzeko prozedura, erabaki beharreko kontuak eta abar zehazten diren administrazio dokumentua da. Halaber, gizon eta emakumeen
ordezkaritza orekatuaren printzipioa, deliberazio prozesuak har
dezakeen gehieneko denbora, prozesuaren zuzendaritzaz arduratuko den pertsona eta organo eskudunak beharrezkoak
direla uste duen pertsona guztiak kontuan izango direla bermatuko da.
Prozesu parte hartzaileak diseinatzeko eta martxan jartzeko gida
hori Erakunde hori osatzen duten departamentu eta zuzendaritzen zerbitzura dagoen beste tresna bat da eta, helburu gisa,
prozesu parte hartzaileak era antolatu, planifikatu eta egituratu
batean diseinatu eta garatzea erraztuko duten baliabideak eskaintzea du.
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PARTAIDETZAKO
KULTURA
HEDATZEKO
EKINTZAK
Partaidetzako kultura HEDATZEKO ekintzak,
aurrez aurre eta bitarteko telematikoen bidez
ekintzak hedatzeko ekimen batzuk.

–

166

–

–

167

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

1/ HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO WEB
ATARIA EGUNERATZEA

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

2/ BI HILEAN BEHIN
ALDIZKARI ELEKTRONIKO
BAT ARGITARATZEA

Arauak parte hartzea bultzatzerakoan teknologia berriek duten
garrantzia nabarmentzen du. Teknologiak eta gizarte komunikaziorako plataformak era aktiboan erabiliko dira, batez ere, sarean
espazio elkarreragileak sortuz, baina baita bozketa eta inkesta
sistema elektronikoen sustapena eginez ere.
Gipuzkoako Foru Aldundiak web ataria eguneratu du, ideiak,
iritziak eta iradokizunak aurkez daitezkeen espazio bat, martxan
dauden prozesu parte hartzaileen inguruko eztabaida lekuak
eta antzekoak eskainiz. Bestalde, lurraldeko 89 udaletan eskuragarri izango duten Internet bidezko partaidetzarako plataforma
teknologiko bat ere jarri du martxan.
Edonola ere, Aldundiak teknologietara iristeko eta hauek era-

Komunikazio bide berriek elkartzea eta elkarrengandik ikastea
errazteko euskarri paregabea eskaintzen dute. Zalantzarik gabe,
parte hartzearen oinarrietako bat da eta, Gipuzkoako Foru Aldundiak, eskaintzen diguten gaitasun guztia aprobetxatu nahi
izan du.
Horretarako, Gipuzkoako Foru Aldundiak Orain Partaidetza izeneko bi hilean behineko aldizkari elektronikoa argitaratu du, Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak egiten dituen ekintzak ezagutzera emateko; baita, kudeaketa publikoaren berrikuntza eta
modernizazioaren, Gobernu Onaren, Gobernu irekiaren, Gardentasunaren eta herritarren parte hartzearen inguruan burutzen dituzten ekimenak ere, foru, nazio, estatu edota nazioarteko

biltzeko zailtasunak dituzten pertsonak eta gizarteko kolektiboak
daudela kontuak izango du, beraz, aldi berean, informazioarekiko irisgarritasuna bermatuko duten beste bitarteko batzuk erabiliko ditu.

mailan.
Komunikazio bide hori partaidetzaren eremuan interesa duten
pertsonei eta ekimen hauetan lan egiten duten erakunde, udal,
udaleko teknikari eta eragileei zuzenduta dago, harreman honetan sakontzen jarraitu eta elkarrekin lan egin dezagun. Aldizkari honetan, Gipuzkoa mailako nahiz nazioarteko berriak, jardunbide egokiak eta arrakasta kasuak partekatu dira.
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3/ BEREN ESKUMENEN
XEDE DIREN GAIEKIN
LOTUTAKO NAZIO EDOTA
NAZIOARTEKO FORO, SARE,
LAN ESPAZIO, KONGRESU ETA
ABARRETAN SARTZEA

Herritarren Partaidetzaren Zuzendaritzaren presentzia bermatzea,
beren eskumenen xede diren gaiekin (Herritarren partaidetza,
Gobernu Irekia, gardentasuna, kontuak ematea, aurrekontu
parte hartzaileak, etab.) lotutako nazio edota nazioarteko Foro,
Sare, lan espazio, Kongresu eta abarretan Gipuzkoako Foru Aldundiaren ordezkaritza lanak eginez, Kongresuak antolatuz eta
abar.
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OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP EUSKADI

OGP GLOBAL SUMMIT 2018

Gobernu Irekirako Aliantzak (Open Government Partnership –
OGP) Euskadi bere Tokiko Gobernuetarako Programan parte
hartzen duten 20 herrialdeetako bat gisa aukeratu du. Nazioarteko erreferentziazko erakunde honek, gobernantza eta gardentasunari dagokionez, Euskadiren hautagaitza bateratua positiboki baloratu zuen; honako erakundeak hartzen baititu bere
baitan: Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak eta Gasteizko, Donostiako eta Bilboko Udalak.
Euskal erakundeen proposamen bateratua (Eusko Jaurlaritza,
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Gasteizko,
Donostiako eta Bilboko Udalak.) positiboki baloratu du OGPk.
Hautagaitzak goi mailako inplikazio politikoaren, aldakuntzen
historia luze baten eta gobernu irekian gizarte zibila inplikatzearen irizpideak bete ditu.
Gobernu Irekirako Aliantza (Open Government Partnerchip –
OGP) erreferentziazko nazioarteko erakunde bat da eta, helburu
gisa, gobernu “ireki, arduratsu eta herritarrekiko sentikorragoak”
sustatzeko mekanismoak ebaluatu eta garatzea du. OGP 2011n
sortu zen, NBEko Batzar Nagusiaren bilera baten ondoren. Gaur
egun, bertako Zuzendaritza Batzordea 22 kidek osatzen dute: 11
gobernuk eta gizarte zibileko 11 elkartek.
Programa honek euskal erakundeei ekintza planak egiten eta
konpromiso zehatzak ezartzen lagunduko die, gardentasuna,
herritarren ahalduntzea, ustelkeriaren aurkako borroka eta gobernantza indartuko duten teknologia berrien sustapenean aurrera egiteko.
OGP Euskadi ekimenaren erakundeek (Gipuzkoako Foru Aldundia horietako bat izanik), elkarlanean, Euskadirako Gobernu Irekiko 2018-2020 Ekintza Plana onartu dute eta konpromisoetan
zehaztutako zereginak gauzatuko dituzten lan taldeak osatu dituzte.
Hauek dira bi urtetarako Ekintza Plana osatzen duten bost
konpromisoak:
– Agintaldi planen bitartez kontuak ematea.
– Open data Euskadi eta Linked open data.
– Herritarren partaidetzaren I-lab Euskadin.
– Open Eskola: herritarrentzako eskola irekia.
– Osotasunaren euskal sistema.

Gipuzkoako Foru Aldundiko ordezkariak Tibilisin (Georgia) egin
zen OGP Global Summitera joan ziren (OGP Euskadi ekimenaren barruan), orain arte egindako lana partekatzeko eta
gobernu irekiaren printzipioak defendatzeko erronkak eztabaidatzeko. Goi bilerako lehen egunean, partaide euskaldunek
tokiko gobernuentzako tailer batean parte hartu zuten. Bertan,
prestakuntza jaso zuten eta beste gobernu batzuekin informazioa trukatu zuten, 2018-2020rako Euskal Ekintza Plana osatu
nahian. Bigarren egunean, euskal ordezkariak POC (Point of
contact) eta CSOra (Civul Society Organization) joan ziren,
Point of Contact eta gizarte zibileko ordezkariei (hurrenez hurren) zuzendutako sormen truke eta sustapenerako ekintzetara.
Egun hori Innovation Exchange-arekin amaitu zen.
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Goi bilera bera Funicular Complex-en egin zen, non mundu
osoko 2.000 delegatu baino gehiago bertaratu ziren hurrengo
urteetarako gobernu irekiaren gakoak aletzeko. Elkarte bakoitzaren agendetan Garapen Jasangarriaren Helburuak sartzeari
garrantzia berezia eman zitzaion.
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EUROPE FOR CITIZENS PROGRAME
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DEMOKRAZIA PARTE HARTZAILEAREN NAZIOARTEKO
BEHATOKIA (DPNB)

Europako Batzordearen Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kulturaren Agentziak funtzio hauek ditu:
– Europar herritartasuna sustatzea eta EBeko mailan hiritar partaidetza demokratikorako baldintzak hobetzea.
– EBeko mailan herritarren partaidetza demokratikoa sustatzea.
– EBeko politikak sortzeko prozesuan partaidetza zehatza babestea.
Gipuzkoako Foru Aldundiak proiektu bateratu bat aurkeztu zion
EACEAri (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency).
Proiektuak 3.572.720 €-ko finantzaketa izan zuen eta, Gipuzkoako
Foru Aldundiak, zenbateko horretatik 353.608 €-ko dirulaguntza
lortu zuen.

Demokrazia Parte Hartzailearen Nazioarteko Behatokia (DPNB)
munduko 600 hiri baino gehiagoko sare bat da, hirietako gobernuan demokrazia sakontzeko, herri mailan demokrazia parte
hartzaileari buruzko esperientziak ezagutu, partekatu eta aplikatu nahi dituzten erakunde, elkarte eta ikerketa zentroak.
2001 urtean sortu zen, Europako Batzordearen URB-AL Programako Lankidetza Deszentralizatuaren Proiektuen markoan.
2006tik, DPNB Hiri eta Tokiko Gobernu Batuak elkartearekin elkarlanean ari da; gaur egun, demokrazia parte hartzailearen inguruan bertako gobernuen zerbitzuari ezagutza berritzailearen
produkzioaren garapenean lagunduz.
2011ko azaroan sarearen hasierako helburua berreskuratu eta
nabarmentzen da, hau da, sarea osatzen duten hirientzako ezagutza eta esperientzien produkzio eta truke espazio erabilgarri
batean bilakatzea (I+D). Hala, DPNBk berriro ere mundu mailako demokrazia parte hartzailearen inguruko hausnarketaren
erronka hartzen du, eraberritzeko eta munduko administrazio
publikoei (ahal izanez gero, tokikoak) politika zehatzak gomendatzeko helburuz; esperientzia trukea lanaren oinarri nagusia
eginez.
Erronka hori lortzeko helburuz, DPNBk demokrazia parte hartzailearen inguruko ezagutzaren sorkuntzan eta hobekuntzan laguntzen du, proiektu eta ekintza hauek gauzatuz:
– Sortu zenetik eta urtero, sarearen Zuzendaritza DPNBko kide den
tokiko gobernu batek hartzen du, zeinak demokrazia parte hartzaileari buruzko eztabaidan aurrera egiteko eta gai honen inguruan
esperientziak eta ezagutza partekatzeko konpromisoa hartzen
duen; horretarako, nazioarteko biltzar bat antolatzen du.
– DPNBk “Herritarren Partaidetzan Jardunbide Egokia” DPNB Saria
ere sustatzen du, politika publikoak sortzeko eta ezartzeko prozesuetan herritarren parte hartzea eta inplikazioan laguntzen duten herri
mailako esperientzia berritzaileak saritzeko helburuarekin.

SWISS DIRECT DEMOCRACY
Gipuzkoako Foru Aldundia Demokrazia Zuzenaren Mundu Foroan parte hartzera gonbidatu zuten; Erroman izan zen, 2018ko
irailaren 26tik 29ra bitartean. Une hartan, Foroak 10. urteurrena betetzen zuen, munduko hainbat lekutako ehunka aditu,
aktibista eta gobernuetako ordezkari batu zituen, demokrazia
parte hartzaileari eta giza eskubideei buruz eztabaidatzeko
helburuz; argi izan zuen, herri mailan gobernantza demokratikoa indartzea, gunea herritarrengan eta hauen eskubideengan jartzea, ezinbestekoa dela gaur egungo eta etorkizuneko
mundu mailako erronkei aurre egiteko, desparekotasunaren
edo klima aldaketaren aurkako borrokak esaterako. Besteak
beste, erreferenduma, demokrazia digitala eta giza eskubideen gaiak landu ziren bertan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Etorkizuna Eraikiz proiektua aurkeztu
zuen Kongresuaren markoan. Demokrazia Zuzenaren Mundu Foroan egoteak beste herrialde batzuetan gobernantza berriarekin
lotutako erronkak nola lantzen diren ezagutzeko eta, arlo honetan “jardunbide egokienak” identifikatzeko, Aldundiaren nazioarteko sareak zabaltzen jarraitzeko aukera eman zuen.
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– Lan taldeak. Lan eremu zehatz bati buruzko talde hausnarketaren bitartez, tokiko gobernuei demokrazia sendotzea eta politika publikoen eztabaidan, diseinuan, erabakian eta ezarpenean herritarren papera bultzatzea ahalbidetuko dien tresnak
sustatu nahi dira.
– Beste sare eta nazioarteko erakunde batzuekin eta mundu
akademikoarekin sinergiak sortuz.
– Sareko kideen osaketa dibertsifikatuz eta egitura deszentralizatuz, munduko herrialde guztietara heldu dadin.
– Demokrazia Parte Hartzailearen Tokiko Behatokien (DPTB)
sarea berriz aktibatuz. DPTBen proiektua, hasiera batean,
Europako Batzordearen URB-AL Programako Lankidetza
Deszentralizatuaren Programa barruan kokatzen da eta,
bere helburu nagusia, Europako eta Latinoamerikako hainbat hiritan tokiko behatokiak sortzea da, demokrazia parte
hartzaile moduak ezagutu, ebaluatu eta bideratzeko eta,
honela, gauzatzen ari diren esperientziak orientatu ahal
izateko.
– Web orria hobetuz, sareko kideek ezagutzaren sorkuntza kolektiboan lagun dezaten.
Gipuzkoako Foru Aldundiak 2018ko azaroaren 25, 26 eta 27an
Bartzelonan egindako DPTBen 18. Biltzarrean aktiboki parte hartu
zuen, ETORKIZUNA ERAIKIZ proiektuari buruzko tailer bat zuzenduz.
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HIRI ETA TOKIKO GOBERNU BATUAK (HTGB)
HTGB tokiko eta eskualdeko gobernu mota guztien bozeramaile gisa agertzen da –zerbitzua ematen dien herrien tamaina edozein izanda ere–, mundu mailan dituzten interesak errespetatuz eta defendatuz. Basea Bartzelonan izanik,
erakundearen funtsezko helburua tokiko gobernu autonomo
eta demokratikoen ahots bateratua eta mundu mailako ordezkaria izatea da, beren baloreak, helburuak eta interesak
sustatuz, nazioarteko komunitate zabalaren aurrean, tokiko
eta eskualdeko gobernuen arteko lankidetzaren bitartez.
HTGBen zeregina honetan oinarritzen da:
– Tokiko eta eskualdeko gobernuen eta, hauek mundu mailako
gobernantzan ordezkatzen dituzten erakundeen rola eta eragina
areagotzean.
– Herritarrengandik hurbil dauden tokiko gobernu demokratiko,
eraginkor eta berritzaileen babes iturri nagusia izatean.
– Mundu mailako erakunde demokratiko eta eraginkor bat ziurtatzean.
Hiri eta Tokiko Gobernu Batuakek hirien eta bere elkarteen arteko
nazioarteko lankidetza babesten du eta tokiko gobernuen gaitasunak garatzeko programak, sareak eta elkarteak sortzen ditu.
Erakundeak tokiko mailako erabaki hartzean emakumearen papera sustatzen du eta, mundu guztiko tokiko gobernuei buruzko
informazio garrantzitsua lortzeko ate bat da.
Aldundiak Kudeaketaren Plan Estrategikoaren azterketa bat egin
du, ODSen premisapean, bere helburu estrategikoak mundu
mailako eragileek ezarritakoekin uztartuz.
Honela, Aldundiak ODSetan bere departamentuetan aurrera
eramaten dituen ekintza eta proiektuak kokatzeko lanari ekin dio,
Etorkizuna Eraikiz proiektuarekin eta Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuak burututakoetatik hasiz.
Lan hori jasotzen duen dokumentua elkarteekin partekatu zen
topaketa honetan.
HTGB bertan egon zen, Eusko Jaurlaritzarekin batera, Garapen
Jasangarriaren Helburuei (ODS) buruzko tailerrak atera zirenean,
udalerriei eta gizarte zibilari zuzendutako ekimen hori babesteko,
zeinen helburua Gipuzkoa 17 ODSekin konprometituen dagoen
lurraldeetako bat izatea den.
Gipuzkoako Foru Aldundiak, udalerriz gaindiko gobernua den
aldetik, HTGBko Eskualdeen Foroaren alderdi aktiboa osatzen du,
eta kontu ematearen, gardentasunaren eta erakunde etikaren
inguruko praktiken komunitate baten buru da.
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4/ GIPUZKOAKO HERRITARREN
PARTE HARTZEAREN
I. KONGRESUA ANTOLATZEA
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Etorkizuna Eraikiz ekimenaren markoan, Foru Aldundiak Gipuzkoako Herritarren Parte Hartzearen I. Kongresua antolatu
zuen, Tabakaleran, azaroaren 23an eta 24an, tokiko erakundeek nahiz nazioarteko erreferentziazko erakundeek arlo honetan dituzten arrakasta esperientziak partekatu eta hedatzeko
helburuz.
Topaketa honi esker, Donostia, bi egunetan zehar, herritarren
parte hartzearen hiriburu izan zen.
Topaketak Danimarka, Mexiko eta Suitzatik etorriko hizlari ospetsuak eta, eremu akademikoari, udalekoari eta politikoari lotutako adituak bildu zituen, helburu bakarrarekin: herritarren partaidetzaren inguruan zituzten esperientziak, ezagutza praktikoak
(know-how) eta jardunbide egokiak partekatzea. Kongresua
egiteak Foru Erakundearen estrategiaren balioa azpimarratzea
ahalbidetu zuen, zeinak “gobernatzeko moduak eraldatu eta
Gobernantza Ona Gipuzkoako Foru Aldundiko ezaugarri identifikagarria izatea” nahi duen.
Kongresua hiru ardatzen inguruan egituratu zen: 3 lurralde eremuetako herritarren partaidetzaren esperientzien aurkezpena;
Danimarka (MindLab), Nuevo León (Consejo Cívico de Instituciones) eta Suitza (Bernako Unibertsitatea); estatu mailako adituekin “Herritarren Partaidetzarako erakundeen arteko espazioei” buruzko elkarrizketa bat; eta Gipuzkoako hainbat udalek
garatutako partaidetzarako jardunbide egokiak partekatzea.
Bi egun hauetan zehar, nazioartean gauzatutako hainbat ekimenen balioa azpimarratu zen. Adibidez, Thomas Prehnek, Danimarkako MindLabeko zuzendariak, bere herrialdeko sektore
publikoaren antolakuntzaren eraldaketan duen esperientzia aitzindaria partekatu zuen. Mexikotik, Sandrine Molinardek, Nuevo
Leóneko Erakundeen Hiri Kontseiluko Zuzendari Nagusiak, partaidetza sendotu, herritarrak ahaldundu eta kargu publikoen kontu
ematea ezarri ahal izateko aurrera eramandako formulak azaldu
zituen. Era berean, Anja Heidelbergerrek, Suitzan dagoen Bernako
Unibertsitateko ikerlariak, herri galdeketa eta erreferendumak egitean ibilbide aberatsa duen herrialde batean partaidetzako kulturak izan duen eboluzioa eta erronkak erakutsi zituen.
Nazioarteko esperientziez gain, kongresuan zehar, gaian adituak diren pertsona esanguratsuek herritarren partaidetzak
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ezartzen dituen erronken inguruan duten ikuspegia erakutsi
zuten, baita bere arautzea eta erakundetzea era, besteak
beste. Jone Martinezek, EHUko Politika Zientzietako irakasle atxikiak, kanal parte hartzaileetan herritar guztiak sartzeko formulak
eta metodoak bilatzeko beharra dagoela gogorarazi zuen eta,
parte hartzea etxekotzeak berekin dituen arriskuen inguruan
ohartarazi zuen. Ernesto Ganuzak, Ikerketa Zientifikoen Kontseilu
Goreneko (IZKG) titularrak, sektore politiko batzuetan partaidetzara irekitzeko dauden aitzakien inguruko ikuspegia azaldu
zuen eta, Pedro Ibarrak, EHUko Politika Zientzien Katedradunak,
konfiantza, eskaerak eta parte hartzeko nahia sortuko duten
prozesuak ezartzeko beharra helarazi zuen.
Nazioarteko hizlariekin batera, honako hauek ere jardun ziren:
Xabier Barandiaran, Gipuzkoako Diputatu Nagusiaren Kabineteko Burua; Ruth Sarabia, Malagako Udaleko Gizarte Eskubideen
eta Herritarren Partaidetzaren Zuzendaria eta Joseba Muxika, Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzako Zuzendaria.
Kasu honetan, kargu politiko gisa izandako esperientziak izan
dituzten erronkak eta aukerak alderatzeko balio izan zuen, baita
politika arloan gobernantza ireki eta kolaboratzaileen ereduetara zuzentzeko ere.
Kongresuak Gipuzkoako udalak ere erakutsi zituen, zeintzuek
legealdi honetan ezarritako herritarren partaidetzarako jardunbide egokiak alderatu zituzten. Zehazki, Tolosa, Oñati, Irun,
Urnieta, Hernani eta Donostiako hautetsiek herri mailan martxan
jarritako esperientzia parte hartzaileak aurkeztu zituzten, batak
bestearengandik ikasteko, herritarren partaidetza bultzatzeko
eta beren beharrei modu eraginkorragoan erantzuteko helburuz.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzak bultzatutako herritarren parte hartzeari buruzko lehen kongresuak herri mailako nahiz nazioarteko erakundeek izaten dituzten esperientziak partekatu eta hedatzea ahalbidetu zuen.
Topaketa hori Gipuzkoa eredugarri eta berritzaile bat eraikitzen
laguntzen duen une gogoangarri bat da; gunea herritar eta
pertsona guztiak egunerokotasunean barne hartzen dituen lurralde baten egituraketan jartzen da.

177

–

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

H I T Z E TAT I K E K I N T Z A R A

5/ BIZIARO
ANTOLATZEA

Biziaro Topaketa Gipuzkoako Foru Aldundiak Nagusilan boluntario elkartearekin elkarlanean antolatutako pertsona nagusien
partaidetzari buruzko jardunaldia izan zen, non herritarrak, adituak eta erakundeetako ordezkariak bildu ziren.
Egun horretan 100 pertsona inguruk parte hartu zuten, erretiratuta dauden adineko pertsonen elkarteetako kideek eta espezialistek, edo kolektibo honekin batera lan egiten dutenek,
Gipuzkoako lurraldeko edo tokiko eremukoak: Hurkoa, Afagi, Helduen Hitza, Txoko Berri, Matiazaleak, Aspeonce, Adinkide, Beti
Bizkor, Agijupens, Gure Elkartea, Aiton Borda, Goienetxe, Cruz
Roja, Aspalgi, Plis 55, Fevas Donostialdea, Aulas de la Experiencia, Helduak adi, Gepe, edo Eusko Federpen.
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6/ HERRITARREN
PARTAIDETZARAKO FORU
ZUZENDARITZAREN IDENTITATE
PROPIO BAT DISEINATZEA

Identitatearen pertzepzioak eta sinesgarritasunak, zeinak bere sinesgarritasunari eta konfiantzari eragiten dien, herritarrek erakundearekiko dituzten itxaropenetan ere eragiten dute.
Erakundeen zilegitasuna, hau da, Foru Zuzendaritzak, autoritate
izaera duen aldetik, Herritarren Partaidetzarako jasotzen duen
onarpena, bere baloreak herritarrenetara egokitzearen araberakoa dela ulertzen badugu, “branding”-a, zalantzarik gabe, zilegitasun hori zurkaizteko funtsezko tresna bat da.
Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak identitate berri bat
diseinatu du, zeina Gipuzkoako gizartean eta Foru Erakundean
bertan, herritarren partaidetzan eta gobernantza kolaboratzaile
eta irekian gertatutako aldaketetara egokitu eta eguneratzen
den.
Gipuzkoarrek beren esperientzia, inpresio, sinesmen, sentimendu
eta ezagutzetatik abiatuta egiten duten deitik eratorritako identitate propioa. Hori dela eta, identitate hori diseinatu ahal izateko
ezinbestekoak izan dira komunikazio kanal ezberdinetatik horri
buruz jaso diren inpresio, ekarpen eta iradokizunak.
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LEGEGINTZALDI OSORAKO
PARTAIDETZA PROGRAMA
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13

Lan Ildo

UDALEKIN ETA HERRITAR ERAKUNDEEKIN
ELKAR-LANEAN, PROZESU GEHIAGO SUSTATU,
DIRU LAGUNTZAK GEHITUZ
2016-2019:

Programa

1.330.000€

BETETZE MAILA: %100

LEGEALDIA
DATUETAN

HERRITARREN PARTAIDETZARI
BURUZKO FORU ARAU BERRIA

PLATAFORMA DIGITALA HOBETU,
UDAL GUZTIEI ZERBITZU BAT ESKEINIZ

2018 BUKAERAN ONDARTUKO DA BNTAN

HERRITARREN ESKOLA 2017EAN
ETA HIRITAR LABORATEGIAK 2018EAN

PARTAIDETZARAKO ERAKUNDEARTEKO
ESPAZIOA KONTSOLIDATU ETA EMAITZAK ATERA

PARTAIDETZA KULTURA
HEDATZEKO AKZIOAK

2
70

urte jarraian
udalherriekin
elkarlanean

Web Atari berria
2 Hilabetero Newsletter-a

udalherri eta
lantaldeak
eratu dira

Europa mailako Sareetan proiektuak:
2017ean Nazioarteko Kongresua
2018an Nagusien Gobernantzari buruz Topaketa

AURREKONTU IREKIAK EREDUA
FINKATU

22.117
8.666

Proposamen

HERRITAR AKTIBOAK SUSTATZEA

Gipuzkoarrek
parte hartu dute
3 urtez

FORMAKUNTZA ALDUNDIKO LANGILERIARI ETA
FORMAKUNTZA HERRITARREI
(Herritarren Eskola 2017ean eta
Hiritar laborategiak 2018ean)

LEGEGINTZALDI AMAIERAN

PARTAIDETZA PROZESU
BURUTUTA IZATEA:

+11.000
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2.018 ARTE 39 PARTAIDETZA PROZESU BURUTU DIRA
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Pertsonak parte
hartu dute

O N D O R I OA K

O N D O R I OA K

ONDORIOAK

Gure lurraldeko sistema demokratiko ordezkagarrien finkapenak eta bere erakundeek bizi duten normaltasunak ez du Gipuzkoako Foru Aldundiak bere mugei aurre egiteko duen beharra saihestu, esperientzia demokratikoa sistema demokratikoa
aberasten duten eta honen oinarriak berresten dituzten beste
parte hartze modu batzuetara irekiz.
Politiken diseinuan eta egikaritzean herritarren partaidetza eta
esku hartzearen sustapena funtsezko ardatz bat da, non Administrazioaren agenda politikoetan indarrez sartu den gobernantza ikuskerak biratzen duen; Gobernantza eta Gizartearekiko
Komunikazioaren Departamentutik garatutako ekintzen izateko
arrazoia, ondorio logiko bezala, Foru Aldunditik Herritarren Partaidetzarako.
Gardentasun legeak, informazioa eskuratzeko eskubidearen
arauketa, gobernu irekia, politika publikoen ebaluazioa, kontu
ematea, harreman administrazioa, politika publikoetan gutxiengoen gizarteratzea eta kultura aniztasuna, gobernantza kolaboratzailea edo gobernantza adimentsua eta herritarren partaidetza sistema demokratikoaren eta erakundeen legitimotasuna
hobetzen laguntzen duten neurriak dira.
Publikoa gobernatzeko modu berri bat dirudien printzipio, arau,
tresna eta praktika berrien artean (edo kudeaketa publikoaren
paradigma berria) erakundetik kanpoko eragileak sartzea, erabakiak hartzeko prozesuak, lan taldeetan proiektuak martxan
jartzeko dinamika kolaboratzaileen hedapena, ingurunearen
harreman prozesuen erabateko gardentasuna edo herritarren
eta erakundeen arteko bitartekotza dinamiken eraldaketa nabarmentzen dira.
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Oraindik gainditu beharreko oztopo batzuk daude, baina ziur
gaude herritarren partaidetza geratzeko etorri dela eta guztion
babesa eta errespetua behar dituela funtzionatu ahal izateko.
Horregatik, konfrontazioa sustatu edo horretan laguntzen duten
ereduetatik ihes egin dugu; herritarrak partaidetza zerbait erabilgarria eta, pertsona nahiz gizarte mailan eraginkorra dela eta,
konprometitzeak eta parte hartzeak “zerbaitetarako balio duela”
konbentzitzen dituen ereduekin lan egin dugu.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Herritarren Partaidetzako Zuzendaritzatik legealdi honetan zehar landu dugun helburua, azken
finean, Gipuzkoako gizarte osoa ahalduntzea da (duen aberastasun eta aniztasun handiarekin), eragiten dien erabaki politiko eta publikoetan parte hartzea beren eskubidea eta, gizarte
honen parte garen guztion erantzukizuna den betebehar bat
dela jakin dezaten.
Foru Aldundiak gauzatzen duen Gobernantza eredurako erabakitako apustuak gobernatzeko modu berri bat behar du,
ikuspegi horizontalago eta deszentralizatuago batekin eta sare
bateko lanaren zentzuzko garapen batekin. Nahiz eta Foru Aldundiak berak bultzatzen duen, erakundeen arteko lankidetza
tresna batean eta herritarren parte hartze politiken sustapena
maila anitzeko gobernuen agertoki batean islatzen da.
Egiten ari garena garrantzitsua da, baina gure lan egiteko
modua ere garrantzitsua da; talde esperimentazioa eta herritarrekin batera sortzea agenda politikoa gidatzen ari dira eta,
hala, gizarte antolatuarekin lankidetza espazio berriak sortzea
ahalbidetzen du.
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Premisa hauetatik abiatuz, legealdi honetan landu dugun partaidetza eredua ez da batere abstraktua izan. Arlo guztietan
argitasuna eta zehaztapena eskatu ditu eta, besteak beste,
erronka hauei egin die aurre:
– Gipuzkoako Foru Aldundia, Lurralde Historikoko gobernu
organo exekutibo bezala, honen eskumenetan herritarren
parte hartzea zabaldu eta sakontzea, arauetan, herritarren
partaidetzako tresnetan eta gure Erakundearen jokaera eta
erabakiak hartzeko prozeduretan kualitatiboki erradikala den
aldakuntza bat eginez. Kudeaketa publikoa ikuspegi pluralista batetik uler- tzeko modu berri bat, arazo publikoetarako
konponbide unibokoak ez daudela onartzen duena.
– Pertsonak politika publikoen erdigune sentitzea ahalbidetzen
duten hurbiltasun mekanismoak sortzea.
– Politika, antolakuntza, diseinu eta politika publikoen ezarpen
prozesuetan eta gizarteko hainbat aktorekiko harremanean egiturazko aldaketak erraztea
– Planifikatu eta erantzun zer (gaia), nortzuk (rolak), nola (metodoa), zein baliabiderekin (IKTak, aurrekontua, etab.), noiz (denborak), zergatik (arrazoiak) eta zertarako (helburuak), arauak
eta prozesuan zehar nahiz amaieran konpromisoak argi zehaztuz. Landu beharreko gaietan eta prozesuaren emaitzetan,
arauetan eta ondorengo ebaluazioan zehaztasuna izatea ezinbestekoa da itxaropen faltsuak sortzea saihesteko.
– Nahasita dauden eragile guztiak konektatzea, beren ekintzaile
gaitasunari mesede egiteko, berrikuntza irekiaren eta sare lanaren funtzionamenduaren logikaren arabera.
– Herritarrek sarbide hobea, informazio maila handiagoa eta
gizarte kontrolerako gaitasun handiago bat izan dezaten ahalbidetzea.
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– Politiketan eta kudeatzeko estiloan herritarren eragiteko gaitasuna areagotzea, sistema demokratikoa bera eta erakunde
publikoak legitimatuz.
– Administrazioak herritarrekiko harreman sistemak berritu eta
aldatzera animatu erabakiak hartzeko prozesuan erakundetik
kanpoko eragileak, lan taldeetan proiektuak martxan jartzeko
dinamika kolaboratzaileen hedapena, ingurunearen harreman
prozesuen erabateko gardentasuna edo herritarren eta erakundeen arteko bitartekotza dinamiken eraldaketa sartuz.
– Gobernuaren ekintzan eta politika publikoen diseinuan eta kudeaketan herritarrak aktore publikoekin batera nahastea.
Gizartearen beharrei eraginkortasunez, efizientziaz, modu jasangarrian eta berdintasun baldintzekin erantzuteko gai diren
gobernantza ereduak, erabakiak hartzeko prozesu eraginkorragoak errazteko, ustelkeria saihesteko, kontu emateen mekanismoak hobetzeko eta herritarren gobernuetan eta Administrazio
Publikoan zuten konfiantza berreskuratzeko. Herritarren beharrak
erantzun fidagarrietan eraldatzeko gai diren eredu instituzional
eta praktika politiko bat.
Ekimen hauen guztien helburua herritarren konfiantza eza eta
erakundeen arteko konfrontazioa gainditzea da. Pertsona guztiak entzun eta guztiekin hitz egitea. Etorkizuneko proiektu bat
partekatzea, politikaren ospea galtzeari aurre egiteko eta politika egiteko modu xumeago, autokritiko, eraginkor eta adostasunetara iristeko gai dena gauzatzeko. Azken batean, gipuzkoarrek erakundea hurbil senti dezaten eta, erakundeaz
eta bertatik bultzatutako politikez harro egon daitezen lortzea.
Guztia Gipuzkoa baita eta hori guztia Foru Aldundian kudeatzen baita.
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