2021EKO ABENDUAREN 23KO EZ-OHIKO UDALBATZARRAREN AKTA
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Akta zenbakia: 12/2021
Bilera data: 2021-12-23
Bilera mota: Ez-ohiko osoko bilkura
Deialdia: Lehenengoa
Ordu: 19:00-20:12
Tokia: Udaletxeko areto nagusia

Acta nº: 12/2021
Fecha: 23-12-2021
Tipo de reunión: Pleno extraordinario
Convocatoria: Primera
Hora: 19:00-20:12
Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento

Bertaratutakoak:

Reunidos:

Alkatea: Jorge Segurado Iriondo

Alcalde: Jorge Segurado Iriondo

Zinegotziak:

Concejales:

Mikel Pagola Tolosa
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
David Rosco Jorge
Ainara De Miguel Berasategui
Nekane Ubillos Cipitria
Xabier Yurramendi Garmendia
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Mikel Pagola Tolosa
Lucía Goñi Martínez
Agurtzane Mercader Ubillos
Juan Luis Goikoetxea Benzala
Mikel Artola Pagola
David Rosco Jorge
Ainara De Miguel Berasategui
Nekane Ubillos Cipitria
Xabier Yurramendi Garmendia
Hermenegildo González Morán
Consuelo Frutos Gonzalez

Idazkaria:
Xabier de la Mota Vázquez

Secretario:
Xabier de la Mota Vázquez

Kontuhartzailea:

Interventora:

Aitziber Zurutuza Arza

Aitziber Zurutuza Arza

Ezin etorria adierazi dute:

Excusan su ausencia:

Ainhoa Jauregi Cabezón

Ainhoa Jauregi Cabezón

Urnietan, 2021eko abenduaren 23an, goian
adierazitako zinegotzi jaun-andreak bildu dira,
19:00etan, Jorge Segurado Iriondo alkatea
lehendakari dutela, ez-ohiko bilera egiteko.

En la villa de Urnieta a 23 de diciembre de 2021,
siendo las 19:00 horas se reúnen los concejales
arriba relacionados, bajo la Presidencia del Sr.
Alcalde Jorge Segurado Iriondo, al objeto de celebrar
sesión extraordinaria.

Beharrezko
quoruma
gainditu
delarik
eta
lehendakariak bilkura hasi duelarik, eguneko gai
zerrendan agertzen diren puntuak aztertzeari ekin
diote.

Superado el quórum necesario y abierta la sesión por
la Presidencia, se procede al desarrollo de los puntos
del orden del día.

AZTERGAIAK:

ORDEN DEL DIA:

1. 2022 ekitaldirako aurrekontu
onartzea.2021KORO0064 esp.

orokorrak

1. Aprobar los presupuestos generales para el
ejercicio 2022. exp. 2021KORO0064
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2. Urnietako III. Berdintasun plana onartzeko
proposamena.

2. Propuesta de aprobación del III Plan de
Igualdad de Urnieta.

3. Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Gizarte
Politiketako Departamentuaren eta Urnietako
Udalaren
arteko
jarduketa
protokoloa
ezartzea, lehenengo eta bigarren mailako
gizarte zerbitzuak antolatzeari buruzkoa.

3. Protocolo de actuación entre el Departamento
de Políticas Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Urnieta
relativo a la ordenación de servicios sociales
primarios y Secundarios.

4. Urnietako Udalaren 2022ko Araudi-Plana.

4. Plan Normativo del Ayuntamiento de Urnieta
para el año 2022.

5. 2022ko Urnietako Udaleko kontratuen plana 2021IORO0093 esp.

5. Plan de contratación del Ayuntamiento de
Urnieta de 2022 -exp. 2021IORO0093

6. Dedikazio partzialeko kargua izendatzeko
Alkatearen proposamena.

6. Propuesta de Alcaldía para el nombramiento
de cargo con dedicación parcial.

7. Kontuen
Batzorde
Bereziaren
lehendakariaren izendapen aldaketaren berri
ematea.

7. Dar cuenta de la modificación nombramiento
del Presidente de la Comisión Especial de
Cuentas.

******
1.- 2022 ekitaldirako aurrekontu
onartzea.2021KORO0064 esp.

******
orokorrak

1.- Aprobar los presupuestos generales para el
ejercicio 2022. exp. 2021KORO0064

Mercader andreak azaldu du foru funtsaren ekarpena
berreskuperatu dela, eta hainbat inbertsio egiteko
erabiliko dela. Hainbat bilera egin dira proposamen
desberdinak jorratzeko eta hiru alderdien akordioaren
bila. 13.1 milioi euroko aurrekontua da, aurtengoa
baina %17 altuagoa.

La Sra. Mercader explica que se ha retransferido la
aportación del fondo foral, que se va a destinar a
inversiones diversas. Se han mantenido varias
reuniones para tratar diferentes propuestas y en
busca del acuerdo de los tres partidos. Se trata de un
presupuesto de 13.1 millones de euros, un 17%
superior al de este año.

Alkate Jaunak azaldu duenez, aurrekontuen helburua
aurrekontu-oreka da, asmo handiko aurrekontuak
dira, eta horretarako kreditua eta foru-funtsaren
hazkundea baliatzen ditugu. Asmoa 2019an
hartutako konpromisoak betetzea da, bereziki: parke
edo plaza bat estaltzea, Mugika plaza izatea erabaki
zen, eta orain zein proposamen egingo den
erabakitzeko fasean gaude, 300.000 euroko partida
batekin. Beste inbertsioa tutoretzapeko etxebizitzak
dira, foru aldundiak eskatuta Errekalde kaleko 14.
zenbakira igarotzen direnak, eta 1,5 milioiko partida
da. Eta azken partida San Juan 42ko barneerreformarako izango litzateke, solairu guztiak erabili
ahal izateko, erretiratuen etxe gisa, baina baita
elkarteen etxe gisa eta belaunaldien arteko topagune
gisa ere. 1,35 milioiko partida du. Urnieta berdeago

El Alcalde explica que los presupuestos tienen como
objetivo el equilibrio presupuestario, son unos
presupuestos ambiciosos, para los cuales nos
servimos de un crédito y del incremento del fondo
foral. La intención es cumplir con los compromisos
adquiridos en 2019, en particular: La cubrición de un
parque o plaza, se decidió que fuera la plaza Múgica,
y ahora se está en fase de decicir que propuesta se
opta, con una partida de 300.000 euros. La otra
inversión son los pisos tutelados, que pasan a la calle
errekalde 14 por petición de diputación, y es una
partida de 1,5 millones. Y la última partida sería para
la reforma interior de San Juan 42, para que se
puedan usar todas las plantas, como casa de los
jubilados pero también como la casa de las
asociaciones y sea un espacio de encuentro
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bat nahi da, eta horretarako partida batzuk prestatu
dira (ibilgailu hibridoa, ibilgailu hautatuak kargatzea,
LED argiak, etab.), hori guztia energia jasangarriaren
planaren barruan. Gizarte-arloan, gizarte-larrialdiko
partida zabaldu da. Halaber, PERCOaren ondorioak
gauzatzeko partida gaitu da. ONBIZIren eskutik
jarraituko dugu erabakiak hartzen, eta 15.000 euroko
partida bideratuko zaio. Herritarrei berriro galdetuko
zaie 150.000 euro zertan gastatu nahi dituzten, eta,
era berean, adingabeen parte-hartzea ere kontuan
hartuko
da.
Aurtengo
prozesuko
obra
garrantzitsuenen artean, Skate park, PUmp track,
iturri berriak jartzea edo berrasoeta parkeko ateak
ordezkatzea daude. Landa-inguruneko bi bide hobetu
nahi dira, eta xoxokako sukaldaritza hobetuko da.
Industria-eremuan, Erratzuko ur-abintsa hobetuko
da. Beste urte batzuetako obrei dagokienez,
kiroldegiko obra amaituko da, hornidura eta
kudeaketa martxan daude, eta aste santua baino
lehen gozatzea espero da. Adifek ere geralekuko
obra bukatzear du lehenengo fasean, eta bigarren
faseari ekingo zaio. Aurreikuspenen arabera, aurten
laster egingo da babes ofizialeko etxebizitzen eta
tasatuen zozketa, eta ahalegina egingo da
udalerrikoa den baloratzeko. Lasarterako bide
alternatiboaren obrak ere hastea espero da,
Zabaletaren trafikoa murriztuz. Azkenik, konpromisoa
hartzen dute IGEekin, zuzendaritzarekin eta talde
politikoekin lan egiteko, hezkuntzagatik garatuko ez
diren 3.000 metroak betetzeko, eta 2023an partida
bat sartzeko konpromisoa hartzen dute horretarako.

intergeneracional. Cuenta con una partida de 1,35
millones. Se quiere un urnieta más verde, para lo cual
se han habilitado una serie de partidas (vehículo
híbrido, carga de vehículos electeicos, luminarias led,
etc.), todo ello dentro del plan de energía sostenible.
En materia social se amplia la partida de emergencia
social. También se ha habilitado partida par aejecutar
las conclusiones del PERCO. Se continuará llendo de
la mano de ONBIZI para tomar las decisiones, a la
que se le destinará una partida de 15.000 euros. Se
volverá a consultar a la ciudadanía en qué quiere
gastar 150.000 euros, en la que también se tendrá en
cuenta de nuevo la participación de los menores.
Como obras más importantes salidas del proceso de
este año, están el Skate park, el PUmp track, arreglar
o poner nuevas fuentes o sustituir las porterías del
parque berrasoeta. Se pretende mejorar dos caminos
del entorno rural, y se mejorará la cocina de xoxoka.
En el ámbito industrial, se mejorará el absatecimiento
de agua de Erratzu. Respecto a obras de otros años,
finalizará la obra del polideportivo, están en marcha
el suministro y la gestión del mismo, y se espera
disfrutar del mismo antes de semana santa. También
está a punto de terminar la obra del apeadero en su
primera fase por parte de ADIF, y se procederá a
iniciar la segunda. Se prevé que este año en breve
se realicen un sorteo de VPO y Tasadas, y se
procurará que se valore la pertenencia al municipio.
También se espera que empiecen las obras del vial
alternativo a Lasarte, reduciéndose el tráfico de
Zabaleta. Por último, toman el compromiso de
trabajar con AMPA, dirección, grupos políticos, de
como cumplimentar los 3000 metros que no van a ser
objeto
de
desarrollo
por
educación,
comprometiéndose a incluir una partida en 2023 para
ello.

Gonzalez jaunak honakoa azaldu du:

El Sr. Gonzalez exponen lo siguiente:

Gaur egun, 2022rako Udal Aurrekontuak onartzea
bezain garrantzitsua den zerbait dakarkigu hona.
Kontu batzuk ez ezik, argi eta garbi markatzen dute
urtez urte finkatzen ari den eta sozialistok
partekatzen ez dugun estrategia eta herri eredu bat.

Hoy nos trae aquí algo tan importante como la
Aprobación de los Presupuestos Municipales para el
año 2022. No sólo son unas cuentas, si no que,
marcan claramente una estrategia y un modelo de
pueblo que año a año se va asentando y con el que
los Socialistas no compartimos.

Gure taldea konprometituta dago hemen aurkezten
denaz bestelako herri eredu batekin, erabaki
bakoitzak, partida bakoitzak, proposamen bakoitzak
oso modu esanguratsuan markatzen du urnietar
guztien etorkizuna. Eta hau guretzat oso serioa da.
Urtez urte, sozialistok proposamenak egin ditugu

Nuestro Grupo está comprometido con otro modelo
de pueblo muy distinto del que se presenta aquí, cada
decisión, cada partida, cada propuesta marca de una
forma muy significativa el futuro de todas y todos las
urnietarras. Y esto, para nosotros y nosotras es muy
serio.
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Urnieta desberdina izan dadin, hobea izan dadin,
betiere etorkizunari eta belaunaldi berriei begira.
Herri eredu bat, ez da egiten urte batetik bestera,
etorkizuneko ideiekin egin behar da. Etorkizuna
iragartzeko modurik onena sortzea da.

Año a año las y los Socialistas hemos venido
planteando propuestas con la idea de que Urnieta
sea diferente, sea mejor, mirando siempre al futuro y
a sus nuevas generaciones. Un modelo de pueblo, no
se hace de un año para otro, hay que hacerlo con
ideas de futuro. La mejor manera de predecir el
futuro es creándolo.

Hori esanda, etorkizunera begirako aurrekontuek
guretzat esan nahi dutenaren arrastoa utzi nahi dugu:

Dicho esto, queremos dejar una impronta de lo que
para nosotros y nosotras significan unos
presupuestos mirando al futuro:

Administrazio arinagoa izango duen udalerri batekin
amets egiten dugu, baliabideak optimizatuz. Lidergo
sendoa, partekatua eta talde dinamiko eta
ekintzailearekin. Desberdinen artean eztabaidatzeko,
adosteko, adosteko eta elkarrekin bizitzeko toki gisa
ulertzen dugu administrazioa, udalerri hobea eta
administrazio eraginkorragoa egiteko helburu
bakarrarekin, herritar guztien zerbitzura egongo
dena. Herritarrek horretarako bozkatzen gaituztela.

Soñamos con un municipio que cuente con una
Administración más ágil, optimizando recursos. Con
un liderazgo fuerte, compartido y con un equipo
dinámico
y
emprendedor.
Concebimos
la
administración como un lugar donde debatir,
consensuar, acordar y convivir entre diferentes, con
la única finalidad de hacer un municipio mejor y una
Administración más eficaz, que esté al servicio de la
ciudadanía en general. Que en realidad es para lo
que nos vota la ciudadanía.

Udal-zerbitzu on batzuekin amesten dugu, behar eta
premia handiena dutenei, ahulenei eta egoera
okerrenean
dauden
pertsonei
laguntzeko
zerbitzuekin. Kalitatezko zerbitzuak alderdi guztietan,
kulturan, kiroletan, hirigintzan, sozializazioan,
asoziazionismoan,
gizartean,
irisgarritasunean,
mugikortasunean, urnietar guztiek udal-bizitzan
benetan
parte
hartzean.

Soñamos con unos buenos servicios municipales, de
ayuda a los más necesitados y necesitadas, a la
gente más vulnerable, a las personas que peor lo
están pasando. Unos servicios de calidad en todos
los aspectos, en cultura, en deportes, en urbanismo,
en socialización, en asociacionismo, en lo social, en
accesibilidad, en movilidad, en participación real de
todas y todos las urnietarras en la vida municipal.

Gazteek Urnietatik joan behar ez izatea amesten
dugu. Beren jaioterrian bizitzen eta parte hartzen
jarraitu ahal izatea eta gure herritik alde egin beharrik
ez izatea, agintari politikoak ez daudelako egoerak
eskatzen duen mailan. Azken urteotan ehunka gazte
urnietarrek alde egin dute gure herritik, ezin izan
dutelako etxebizitzarik eskuratu. Benetako mina.

Soñamos que la juventud no tenga que irse de
Urnieta. Que puedan seguir viviendo y participando
de su pueblo natal y no tener que abandonar nuestro
pueblo por que sus dirigentes políticos no están a la
altura de las circunstancias. Durante los últimos años
cientos de jóvenes urnietarras han abandonado
nuestro pueblo por no poder acceder a una vivienda.
Una autentica lastima.

Gure zerbitzu guztiak zentralizatzea dugu amets,
eraginkorragoak izateko eta baliabideak hobeto
optimizatzeko. Udalerri txikia gara, baina gure
zerbitzu guztiak oso banatuta ditugu.

Soñamos con una centralización de todos nuestros
servicios con el objetivo de ser más eficientes y
optimizar mejor los recursos. Somos un municipio
pequeño pero tenemos muy repartidos todos
nuestros servicios.

Aurrera jarraitu ahal izango duten merkataritza eta
ostalaritzarekin amets egiten dugu, Merkataritza eta
Udalaren arteko borroka etengabearekin, Urnietar
guztiei kalitatezko eta hurbileko zerbitzuak ematen
jarraitu ahal izateko. Merezi dute. Baldintzarik gabeko
lankidetza.

Soñamos con un comercio y hostelería que puedan
seguir adelante, con una lucha constante y conjunta
entre Comercio y Ayuntamiento para que puedan
seguir dando servicios de calidad y proximidad a
todas y todos las Urnietarras. Se lo merecen.
Colaboración incondicional.
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Etxebizitza soziala egitearekin amesten dugu, behar
diren premiak asetzeko. Jende askok ezin du
etxebizitza bat eskuratu gero eta garestiagoa den
merkatu honetan, beren bizitzako arrazoiengatik.
Kalitatezko hezkuntza dugu amets, merezi dituzten
instalazioak, eta eskola publikoaren aldeko apustua
egiten dugu, balioetan eta irakaskuntzan hezi ahal
izateko. Kultura ona ere bai. Kultura hizkuntza,
prozesuak, bizimoduak, ohiturak, tradizioak, ohiturak,
balioak, patroiak, tresnak eta ezagutzak dira.

Soñamos con hacer vivienda social para cubrir las
necesidades que sabemos que hacen falta. Hay
mucha gente que por circunstancias de su vida no
pueden acceder a una vivienda en este mercado
cada vez más caro.
Soñamos con una educación de calidad, con las
instalaciones que se merecen y apostando por la
escuela pública, donde se pueda formar en valores
y enseñanza. También una buena cultura. La cultura
es lengua, procesos, modos de vida, costumbres,
tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas
y conocimientos.

Gure udalerria dinamizatzearekin amesten dugu,
bizitza sozial handiagoa emanez, non guztiok bizi eta
elkarrekin bizi gaitezkeen antzekoen arteko harreman
natural batean. Inor ez da inor baino gehiago.
Elkartasuna eta Boluntariotza ere sustatuko
genituzke, balio horiek landu behar dira.

Soñamos con dinamizar nuestro municipio, dándole
más vida social, donde todos y todas podamos vivir y
convivir en una relación natural entre semejantes.
Nadie es más que nadie. También fomentaríamos la
Solidaridad y el Voluntariado, hay que cultivar estos
valores.

Herri eskuragarriago eta mugikortasun hobearekin
amesten dugu, bere orografia zaila baita, ahal dugun
neurrian bi gai horiek erraztu behar dira. Oinezkoa
benetan lehenestearen aldeko apustua egiten dugu.

Soñamos con un pueblo más accesible y con mejor
movilidad, ya que su orografía es complicada, hay
que facilitar en la medida de nuestras posibilidades
estas dos cuestiones. Apostamos por la priorización
real del viandante.

Hirigintza atseginagoa dugu amets. Obra bakoitza,
hirigintza-garapen bakoitza, kale bakoitza, biribilgune
bakoitza, espaloi bakoitza edo eraikuntza bakoitza
gustu onez eta nolabaiteko harmoniaz lagunduta
joatea.

Soñamos con un urbanismo más amable. Que cada
obra, cada desarrollo urbanístico, cada calle, cada
rotonda, cada acera o cada construcción vaya
acompañado de buen gusto y con cierta armonía.

Energia garbiekin eta gure ingurumena zaintzearekin
konprometitutako udalerriarekin egiten dugu amets.
Horretarako, gure konpromisoa argia da, arlo
horretan proposatzen diren ekimen guztiak babestea
eta garatzea. Belaunaldi berrientzat mundu hobea
utziz.

Soñamos con un municipio comprometido con las
energías limpias y con el cuidado de nuestro medio
ambiente. Para ello, nuestro compromiso es claro,
apoyar y desarrollar cuantas
iniciativas se
propongan a este respecto. Dejando un mundo mejor
para las nuevas generaciones.

Berdintasunezko herri bat amesten dugu, non
emakumeek, gizonek, haurrek eta haurrek eskubide,
baliabide, aukera eta babes berberak izan behar
dituzten. Genero-indarkeria ezabatzea defendatzen
dugu,
desberdintasunaren
eta
gizonek
emakumeekiko duten boterearen adierazpen
argienetako bat baita. Hitz gutxitan, emakumeek
indarkeria jasaten dute emakume izate hutsagatik.
Gaitz
honekin
amaitu
behar
da.

Soñamos con un pueblo igualitario donde mujeres,
hombres, niñas y niños deban disfrutar, por igual, de
los mismos derechos, recursos, oportunidades y
protecciones. Defendemos la eliminación de la
violencia de género, una de las manifestaciones más
claras de la desigualdad, del poder de los hombres
sobre las mujeres. En pocas palabras, las mujeres
sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres.
Hay que terminar con esta lacra.

Landa-eremuari buruz sentsibilizatzea eta laguntzea
dugu amets. Gure nekazaritzak eta abeltzaintzak
lehentasunezko lekua izan behar dute gure

Soñamos con ayudar y sensibilizar sobre el mundo
rural. Nuestra agricultura y ganadería deben de tener
un lugar preferente en nuestras políticas. También
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politiketan. Ohiturak ere gure herriaren kulturaondare historikoa dira.

sus costumbres, son un patrimonio cultural histórico
de nuestro pueblo.

Gure ondare historikoa, urnietarren bereizgarri dena,
balioan jartzea amesten dugu. Eta asko dago.

Soñamos con poner en valor nuestro patrimonio
histórico, seña de identidad de las y los urnietarras. Y
hay mucho.
Soñamos con políticas públicas que favorezcan el
envejecimiento activo de la población, con el fin de
mejorar la calidad de vida, la salud, la participación y
la seguridad de las personas mayores, prestando
especial atención al problema de la soledad de
nuestros mayores.

Herritarren zahartze aktiboa bultzatuko duten politika
publikoekin amets egiten dugu, adinekoen bizikalitatea, osasuna, parte-hartzea eta segurtasuna
hobetzeko, gure adinekoen bakardadearen arazoari
arreta berezia eskainiz.

Eta azaldu berri dugun hori guztia ez dugu ikusten ez
zuen Legegintzaldiko Planean, ez zuen Kudeaketa
Planetan,
ezta
zuen
Aurrekontuetan
ere.
Badakigu azaldu berri dugun honen guztiaren
argumentu erraza hau dela: ametsetan jarraitzea, eta
hala egingo dugu, guretzat: etorkizunak izen asko
ditu. Ahulentzat ezin iritsizkoa da. Beldurtientzat,
ezezaguna.
Ausartentzat
aukera
da.

Aurrekontu hauetarako ere hainbat proposamen egin
ditugu, bakarra hartu da kontuan, baina ondo dago
hemen zerrendatzea:
1. Igerileku klimatizatu baterako proiektu bat
egitea
proposatu
dugu,
solariuma
mantenduz. Kiroldegiak taberna-kafetegia
eta pista periferiko bat izan behar ditu
kiroldegiaren inguruan, ibiltzeko eta korrika
egiteko. Horrekin batera, urnietarren 1132
enpresa biltzea lortu zuen herritarren
partaidetza izan genuen.
2. Udalaren jabetzako solairuartea dugu
Errekalde kalean, eta apartamentu sozialak
egiteko proiektua eta exekuzioa proposatzen
ditugu.
3. Aranzubi kalean (Eroskiren aldapa) arrapala
mekanikoak aztertu, proiektatu eta jartzea.

4. .Urnietak ez du gune estalirik euria edo bero
handia
egiten
duen
egunetarako.
Yurramendiko parkea modu koloretsu eta
modernoan
estaltzeko
proiektua
eta
exekuzioa egitea proposatu dugu.

Y todo esto que acabamos de exponer, no lo vemos
ni en vuestro Plan de Legislatura, ni en vuestros
Planes de Gestión y tampoco en vuestros
Presupuestos.
Ya sabemos que el argumento fácil a todo esto que
acabamos de exponer, es: pues seguir soñando, y lo
haremos, ya que para nosotras y nosotros: El futuro
tiene muchos nombres. Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad.
También hemos hecho varias propuestas para estos
presupuestos, sólo ha sido tenida en cuenta una,
pero está bien enumerarlas aquí:
1. Hemos propuesto que se realice un proyecto
para una piscina climatizada, manteniendo el
solarium. Que el polideportivo cuente con
Bar-cafetería y una pista periférica alrededor
del polideportivo para andar y correr. Esto lo
acompañamos con una participación
ciudadana que consiguió la recogida de 1132
firmas de urnietarras.
2. Contamos con una entreplanta de propiedad
municipal
en la C/ Errekalde, la cual,
proponemos proyecto y ejecución para hacer
apartamento sociales.
3. Estudio, proyecto y colocación de rampas
mecánicas en la calle Aranzubi (cuesta de
Eroski).
4. Urnieta no cuenta con zonas cubiertas para
los días de lluvia o de mucho calor. Hemos
propuesto realizar un proyecto y ejecución
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5. Hezkuntza Proiektutik kanpo geratzen diren
3.000 metro koadroko proiektua (hezkuntzaerabilerakoa)
garatzeko
partida
bat
proposatu dugu. 8.000 metro karratuak
osatzeko eta gure udalerriarekin bat datorren
ikastetxe bat egiteko, Urnietan hezkuntza
erreferente izatea merezi dute ikasleek,
haien senideek, irakasleek eta, oro har,
herriak.

6. Urnietako Ondare Historikoa kontserbatzeko
eta birgaitzeko 50.000 euroko partida
proposatu dugu. Urnietar guztien gozagarri
izan dadin eta birgaitu dadin, eta gure
udalerriko turismoaren bultzatzaile izan
dadin.

7. Duela gutxi, Udaleko Osoko Bilkura batean
aho batez onartu zen Udal Talde
Sozialistaren mozio bat, eredu energetikoari
eta autokontsumo komunitarioari buruzkoa:
75.000 euroko partida bat proposatu genuen
Osoko Bilkura honek hartutako konpromiso
hori garatzeko. Eta hori izan da aurrekontu
hauetan onartu den proposamen bakarra.

De Miguel andreak azaldu du aurrekontuei buruz,
gobernu taldearekin bildu direla. Kargua hartu
zutenean herriari bultzada ematea babestu zuten,
baina EAJk proposatzen duen herria ez da beraiek
defendatzen dutena. Baina harriduraz bizi dute euren
proposamenak nola baztertzen dituzten, kontra ariko
balira bezela. 13 zinegotzi gaitzen ditu herriak, hiru
partidu, hiru ikuspuntu, politikak garatzeko. Baina
ikuspuntu bakarra gailenduko da, oposizioari entzun
gabe. Proposamena bukatu baino lehen bazegoen
ezezkoa dagoeneko. Debatea faltan botatzen dute,
horrela bizitzen dituzte debateak. Esaldia bukatu
baino lehen erantzuna prest dute, eta debateak elkar
entzuteko eta aportatzeko dira. Aurrekontu hauek
13tik 7 errepresentatzen dituzte. Beraiek nahiko
lukete berdintasun partida ez jeistea, plana egingo ez
bada egin daitezela beste plan batzuk, oraindik zer
egina baitago. DBHko urbanizazioa, 8000 metroak
eskatzen ziren, baina propaganda hori egin delako
alkate oraingo eta lehengoarengatik. Baina orain

de cubrición del parque de Yurramendi, de
forma colorida y moderna.
5. Hemos propuestos una partida
para
desarrollar el proyecto de los 3.000 metros
cuadrados (que es de uso educativo) que
quedan fuera del proyecto de Educación.
Con la finalidad de completar los 8.000
metros cuadrados y hacer un centro acorde
con nuestro municipio, el alumnado, sus
familiares, el profesorado y el pueblo en
general, merecen que la educación sea un
referente en Urnieta.
6. Hemos propuesto una partida de 50.000
euros para la conservación y rehabilitación
del Patrimonio Histórico de Urnieta. Para que
se rehabilite y sirva de disfrute de todos/as
las urnietarras, y para que sea potenciador
del turismo de nuestro municipio.
7.

Hace poco en un Pleno del Ayuntamiento se
aprobó por unanimidad un Moción del Grupo
Municipal Socialista sobre el modelo
energético,
autoconsumo
comunitario:
proponíamos una partida de 75.000 euros
para desarrollar dicho compromiso adquirido
por este Pleno. Y ésta ha sido la única
propuesta aceptada en estos presupuestos.

La Sra. De Miguel explica que se han reunido con el
equipo de gobierno sobre los presupuestos. Cuando
asumieron el cargo apoyaron dar un impulso al
pueblo, pero el pueblo que propone el PNV no es el
que ellos defienden. Pero viven con asombro cómo
rechazan sus propuestas como si estuvieran en
contra. El pueblo nombra 13 concejales, tres
partidos, tres puntos de vista, para desarrollar
políticas. Pero prevalecerá un único punto de vista,
sin escuchar a la oposición. La negativa ya existía
antes de que terminara la propuesta. Añoran el
debate, así viven los debates. Antes de terminar la
frase tienen preparada la respuesta, y los debates
son para escucharse y aportar. Estos presupuestos
representan a 7 de 13. A ellos les gustaría que no se
reduzca la partida de igualdad, que si no se va a
realizar un Plan se hagan otros, porque todavía hay
para hacer. Respecto a la urbanización de la ESO, se
pedían los 8000 metros, pero porque esa
propaganda se hizo por el alcalde presente y por el
7
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hitza baino gehiago behar dute, hitzari huts egin
dietelako. Puntu hau hitzak aireak eramanda geratu
da. Merkataritza 10.000 euroko jeitsierarekin dator.
Beraiek hori mantendu eta teknikari aditu bat jartzea
aurten sustatzeko, dakien norbaitek impulsoa eman
diezaion. Zalantzak dituzte PERCOarekin, baina gai
izango da gobernua perkoak dionari aurre egiteko?
Edo propaganda egiteko da? TicketBai bai dator,
esan zen laguntzak bazeudela, baino udalherri
honetatik ez dago laguntzarik hontarako, eta uste
dute diruz lagundu behar litzatekeela hau, debeku eta
obligazio orok bezela. Mikaela Eneak ere hor
jarraitzen du, zorte tsarrari egotziko al zaio zerbait
gertatzen bada? Garbiketa partidetan, auzo guztiak
ez dituzte berdin garbituak ikusten. Kiroldegiak ere
uste dute ez dutela herritar guztiak errepresentatzen,
eta kudeaketa publikoaren alde egiten dute. Energia
berriztatzaileetan poz handiz jasotzen dute iniziatiba,
hasieran proposatutakoak ez baitzuen proposatzen
nahi adina diru eta pozez ikusten dute oposizioa
hemen entzun izana. Elkarteen aldeko apustua
egitearen alde daude. Beraz gobernu taldeak
proposatzen
duen
plana
entzun
dute,
komunikazioetan ere igoera bat ikusi dute. Baina herri
txiki batean ez al da ba komunikaziorik hoberena herri
zaindu bat izatea? Halako komunikazioa behar al du
herri txiki batek? Deskonformidadea aurrekontuei,
baita oposizioaren inbisilitateari.

de antes. Pero ahora necesitan más que dar la
palabra, porque les han faltado. Este punto se lo ha
llevado el viento. El comercio llega con un bajón de
10.000 euros. Que ellos mantengan eso y pongan un
técnico experto para promocionarlo este año para
que alguien que sepa de ello le dé impulso. Tienen
dudas con el PERCO, pero ¿será capaz el gobierno
de hacer frente a lo que dice el perco? ¿O es para
hacer propaganda? TicketBai viene, se dijo que
había ayudas, pero desde este ayuntamiento no hay
ayudas para esto, y creen que esto debería ser
subvencionado como toda prohibición y obligación.
Micaela Enea también sigue ahí, ¿se atribuirá a la
mala suerte si pasa algo? En las partidas de limpieza,
no todos los barrios están igual de limpios. Los
polideportivos, también creen que no representan a
todos los ciudadanos y apuestan por la gestión
pública. Respecto a las energías renovables reciben
la iniciativa con gran alegría, ya que el propuesto
inicialmente no suponía tanto presupuesto y ven con
alegría que la oposición haya sido escuchada
respecto a este tema. Apuestan por apostar por las
asociaciones. Así que han escuchado el
planteamiento que propone el equipo de gobierno,
también han visto un aumento en el apartado de la
comunicación. Pero en un pueblo pequeño, ¿no es la
mejor comunicación ser un pueblo cuidado? ¿Ésta
comunicación es necesaria en un pueblo pequeño?
Disconformidad a los presupuestos y a la invisibilidad
de la oposición.

Pagola jaunak aipatu du aurreko urteetan egotzitako
kontua saihesten saiatu direla, hain zuzen ere
oposizioarekin saiakerarik ez egitea akordioetara
iristeko. Saiakerak egin dituzte, beste kontu bat da
hori eta gero alderdi bakoitzaren ereduarekin
jarraitzea. Beste gauza bat da zer ekintza egin behar
diren, baina argi dute amesten den herriaren alde
egiten dutela. Oposizioak egindako hainbat
proposamenetatik puntu bakar batean egon dira
ados, komunitate energetikoetan. Baina beste
batzuetan agian gaizkiulertua dago. Aurrekontuekin
batera memoria dago, eta hor idatziz agertzen da
eskolarekiko konpromisoa. Eta hortik aurrera,
Aranzubiko irisgarritasuna konpontzeko konpromisoa
hartu dute azterlana egiteko kale horretan. EHBilduk
esandakoari buruz hainbat zalantza. TicketBaien
obligazioa beste erakunde batek sortzen duen
obligazioa, ez da udalaren lana erakunde orok
ezartzen dituzten betebeharrentzat laguntzak jartzea.
Elkarteentzako diru asko berreskuratzen ari da,
aktibitatea berreskuratzen ari baita. Amesten duten
urnieta horren bidean topatu egin beharko dira.

El Sr. Pagola comenta que se ha tratado de evitar lo
imputado en años anteriores, precisamente intentar
no llegar a acuerdos con la oposición. Han hecho
intentos, una cosa es eso y luego seguir con la
propuesta de cada partido. Otra cosa es qué
acciones hay que hacer, pero tienen claro que
apuestan por el pueblo soñado. De varias propuestas
planteadas por la oposición, sólo han estado de
acuerdo en un punto, en las comunidades
energéticas. Pero en otros casos quizá haya un
malentendido. Los presupuestos van acompañados
de una memoria en la que aparece por escrito el
compromiso con la escuela. Y a partir de ahí, se han
comprometido a solucionar la accesibilidad de
Aranzubi realizando el estudio en esta calle. Varias
incógnitas en relación a lo comentado por EH Bildu.
La obligación de TicketBai es una obligación que crea
otra entidad, no es tarea del ayuntamiento poner
ayudas a las obligaciones que imponen otras las
entidades. Se está recuperando mucho dinero para
las asociaciones, ya que se está recuperando la
actividad. En el camino de esa Urnieta que sueñan
8
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Aurrekontuaren garapenean espero dute Urnieta
amestu hori elkar konpartitzera iristea.

Gonzalez jaunak azaldu du memoria irakurri dutela,
eta horretan oinarrituta argudiatu dutela, hain zuzen
ere. Aurrekontu kezkagarriak direla uste dute. Ados
egon liteke herri eredua partekatzen dutela, baina
arazoa da nola garatzen duten. Denek nahi dituzte
kiroldegia, etxebizitza eta zerbitzu onak. Baina
arazoa da nola garatzen den, eta hor daude
desberdintasun handiak, horregatik kezkatzen die
aurrekontuak. Memoria bi aldeko folio bat baino ez da
horrelako aurrekonturako. Eta memoriak azpijokoak
ezkutatzen ditu: covid-arengatik egin ez diren
inbertsioak berreskuratzea. Pandemiak jo zuen,
baina hor ikusten da zertaz eginak gauden. Erabaki
zailak hartu behar dira, eta hemen ez dira hartu.
Covid-a ez da aitzakia bat, bultzagarria izan behar
zuen. Foru funtsa atzo sortu zen Batzar Nagusietan,
kontu handiz ibiltzeko; izan ere, foru-funts bat dago,
eta, agian, diru-sarrerei buruzko ikuspegiak ez dira
direnak izango; beraz, tentuz jokatu beharko
litzateke. Hauteskunde-programa ez da betetzen,
errekaldeko etxebizitzak ez zeuden programa
horretan, Etxeberrikoak ziren, eta aldatu egin da,
baina adinekoentzako egoitza bat zetorren, eta
aurrekontuetan ez da ezer agertzen, eta legealdia
amaitzen da. Urnietarik berdeenari dagokionez,
partida sortzen da, eta ondo dago, baina ahaztu
egiten da ekimen hori PSOEk ekarri zuela osoko
bilkurara, eta gogoratu egin behar da, publizitatea
bidaltzen denean denok ados gaudela esaten delako,
baina alderdi batek ekimena hartu eta aurrera jo
zuen. Esaten denez, Perko bat egongo da, eta hori
izango da ibilbide-orria. Baina akzio guztietarako
16.000 euro baino ez dira erabiliko. Horrez gain, esan
behar da Merkataritzako lan-mahaia abuztuaren 29tik
ez dela deitu. Interes handiagoa eskaini behar zaio
merkataritzari, eta interes handiagoa alderdi
ekonomikoari dagokionez. Inbertsioei dagokienez, ez
dira
kontuan
hartu
urnietarrekin
hartutako
konpromiso guztiak. Ez da adinekoen egoitzarik
agertzen, eta hori bai agintzen zen. Beste
konpromiso bat plaza estaltzea zen, eta orain hori
gauzatzeko unea da. Programan parke bat eta plaza
bat estaltzea aurreikusten zen, eta kasualitatea da
beren hauteskunde-programan agertzen zen gauza
bera esaten dutela. Hezkuntzagatik eraiki gabeko
3.000
metroak
urbanizatzeko
konpromisoa
aurreikusten da. Ez dute ulertzen nola proposa
daitekeen lantalde bat talde hori duela urtebete baino
gehiagotik funtzionatzen ari denean. Hau da,

habrá que encontrarse en el camino. En el desarrollo
del presupuesto esperan que lleguen a compartir esa
Urnieta soñada.

El Sr. Gonzalez expone que sí se han leído la
memoria, que han argumentado en base a ello, de
hecho. Creen que son unos presupuestos
preocupantes. Podría estar de acuerdo en que
comparten el modelo de pueblo, pero el problema es
cómo lo desarrollan. Todos y todas quieren un
polideportivo, vivienda y buenos servicios. Pero el
problema es como se desarrolla, y ahí es donde
están las grandes diferencias, por ello les ha
preocupado los presupuestos. La Memoria es solo un
folio por dos caras para semejante presupuesto. Y la
memoria esconde intrigas: recuperar inversiones
dejadas de realizar por el covid. La pandemia a
golpeado, pero es ahí donde se demuestra de qué
estamos hechos. Hay que tomar decisiones difíciles,
y aquí no se han tomado. EL covid no es una excusa,
debía haber sido un revulsivo. El fondo foral, ayer
surgió en Juntas Generales que se tuviera cuidado
con ello, pues se está contando con un fondo foral
que a lo mejor las perspectivas que hay de ingresos
no sean las que son, por lo que habría que actuar con
cautela. No se cumple con su programa electoral, en
el no venían los pisos de recalde, eran los de
Etxeberri, y se ha modificado Pero sí venía una
residencia para los mayores, y no aparece nada en
los presupuestos, y se acaba la legislatura. En cuanto
a la urnieta más verde, se crea la partida, que está
bien, pero se olvida que esta iniciativa se trajo al
pleno por el PSOE, y hay que recordarlo porque
cuando se manda la publicidad, se dice que estamos
todos de acuerdo, pero hubo un partido que tomó la
iniciativa y tiró para adelante. Se habla que se
contará con un Perco, que será la hoja de ruta. Pero
para todas las acciones solo se destinan 16.000
euros. Y aparte decir que la mesa de trabajo de
merkataritza lleva sin convocarse desde el 29 de
agosto. Hay que aportar más interés al comercio, y
más interés en la parte económica. En cuanto a las
inversiones, no se contemplan todos los
compromisos con los urnietarras. No aparece la
residencia de mayores y eso sí se prometía. Otro
compromiso era la cubrición de la plaza, y ahora es
el momento de materializarlo. En el programa se
preveía cubrir un parque y una plaza, y casualidad ha
salido la misma que aparecía en su programa
electoral. Se prevé un compromiso para urbanizar los
3000 metros no edificados por educación. No
entienden como se puede proponer un grupo de
9
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gutxienez bi urte proiektu edo aurreproiektu bat
egiteko. Aurrekontu honetan sartuta egon behar
zuela uste dute. Eta azkenik, kanpo-aholkularitzek,
14.400 euro gehiago. Beraiek aspalditik daramatela
partida horiek jaistea aldarrikatzen, baina oraindik ere
gora
egiten
dute.
15.000
euro
gehiago
komunikazioan, diru publikoarekin hauteskunde
propaganda egitea deitzen diotela beraiek. Elkarteen
etxea, 1.35 milioi, gaur egun Urnietak dituen
premiekin lehentasunik ikusten ez dutenak. Ez dute
bat egiten tutoretzapeko etxebizitzen inbertsioarekin;
Etxeberrin izatea defendatzen dute. Diru gutxiago
Berdintasun Planerako, gaur egun finantzatu
beharreko ehunka ekintza biltzen dituen plan bat
onartzen denean. 13.000 euro KIUBri, eta horrek
erakusten du kontuak gutxi lantzen jarraitzen dela,
eta, gainera, Hernanira joan behar dela zerbitzu hori
erabiltzera. Kreditu globala ez datoz bat horrekin, ez
baitakite
zertarako
erabiliko
den.
2021eko
aurrekontuetatik 800.000 euro gastatzeari utzi zaio,
eta hori kudeaketa txartzat jotzen da. Ez daude ados
1.400.000rekin zorpetzea aipatu dituzten gaietarako,
beste lehentasun batzuk daudela uste dute. Adibide
gisa, duela urtebete pasatxo oposizioak autonomoak
eta merkatariak laguntzeko partidak proposatu
zituen. 400.000 eurotan zorpetu beharko zela eta
porrot egingo zutela esan zen. Eta orain, 1.400.000
eurotan zorpetzea kudeaketa arrakastatsua da.
Ulertzen dute maileguak eskatu behar izatea, baina
garrantzitsuena zertarako eskatzen diren da. Aurka
bozkatuko dute ez direlako kontu onak.

trabajo cuando ese grupo ya está funcionando desde
hace más de un año. Osea, dos años mínimo para
hacer un proyecto o anteproyecto. Creen que debería
haber ido ya incluido en este presupuesto. Y por
último, asesorías externas, 14.400 euros más. Ellos
llevan mucho reivindicando que se rebajaran estas
partidas, pero siguen suviendo. 15.000 euros más en
comunicación, algo que ellos llaman propaganda
electoral continua con dinero público. Casa de las
asociaciones, 1.35 millones, que no ven una prioridad
con las necesidades que tiene hoy día urnieta. No
comparten la inversión de los pisos tutelados,
defienden que sea en Etxeberri. Menos dinero para
el Plan de Igualdad, cuando hoy se aprueba un plan
con cientos de acciones que hay que financiar.
13.000 euros a OMIC, lo que demuestra que se
siguen trabajando poco las cuentas, y encima hay
que ir a Hernani para hacer uso de eses servicio.
Crédito global, no están de acuerdo con ello, pues no
saben para qué se va a destinar. De los presupuestos
del 2021 se han dejado de gastar 800.000 euros, lo
que entienden como una mala gestión. No están de
acuerdo en endeudar a urnieta con 1.400.000 para
las cuestiones que han comentado, creen que hay
otras prioridades. Como ejemplo, hace algo más de
un año la oposición propuso partidas para ayudar
autónomos y comerciantes. Enconces se dijo que
habría que endeudarse en 400.000 euros y que
entrarían en bancarrota. Y ahora resulta que
endeudarse en 1.400.000 euros es un éxito de
gestión. Entienden que hayan que pedir préstamos,
pero lo importante es para qué se piden. Votarán en
contra porque entienden que no son unas cuentas
buenas, aunque las vendan bien con dinero público.

De miguel andreak bi puntualizazio Pagola jaunari:
batetik aurrekontuetan saiakerak egin direnean, bi
aste bakarrik izan dituzte, asko jota hiru, urte guztiko
lanketa egiteko. Bestetik memoria ikusi dute, oso
ezaguna prentsan ikusten dutena baita, eta azkenik
aklarazio bat: udaletxea udalaren etxea bada, dirua
herriaren dirua da. Herritarren bizi kalitatea eta
ekonomia bermatzeko gaude hemen, eta hor egongo
dira datorrena datorrela ere, beren lana baita. Eta
beraiek ikusirik gobernu taldearekin ez dutela
komunikaziorik lortzen, Maridomingi eta Olentzerori
gutuna idatzi diote:

La Sra. de Miguel ha puntualizado al Sr. Pagola: por
un lado, cuando se ha empezado con los
presupuestos, sólo han tenido dos semanas, como
mucho tres, para trabajar todo el año. Por otro, han
visto la memoria, que es muy conocida porque la han
visto en la prensa, y por último una aclaración: si el
ayuntamiento es la casa del ayuntamiento, el dinero
es el dinero del pueblo. Estamos aquí para garantizar
la calidad de vida y la economía de los ciudadanos, y
ahí que estarán para lo que venga, que es su trabajo.
Y viendo que no logran comunicación con el equipo
de gobierno, han escrito una carta a Maridomingi y
Olentzero:

“Mari Domingi eta Olentzero maiteak,

“Queridos
Mari
Domingi
y
Olentzero,
Este año hemos luchado firmemente por conseguir el
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Aurten tinko borrokatu dugu nahi dugun herria lortu
nahirik. Ez dugu akaso beti asmatu, baina askotan,
boterearen indarrarekin, ezinaren ezinez ere aritu
gara. Ikusi dugu herritarrak elkarren kontra jartzen,
sentitu dugu boterearen hatzamarra gure herrian
arrastoa uzten….
Ordenantza fiskalen %2,9ko igoerak herritarren
ekonomia zailduko dute eta oraintxe bozkatzera
goazen aurrekontuek ez diote herritar guztien
beharrei behar bezala erantzuten, nabarmenki. Eta
guk, hauxe eskatzen dizugu, indarra eman
diezaguzula honakoak egin ditzagun, ahotsa
herritarrek entzun gaitzaten, eta bidea, maite dugun
herria zaintzen ahalbidetuko gaituena:
•
•

•
•
•
•
•

•

•

DBHko eraikin berriak 8000m2 izan ditzala,
hezkuntzan hasten delako dena.
Gazteentzat bilgune izanen den gunea
gaitzea. Horretarako baditu herriak eraikin
hutsak, besteak beste: Mikaelaenea,
apaizarena zen etxea…..
Etxebizitzak eta alokairuak eskuragarri izan
daitezela
Parke estalia, familiak haurrekin jolas
daitezen.
Berdintasuna borrokatzeko partida jeitsi
beharrean igotzea, sinisten dugun hori egi
bihurtzeko.
Euskara sustatzeko bideak gaitzea, geurea
delako, maite dugulako. Plazetan, euskara
entzun dadila!
Kaleetako bizitza diren merkatari eta
ostalariei
partida
jeitsi
beharrean,
mantentzea eta aditu bat kontratatzea tinko
lanean, pertsianak igotzen hainbesteko
indarra egin behar ez dezaten.
Oker ipinitako bankuetatik(eserlekuetatik)
ikusten den herria zuzentzeko, hainbesteko
gastua egin ordez komunikazioan, herri
zaindu, anitz, berdinen herria, euskalduna
eta librea izaten lortzeko inbertituko genuke.
Kiroldegia denona izatea nahi genuke, kirol
desberdinak eta inklusioa landuz. Kudeaketa
publikoarekin, herriarena herriarentzat.

Besarkada estu bana.”
Kontra bozkatuko dute, ez dute herri hori nahi.
Pagola jaunak erantzun du, alde batetik PSOEri
dagokionez. Efizientziaren puntua bakarra da, baina

país que queremos. Quizá no siempre hemos
acertado, pero muchas veces, con la fuerza del
poder, también hemos tratado de imposibles. Hemos
visto a los ciudadanos enfrentarse, hemos sentido el
dedo del poder dejando huella en nuestro país.
La subida del 2,9% de las ordenanzas fiscales
complicará la economía de los ciudadanos y los
presupuestos a los que vamos a votar no responden
a las necesidades de todos los ciudadanos, de forma
significativa. Y nosotros te pedimos que nos hagas
valer para que nos oiga la ciudadanía y el camino,
que nos permita cuidar el pueblo que amamos:
• Que el nuevo edificio de la ESO tenga
8000m2, porque todo empieza en la
educación.
• Habilitar un espacio de encuentro para
jóvenes. Para ello cuenta con edificios vacíos
como Mikaelaenea, casa que pertenecía al
cura.
• Disponibilidad de viviendas y alquileres
• Parque cubierto para que las familias
jueguen
con
los
niños.
• Subir en vez de bajar la partida para luchar
por la igualdad, para hacer realidad aquello
en
lo
que
creemos.
• Habilitar vías para fomentar el euskera,
porque es nuestro, porque lo queremos. ¡En
las plazas, que se escuche euskera!
• En lugar de bajar la partida a los
comerciantes y hosteleros que son la vida de
las calles, mantenerlos y contratar a un
experto trabajando con firmeza para que no
tengan que hacer tanta fuerza subiendo
persianas.
• Para corregir a un pueblo que se ve desde
bancos equivocados (escaños), en vez de
hacer tanto gasto en comunicación,
invertiríamos en conseguir ser un pueblo
cuidado, plural, de iguales, euskaldun y libre.
• Queremos que el polideportivo sea de
todos, trabajando los diferentes deportes y la
inclusión. Con gestión pública, del pueblo
para el pueblo.

Un fuerte abrazo,”

Votarán en contra, no quieren ese pueblo.
Responde el señor Pagola, por un lado en relación al
PSOE. El punto de la eficiencia es único, pero
11
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beste hiru aktuazio ere jasotzen ditu barruan.
Programan aipatzen zen bezela, Aldundiarekin
elkarrekin lankidetzan beraientzako onuragarriak
diren zerbitzuak emateko alternativa egokiago bat
proposatu da eta urnietarrentzako egokiagoa denez,
aldatu egin dute bai, eta gainera 100%eko
finantziazioa, 1.500.000koa. Parque publikoaren
bozka herritarrek bozkatu dute, eta herritarrek
esandakoa egingo dute. Garbi dute 13 milioi horietaz
aparte, badaudela kudeaketan nabarmentzeko
hainbat gai: Madrideko gobernuak ADIFen bitartez
lehen fasea amaituko du urnietan, eta bigarren
fasearko 700.000ko partida bat lortu da negoziazio
politikoaren bidez dena Madridetik ordaindu dadin,
eta hori gestio mailan. Bestalde, urte askoren
ondoren
Langardako
arazoak
estolderian
konponduko dira, Amenabarrek ordainduta, 800.000
900.000 euro ingurukoa, eta islada ez badu ere, hori
ere nabarmendu behar da. Aurrekontu anbiziosoa da,
eta aurtengo aurrekontuaren inbertsioak gauzatzean,
gauzapena %99koa izango da.
******

también incluye otras tres actuaciones. Tal y como se
mencionaba en el programa, se ha propuesto una
alternativa más adecuada para la prestación de los
servicios beneficiosos para ellos en colaboración con
la Diputación y, dada su idoneidad para los
urnietarras, se ha modificado la financiación del
100%, 1.500.000. El voto del parque público ha sido
votado por los ciudadanos, que harán lo que digan.
Además de estos 13 millones, el Gobierno de Madrid,
a través de ADIF, finaliza la primera fase en Urnieta
y se ha conseguido una partida de 700.000 de la
segunda fase para que todo se pague desde Madrid
a través de la negociación política, y eso a nivel de
gestión. Por otro lado, después de muchos años los
problemas de Langarda se solucionarán con el
alcantarillado, pagado por Amenabar, por unos
800.000 - 900.000 euros, que aunque no tiene reflejo,
también hay que destacar. Es un presupuesto
ambicioso y la ejecución de las inversiones del
presupuesto de este año será del 99%.

******

Espedientea abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauan
eta Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza
Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege
Organikoan jasotako xedapenen arabera izapidetu
behar da.

Considerando que el expediente debe tramitarse con
arreglo a las disposiciones contenidas en la Norma
Foral 21/2003, de 19 de diciembre, y en la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera,

Aurrekontua, gainera, aurrekontu-egonkortasunaren
printzipiora egokitu behar da, egiturazko oreka- edo
Aurrekontu
superabit-egoera
gisa
ulertuta,
Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari
buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoaren
2.1 eta 3.2 artikuluetan aurreikusitakoaren arabera.

Considerando que el Presupuesto debe ajustarse
además al principio de estabilidad presupuestaria
entendido como la situación de equilibrio o superávit
estructural de conformidad con lo previsto en los
artículos 2.1 y 3.2 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Toki Erakundeen
Aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003
Foru Arauan xedatutakoaren arabera, Aurrekontu
Orokorra da ekonomia- eta aurrekontu-ekitaldi
bakoitzean toki-erakundeek egin beharreko jarduera
ekonomikoaren programa osatzen duten erabakien
adierazpen formal dokumentala, finantzei eta
kontabilitateari dagokienez, eta, aldi berean, udalbaliabideen administrazio zuzena kontrolatzeko
tresna ere bada.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto
en la Norma Foral 21/2003, de 19 de diciembre,
Presupuestaria de las Entidades Locales del
Territorio Histórico de Gipuzkoa, el Presupuesto
General es la expresión formal documental, en
términos financieros y contables, del conjunto
integrado de decisiones que constituyen el programa
directivo de la actividad económica a realizar por las
Entidades Locales en cada ejercicio económico y
presupuestario, constituyendo a su vez, el
instrumento de control de la correcta administración
de los recursos municipales
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Aurrekontu
Orokorra
finantza-orekaren,
unibertsaltasunaren,
eraginik
ezaren
eta
osotasunaren printzipioak errespetatuz egin da, eta
eta
aurrekontuak
aurrekontu-egonkortasunaren
finantza-jasangarritasunaren esparruan onartu eta
gauzatu behar dira, Europako araudiarekin bat
etorriz, Foru Arau horretan xedatzen den bezala.

Considerando que se ha confeccionado el
Presupuesto General con respeto a los principios de
equilibrio financiero, universalidad, no afectación e
integridad, debiendo realizarse la aprobación y
ejecución de los Presupuestos se realizará en un
marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, coherente con la normativa europea, tal y
como dispone en dicha Norma Foral.

Udal honen Aurrekontu Orokorra Kulturnieta SA eta
Urnieta
Eraiki
SA
sozietate
publikoen
aurrekontuarekin integratuta dago.

Considerando que el Presupuesto General de este
Ayuntamiento está integrado con el presupuesto de
las Sociedades Públicas Kulturnieta SA y Urnieta
Eraiki SA.

Kontu-hartzailearen txostenekin bat etorriz, 2022ko
Aurrekontu Orokorra aurkeztu da, Udalbatzak onar
dezan.

De conformidad con los informes de la Interventora
se presenta el Presupuesto General de 2022 para su
aprobación por el Pleno de la Corporación.

Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:

Alde: 7
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7

A favor: 7
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7

Kontra: 5
Urnietako Eh Bildu: 3
Udal talde sozialista: 2

En contra: 5
Urnietako Eh Bildu: 3
Grupo municipal socialista: 2

Abstentzioa: 0

Abstención: 0

Ondorioz, ezarritako lege tramitazioa jarraituta, eta
ikusirik Antolakuntza Batzorde Informatzaileak
2021eko
abenduaren
20an
egindako
irizpena,Udalbatzarrak beharrezko gehiengoarekin
honako hau

En consecuencia, realizada la tramitación legalmente
establecida y visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Organización de 20 de diciembre de
2021, el Pleno ha adoptado por mayoría legal
requerida el siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

Lehenengoa- Urnietako Udaleko eta Kulturnieta SA
eta Urnieta Eraiki SA Sozietate Publikoen 2022ko
Aurrekontu Orokorra onartzea.

Primero.- Aprobar los Presupuestos Generales del
Ayuntamiento de Urnieta y de las Sociedades
Públicas Kulturnieta, S.A. y Urnieta Eraiki, S.A. para
2022

Bigarrena.- Urnietako Udalaren 2022ko Lanpostuen
Zerrenda eta Plantilla Organikoaren hasierako
onespena ematea.

Segundo.- Aprobación inicial para el 2022 de la
Relación de Puestos de Trabajo y la Plantilla
Orgánica del Ayuntamiento de Urnieta.

Hirugarrena.- 2003ko abenduaren 19ko Tokiko
Erakundeen Aurrekontuari buruzko 21/2003 Foru
Arauko 15.1ean xedatutako betez, jendaurrean
jartzea hamabost egun baliodun, iragarki hau

Hirugarrena: En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 15.1 de la Norma Foral 21/2003, de 19 de
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales,
someter a información pública por un plazo de quince
13
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Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean jarri eta hurrengo
egun baliodunetik zenbatzen hasita.

días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa.

Adierazitako informazio epea igarota erreklamaziorik
edo ohartarazpenik aurkeztu ez balitz, behin betiko
onartutzat emango dira Aurrekontu Orokorra,
Lanpostuen Zerrenda eta Plantilla Organikoa, erabaki
berririk hartzeko beharrik gabe.

Transcurrido el plazo de información señalado sin
que se hubieran formulado reclamaciones o
observaciones, se entenderán definitivamente
aprobados el Presupuesto General, la Relación de
Puestos de Trabajo y la Plantilla Orgánica, sin
necesidad de adoptar nuevo acuerdo.

2.- Urnietako III. Berdintasun plana onartzeko
proposamena.

2.- Propuesta de aprobación del III Plan de
Igualdad de Urnieta.

Alkateak gaia aurkezten du.

El Sr. Alcalde presenta el tema.

Gonzalez jaunak azaldu du Urnietako III. Berdintasun
Plana, Osoko Bilkura honetan onartuko duguna,
emakumeen
eta
gizonen
arteko
benetako
berdintasun eraginkorra lortzeko egin behar ditugun
ekintzak planifikatzeko. Administrazio publikoen
eraldaketa bultzatzen duen zeharkako palanka
politiketako bat da genero-berdintasuna, eta balio
estrategikoa da gizarte justuagoa, garatuagoa eta
kohesionatuagoa, soziala eta ekonomikoa lortzeko.

El Sr. Gonzalez expone que el III Plan para la
Igualdad de Urnieta que vamos a aprobar en este
Pleno esta hecho para planificar las acciones que
debemos realizar con el fin de alcanzar una igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres. La igualdad
de género es una de las políticas palanca de carácter
transversal que impulsa la transformación de las
administraciones públicas y es un valor estratégico
para alcanzar una sociedad más justa, desarrollada y
cohesionada, social y económicamente.

Hori dela eta, genero-berdintasuna funtsezko
baliabidea da gure Udalaren ekintzan. Generoberdintasuna, ondo dakigu, ez da oztopoak saihestuz
bakarrik
lortzen;
gainera,
beharrezkoa
da
emakumeak ahalduntzea, Nazio Batuen Erakundeak
aitortzen
duen
bezala.
Politika publiko guztietan ikuspegi feministarekin
batera joan behar duen ahalduntzea. Emakumeek,
beren eskubideak erabili nahi dituztenean, aurre egin
behar dieten arazo bereziei buruzko ikuspegia.
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun
eraginkorrak etengabeko lana eskatzen du, bien
arteko gaitasunak berdintzen saiatzeko; horrela,
batzuek zein besteek bizimodu duina aukera
dezakete.

Beraz, gure taldeak gaur hemen aurkeztu den
Berdintasun Plan honen alde bozkatuko du. Kontuan
hartu den ekarpenen bat egin dugu. Hala ere, jakin
badakigu eta hala adierazi dugu, ez dugula Planaren

De ahí que la igualdad de género sea un vehiculo
fundamental en la acción nuestro Ayuntamiento. La
igualdad de género, lo sabemos bien, no se alcanza
sólo removiendo obstáculos, sino que es necesario,
además, el empoderamiento de las mujeres, tal y
como reconoce la Organización de Naciones Unidas.
Un empoderamiento que debe venir acompañado de
un enfoque feminista en todas las políticas públicas.
Un enfoque que ponga de manifiesto y se interese
por los problemas especiales a los que se enfrentan
las mujeres cuando tratan de ejercer sus derechos.
La igualdad efectiva entre hombres y mujeres
requiere un trabajo continuado para tratar de igualar
las capacidades entre ambos, de modo que, tanto
unos como otras, pueden elegir el modo de vida
digno.
Por lo tanto, nuestro Grupo va a votar a favor de este
lll Plan de igualdad presentado hoy aquí. Hemos
hecho alguna aportación que se ha tenido en cuenta.
No obstante somos conscientes y así lo hemos
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garapenaren erantzukizun zuzenik, egiten zaizkigun
ebaluazioez harago. Gure Taldeak ahalegin guztiak
egingo
ditu
eguneroko
bizitzan
benetako
berdintasuna errealitate izan dadin, hori da gure
konpromisoa eta hori agerian utzi nahi dugu Osoko
Bilkura honetan.
Urnietako Berdintasun Planaren alde bozkatuko
dugu.

expresado, de que, no tenemos responsabilidades
directas del desarrollo del Plan, más allá de las
evaluaciones que se nos vayan haciendo. Nuestro
Grupo pondrá todo su empeño en el día a día para
que la Igualdad real sea una realidad, ese es nuestro
compromiso y lo queremos dejar patente en este
Pleno.
Votaremos a favor del lll Plan de Igualdad de Urnieta.

De Miguel andreak azaldu du aurten inoiz baino
gehiago planak bere osotasuna bete duela uste
duela, berdintasun teknikariarekin, nahiz eta
aurrekoek egindako lana goresgarria den. Sinistu
dezagun honetan eta ez dezagun propaganda
hutsean utzi.

La Sra. De Miguel explica que cree que este año más
que nunca que el plan se ha cumplido en su
integridad, con la técnica de igualdad, aunque el
trabajo realizado por los anteriores es encomiable.
Creamos en esto y no lo dejemos en pura
propaganda.

Pagola jaunak gehitu du 2021-2025 epealdirako dela,
eta ebaluazioa egin ondoren erronkak ezarri direla.
Kanpotik jasotako laguntza garrantzitsua izan da,
berdintasun eta gainerako teknikarien laguntza ere.
Bizitza zaintzea, gazteengana hurbiltzea eta
berdintasunaren aldeko balio aldaketa. Hau
garatzeko lau ildo jarratuko dira: gobernu ona,
emakumeen alduntzea, gizartea eraldatzea eta
indarkeria matxistaren aurkako gizartea sortzea du
helburu estrategiko bezela, kalendarizazio batekin
eta ekintza bakoitza eta arduradunak jasoz
bakoitzarentzako. Inpakto adierazleak ere jasotzen
dira, emaitzak jaso daitezen. 4. Plan baten beharra
egongo bada ere, aurrekoarekin baino egoera
hobean egongo gara.

El Sr. Pagola añade que es para el periodo 20212025 y que tras la evaluación se han marcado retos.
La ayuda recibida desde el exterior ha sido
importante, también la de igualdad y la del resto de
técnicos. Cuidado de la vida, acercamiento a la
juventud y envejecimiento y el cambio de valores a
favor de la igualdad. Para su desarrollo se
establecerán cuatro líneas qu tiene como objetivo
estratégico el buen gobierno, el cambio de las
mujeres, la transformación social y la creación de una
sociedad contra la violencia machista, con una
calendarización y recogiendo cada acción y sus
responsables. También se recogen indicadores de
impacto para que se recojan los resultados. Aunque
haya necesidad de un cuarto plan, estaremos en
mejor situación que con el anterior.

******

******

Aurrekariak

Antecedentes

1.- Urnietako Udalak bi Berdintasun Plan zituen:
lehenak 2013-2016 aldian egindako lana bete du,
eta bigarrenak 2017-2020.

1.- El ayuntamiento de Urnieta contaba con dos
planes de igualdad: el primero ha cubierto el trabajo
realizado entre 2013-2016, y el segundo 2017-2020.

2.- Bi plan horien bidez, udalak erantzun egin nahi
izan dio udalerrian emakumeen eta gizonen arteko
politika
bultzatzeko
aukera-berdintasunerako
helburuari, eta, gainera, dagozkion betebeharrak
bete nahi izan ditu.

2.- A través de estos dos planes, el ayuntamiento ha
querido responder al objetivo de impulsar una política
de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres
en el municipio y además cumplir con las obligaciones
que le corresponden

Zuzenbideko oinarriak
-

Emakumeen
Berdintasunerako

Fundamentos de derecho
eta
4/2005

Gizonen
Legea.

-

Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y
Hombres. En su declaración inicial, la
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Hasierako adierazpenean, Emakumearen
aurkako Diskriminazio Modu Guztiak
Ezabatzeari
buruzko
Konbentzioak,
NBEren Batzar Nagusiak 1979ko abenduan
onetsiak eta Espainiako Estatuak 1984ko
otsailean berretsiak, emakumeen eta
gizonen
berdintasunaren
printzipioa
aldarrikatu zuen. 2. artikuluan, NBE
ordezkatzen duten pertsonek honako
konpromiso hau hartu zuten: printzipio hori
legeen edo bestelako bitarteko egokien
bidez benetan betetzen dela bermatzea

Convención sobre la Eliminación de todas las
formas de Discriminación contra la Mujer,
aprobada por la Asamblea General de la
ONU en diciembre de 1979 y ratificada por el
Estado español en febrero de 1984,
proclamó el principio de igualdad de mujeres
y hombres. En su artículo 2, las personas que
representan a la ONU se comprometieron a:
“garantizar que este principio se cumpla
efectivamente mediante leyes u otros medios
adecuados”.

-

Amsterdamgo Ituna, 1999ko maiatzaren
Emakumeen
eta
gizonen
1ekoa.
berdintasuna
Europar
Batasunaren
funtsezko
printzipioa
da.
Europar
Batasunaren Tratatuaren 3.2 artikuluaren
arabera, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunak
ezabatzeko
eta
berdintasuna
sustatzeko
helburua
Batasunaren eta estatu kideen politika eta
ekintza guztietan txertatu behar da.

-

Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de
1999. La igualdad de mujeres y hombres
es un principio fundamental de la Unión
Europea. De conformidad con el artículo
3.2 del Tratado de la Unión Europea, el
objetivo de eliminar las desigualdades
entre mujeres y hombres y promover su
igualdad debe integrarse en todas las
políticas y acciones de la Unión y de sus
Estados miembros.

-

Euskal
Autonomia
Erkidegoko
Autonomia Estatutuaren 9.1 artikuluak
berdintasunerako
eskubidea
eta
sexuagatiko
diskriminaziorik
eza
aldarrikatzen ditu. Era berean, Estatutuaren
9.2.d artikuluak adierazten du botere
publikoek pertsonen eta kolektiboen
berdintasunerako baldintzak sustatu behar
dituztela, eta horiek lortzea eragozten duten
oztopoak
ezabatu
behar
dituztela,
berdintasun hori eraginkortasunez eta
eraginkortasunez gerta dadin.

-

Artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía para
el País Vasco se proclama el derecho a la
igualdad y la no discriminación por razón
de sexo. Asimismo, el artículo 9.2.d del
Estatuto señala que los poderes públicos
tienen la obligación de promover las
condiciones para la igualdad de personas
y colectivos y de eliminar las barreras que
impidan su consecución, de forma que
dicha igualdad se produzca efectiva y
eficazmente

-

Eusko Legebiltzarrak, otsailaren 5eko
2/1988 Legea, Emakumearen Euskal
Erakundea sortzekoa, onartu zuenean,
zioen azalpenean jasotzen den bezala,
lehen mailakotzat jo zuen emakumeekiko
guztiak
benetan
diskriminazio-modu
ezabatzea eta gure erkidegoko eremu
guztietan
emakumeen
esku-hartzea
bultzatzeko beharrezko neurriak hartzea,
arlo horretan baterako ekintza indartzeko
lana ere bere gain hartuta.

-

Parlamento Vasco, con la aprobación de
la Ley 2/1988, de 5 de febrero, de creación
del Instituto Vasco de la Mujer, tal y como se
recoge en su exposición de motivos,
consideró de primer orden la eliminación
efectiva de todas las formas de
discriminación con las mujeres y la adopción
de las medidas necesarias para favorecer la
intervención de las mujeres en todos los
ámbitos de nuestra Comunidad, asumiendo
también la labor de reforzar la acción
conjunta en esta materia.

-

2/1988 Legea: Eusko Jaurlaritzak, Euskal
Autonomia
Erkidegoan
emakumeen

-

Ley 2/1988: el Gobierno Vasco ha
aprobado siete planes para promover la
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berdintasuna sustatzeko zazpi plan onartu
ditu. Plan horietan, euskal administrazio
publikoek bizitzako esparru guztietan
emakumeen eta gizonen berdintasuna
sustatzearen
arloan
esku
hartzeko
oinarrizko gidalerroak jasotzen dira.

igualdad de mujeres en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Estos planes
recogen las líneas directrices básicas de
intervención de las administraciones públicas
vascas en materia de promoción de la
igualdad de mujeres y hombres en todos los
ámbitos de la vida.

-

Zehazki, VII. EAEko Emakumeen eta
Gizonen
Berdintasunerako
Plana,
Emakundek 2018ko ekainean onartua, XI.
Euskal Autonomia Erkidegoko herriaginteen berdintasunaren arloko jarduna
orientatzeko jarraibideak jasotzen ditu.
Legegintzaldia.
Aurreko
sei
planek
indarrean egon diren urteetan izan duten
bilakaeraren eta aurrerapenen ondorioz
sortu da, Emakumeen eta Gizonen
otsailaren
18ko
4/2005
Legearen
onarpenaren esparruan.

-

En concreto, el VII. Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres de la CAPV, aprobado
por Emakunde en junio de 2018, recoge las
directrices que deben orientar la actuación
de los poderes públicos vascos en materia
de igualdad durante la XI. Legislatura. Nace
como resultado de la evolución y avances de
los seis planes anteriores en los años de
vigencia, en el marco de la aprobación de la
Ley 4/2005, de 18 de febrero, de Mujeres y
Hombres.

-

VII. EAEko Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako
Planak,
berdintasunaren bidean, berdintasunerako
gobernantzaren ildoan lan egiteko beharra
onartu du. Estrategia horiek gehikuntzaefektua dute, eta berdintasun-helburuak
lortzen laguntzen dute. Mainstreaminga eta
gobernantza VII. Planean jasota daude.
Baina, horrez gain, berdintasunaren arloan
esku hartzeko zutabe nagusiak biltzen
dituzten beste hiru ardatz ere jaso dira:
emakumeen ahalduntzea, ekonomien eta
eraldaketa
eta
gizarte-antolaketaren
emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko
bizitzak.

-

El VII. Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de la CAPV ha asumido, en el
camino de la igualdad, la necesidad de
trabajar en la línea de la gobernanza para la
igualdad. Estas estrategias tienen un efecto
incremental y contribuyen a la consecución
de los objetivos de igualdad. El
mainstreaming y la gobernanza están en la
base del VII. Plan. Pero, además, se han
recogido otros tres ejes que aglutinan los
grandes pilares de intervención en materia
de igualdad: el empoderamiento de las
mujeres, la transformación de las economías
y de la organización social y las vidas no
violentas contra las mujeres.

Une honetan, berdintasunerako eskubide
hori lege-testuetan formalki aitortuta
egoteaz gain, Eusko Legebiltzarraren
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen xede
den praktikan benetan aplikatua izan
dadin bermatzea da apustua. Lege honek
mekanismo eta neurri zehatzak planteatzen
ditu euskal administrazio publikoek inpaktu
handiagoko politikak eta jarduerak abian jar
ditzaten, emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren
fenomenoa,
egiturazkoa eta unibertsala, gizartetik
desager dadin. 4/2005 Legea aitzindaria

La apuesta, en este momento, es garantizar
que este derecho a la igualdad no sólo
esté reconocido formalmente en los
textos
legales,
sino
que
sea
efectivamente aplicado en la práctica,
objeto de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
del Parlamento Vasco. Esta ley plantea
mecanismos y medidas concretas para
conseguir que las administraciones públicas
vascas pongan en marcha políticas y
actuaciones de mayor impacto, de manera
que el fenómeno de la desigualdad entre
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izan
zen,
lege
horretan
bertan
berdintasunerako eta indarkeriaren aurkako
politiken garapena jasotzen baitzen.

mujeres y hombres, estructural y universal,
desaparezca de la sociedad. La Ley 4/2005
fue pionera, ya que en la misma ley se
recogía el desarrollo de políticas de igualdad
y contra la violencia.

Gaur egun, 4/2005 Legea eguneratzeko
lege-proiektua Gasteizko Legebiltzarraren
esku dago, eztabaidatu eta ekarpenak
jasotzeko. Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako
eta
Emakumeen
aurkako
Indarkeria
Matxista
Desagerrarazteko
Lege
Proiektua
indarrean
jartzeak
administrazioen
eginkizunak
gehitzea
ekarriko
du
emakumeen eta gizonen berdintasunaren
arloan, bai eta emakumeen aurkako
indarkeria matxistari bere osotasunean
heltzea ere.

En la actualidad, el Proyecto de Ley de
actualización de la Ley 4/2005 está en manos
del Parlamento de Vitoria-Gasteiz para
debatir y recoger aportaciones. La entrada en
vigor del Proyecto de Ley para la Igualdad
de Mujeres y Hombres y para la
Erradicación de la Violencia Machista
contra las Mujeres supondrá la ampliación
de las funciones de las administraciones en
materia de igualdad de mujeres y hombres,
así como el abordaje integral de la violencia
machista contra las mujeres.

-

-

3.- Ildo horretatik, Urnietako Udalak II. 2016an, eta
ordutik, plana garatzen lan egin du. Orain,
Planaren ebaluazioaren bidez beharrak identifikatu
ondoren, eta Urnietako Udala, berdintasun teknikari
berriaren kontratazioarekin batera, III. Plana,
datozen urteetarako (2021-2025) ibilbide-orria
marraztu nahi izan du, berdintasunezko herria
izateko bidean modu antolatuan jarraitzeko.

3.-En este sentido, el Ayuntamiento de Urnieta
diseñó el II. Plan en 2016 y desde entonces ha
trabajado en su desarrollo. Ahora, una vez
identificadas las necesidades a través de la
evaluación del Plan, y junto con la contratación de
la nueva técnica de igualdad, el Ayuntamiento de
Urnieta, de la mano de este III. Plan, ha querido
dibujar la hoja de ruta para los próximos años (20212025), con el fin de seguir forma organizada en el
camino de ser un pueblo igualitario

4.- III. Plana egiteko prozesuak II. Plana
ebaluatzeko fase bat izan du. Eta hori bera
abiapuntutzat hartuta, eta Udaleko teknikariekin eta
politikariekin eta Urnietako herritarrekin lankidetzan
eta adostasunez, Udalerriko III. Berdintasun Plana
eraiki da, proposamen-txosten honekin batera
doana. Esku hartzeko gune nagusiak hauek izango
dira:

4.- El proceso de elaboración del III. Plan ha
contado con una fase de evaluación del II. Plan de
Igualdad y partiendo la misma, y en colaboración y
consenso con el personal técnico y político del
ayuntamiento y la ciudadanía Urnietarra, se ha
elaborado el III. Plan de Igualdad del municipio, que
se anexa con este informe de propuesta y en el que
los focos principales de intervención serán:

•

Bizitzak
zaintzea:
bizitzaren
iraunkortasuna, zaintzaren etika eta
eskubide kolektiboa eta erantzukidetasuna.

•

Berdintasunaren aldeko balio-aldaketa:
sentsibilizazioa,
kontzientziazioa
eta
hezkidetza.

•

El cuidado de las vidas: sostenibilidad de
la vida, ética del cuidado y derecho
colectivo y corresponsabilidad.

•

Cambio de valores hacia la igualdad:
sensibilización,
concienciación
y
coeducación
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•

Gazteengana hurbiltzea

•

Acercamiento a la población joven

Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:

Alde: 12
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 3
Udal talde sozialista: 2

A favor: 12
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 3
Grupo municipal socialista: 2

Kontra: 0
Abstentzioa: 0

En contra: 0
Abstención: 0

Ondorioz, ezarritako lege tramitazioa jarraituta, eta
ikusirik Herritargoko Batzorde Informatzaileak
2021eko abenduaren 14an egindako irizpena,
Udalbatzarrak aho batez honako hau

En consecuencia, realizada la tramitación legalmente
establecida y visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Ciudadanía de 14 de diciembre 2021,
el Pleno ha adoptado por unanimidad el siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

1. Urnietako Udaleko III. Berdintasun Plana
onartzea,
erantsitako
dokumentuaren
arabera.

1. Aprobar el III. Plan de igualdad del
ayuntamiento de Urnieta, según resulta del
documento Anexo.

2. Erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean,
iragarki-oholean eta Udalaren webgunean
argitaratzea

2. Publicar su adopción en el Boletín Oficial de
Gipuzkoa, en el Tablón de Anuncios y en la
página web del Ayuntamiento.

3.Gipuzkoako
Foru
Aldundiko
Gizarte
Politiketako Departamentuaren eta Urnietako
Udalaren arteko jarduketa protokoloa ezartzea,
lehenengo eta bigarren mailako gizarte zerbitzuak
antolatzeari buruzkoa.

3.- Protocolo de actuación entre el Departamento
de Políticas Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Urnieta relativo a
la ordenación de servicios sociales primarios y
Secundarios.

Alkateak gaia aurkezten du.

El Sr. Alcalde presenta el tema.

Gonzalez jaunak adierazi du kromo aldaketa bat
egon dela iruditzen zaiela, lagapen bat egiten da eta
trukean elkarteen etxerako diru-laguntza bat eman,
beste gauza batzuetarako dirua ematen zigutelako
egin dela iruditzen zaie.

El Sr. Gonzalez manifiesta que tienen la sensación
de que ha habido un cambio de cromos, se hace una
cesión y a cambio me das una subvención para la
casa de las asociaciones, tienen la sensación de que
se ha hecho porque así nos daban dinero para otras
cosas.
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De Miguel andreak politika sozialeko autua egiten du,
eta alde bozkatuko dute.

La Sra. De Miguel muestra su aprobación a la política
social y votarán a favor.

Pagola jaunak argitu du pisu tutelatuena ez da
zerbitzu berri bat, aurretik zeudenak eta beren
eskumenekoak direla. Garbi geratu da teknikoki
lanketa bat egon dela hirigintzako arduradunen
artean. Etxeberi plazan egin nahi ziren piso tutelatuen
eta aldundiko zerbitzuekin arazo bat zegoen, aukera
Zentzu
horretan
gutxi
ematen
zituztelako.
planteamentu berri bate gin zen urnietarrentzat
egokiagoa: udalak bere jabetzakoak dituen
Errekaldeko 800 metroak espazio egokiago bat
ikusten zuten. Erabiltzaileen beharrak kontuan hartu
dituzte, Urnietarren interesak.

El Sr. Pagola aclara que el piso tutelado no es un
servicio nuevo, sino que son los que ya existían y de
su competencia. Queda claro que técnicamente ha
habido una elaboración entre los responsables de
urbanismo. Había un problema con los pisos
tutelados que se querían hacer en la plaza Etxeberi y
con los servicios de la diputación, porque daban
pocas oportunidades. En ese sentido, un nuevo
planteamiento era más adecuado para los
urnietarras: los 800 metros de Rekalde que el
Ayuntamiento tiene en propiedad veían un espacio
más adecuado. Han tenido en cuenta las
necesidades de los usuarios, los intereses de los de
Urnieta.

Gonzalez jaunak zehaztu du hori hauteskundeetan
politikoki erabili zelako datorrela, orduan ez
baitzegoen arazorik Etxeberrin egiteko. Eta orain
aldatu egingo da. Orduan ere protokolo bat sinatu zen
adinekoen egoitza bat egiteko legealdi honetarako,
eta hori engainua dela uste du, bai gauza bat eta bai
bestea. Eta horrek zalantzak sortzen dizkie, egoitza
baten ordez beste zerbait egitea edo egoitza beste
leku batera joatea eta ez Urnietara. Horrek ez du
ekarriko hitza ez ematea, horrek ziurgabetasuna
sortzen baitu. Orduan ona zen zena, orain zergatik
dahain txarra.

El Sr. Gonzalez puntualiza que esto viene porque
esto se utilizó políticamente en las elecciones, pues
entonces no había ningún problema para que fueran
en Etxeberri. Y ahora se va a modificar. Entonces
también se firmó un protocolo para hacer una
residencia de mayores, para esta legislatura, y cree
que eso es un engaño, tanto una cosa como la otra.
Y eso les plantea las dudas sobre si luego se les va
a ocurrir en vez de una residencia hacer otra cosa o
que la residencia vaya en otro lugar y no en Urnieta.
Lo que no se va a hacer que no se prometa, porque
luego eso crea incertidumbre. Si entonces era bueno,
porque ahora es tan malo.

De Miguel andreak, aldeko bozka mantentzen badute
ere, kezka dute leiatila txikiak dituztela entzutean,
beraiek sinistu zuten onak zirela, eta orain badirudi
ezetz. Lehenengo propaganda entzuten dute eta
gero aldatzen da. Gauzak seriotasun batekin hartu
behar dira gauzak, eta analisi batera eraman behar
dela erabili diren argumentuak. Leku desegoki batean
jarri behar ziren piso tutelatuak? Inprobisazioa da?
Seriotasunez entzun dezagun elkar, pertsonez ari
gera eta tiritaz bete baino lehenago hobe da zauriak
aztertzea.

La señora de Miguel, aunque mantiene su voto
favorable, le surge preocupación al oír que tienen
pequeñas ventanas, ellos creyeron que eran buenas,
y ahora parece que no. Primero escuchan
lapropaganda y luego se realizan cambios. Hay que
tomarse las cosas con una seriedad y llevar a un
análisis los argumentos que se han utilizado. ¿Había
que colocar los pisos tutelados en un lugar
inadecuado? ¿Es improvisación? Escuchémonos
con seriedad, antes que quedarnos hablando de
personas y llenarnos de tiritas es mejor examinar las
heridas.

Pagola jaunak azaldu du beraiek beti serio aritzen
direla. PSOEri erantzunez: residentzia aldundiaren
kudeaketa zuzeneko kontua da, eta aldundiak
Gizarte politiketan hainbat erabaki hartu eta
inbertsioak atzeratu ditu. Baina erresidentzia
Urneitan gauzatuko da. Baina aldaketa batekin:
erresidentzia tipo proposamen bat lantzen ari zen, eta
orain, pandemiaren ondorioz, erresidentzia tipo berri
bat egingo da. ERaikin txikiagoak, beste zerbitzu

El Sr. Pagola explica que ellos siempre actúan en
serio. Respondiendo al PSOE: Residencia es una
cuestión de gestión directa de la Diputación, que ha
tomado varias decisiones en Políticas Sociales y ha
retrasado inversiones. Pero la residencia se llevará a
cabo en Urnieta. Pero con un cambio: la residencia
estaba trabajando en un tipo-propuestao y ahora,
debido a la pandemia, se va a hacer un nuevo tipo de
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mota batekin. Baina atzeratu da legealdi honetako
dena, eta hor dago kontua. Baina erresidentzia emen
egingo da, eredu berri batekin. Pisuei dagokionez,
lanketa teknikoa egin eta gero ikusi zen ez zela
espazio egokiena, lanketa hori eta gero etorri zen.
Eta beraiek aukera hobeak aurkezten badira
herritarrentzako, beti hartuko dituzte.

residencia. Edificios más pequeños con otro tipo de
servicio. Pero se ha retrasado todo de esta legislatura
y ahí está la cosa. Pero la residencia se hará aquí,
con un nuevo modelo. En cuanto a los pisos, después
de la elaboración técnica se vio que no era el espacio
idóneo, vino después de esa elaboración. Y si ellos
presentan mejores opciones para los ciudadanos,
siempre las tendrán en cuenta.

Alkateak gogorarazi du akordio horri esker udalak
tutoretzapeko etxebizitzak eta San Juan 42rako
finantzaketaren zati handi bat lortzen dituela.

EL Alcalde recuerda que gracias a este acuerdo el
Ayto. consigue los pisos tutelados y gran parte de la
financiación para San Juan 42.

******
I.

Donostiako hirigunean edo Donostialdeko
eskualdean indarkeria matxistaren biktima
diren emakumeentzako bigarren mailako
gizarte zerbitzuen beharrak bideragarri
egiten du Urnietako udalerrian ezaugarri
horietako zentro bat jartzea, kontuan hartuta
Donostiatik gertu dagoela eta garraio
publikoko komunikazio bikaina dagoela
hiriburura eta hiriburutik.

II.

Kontuan hartuta kokaleku hori ona dela
Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatu nahi
duen bigarren mailako baliabide horretarako,
eta baliabide horretara bideratutako eraikinak
ez direla partekatu behar beste kolektibo
sozial batzuekin (Foru Aldundiko ikuskaritza
zerbitzuak horren inguruko txostena egin du),
aldatu egiten da Urnietako Udalaren
tutoretzapeko etxebizitzen zerbitzuaren
egungo kokapena; horrez gain, kontuan
hartzen bada Urnietako Udalak lokal bat
duela erabiltzeko moduan Etxeberri plazan,
non Urnietako Udalaren tutoretzapeko
etxebizitza berriak egin eta bi administrazio
publikoen beste baliabide sozial batzuk jarri
ahal izango diren etorkizunean, bi alderdien
arteko lankidetza esparru bat ezartzeko
bidea irekitzen da, akordio bat adostuta;
akordio hori ekintza administratiboen eta
hainbat agiriren bidez gauzatuko da,
juridikoki eskatu ahal direnak eta jarduketa
jakin batzuk ezarriko dituztenak.

******
I.

La necesidad de servicios sociales de
naturaleza secundaria para mujeres víctimas
de violencia machista ubicados en la zona
urbana de San Sebastian o en la comarca de
Donostialdea, hace viable dotar a Urnieta de
un centro de estas características, dada su
proximidad geográfica a San Sebastian y la
excelente comunicación de transporte
público hacia y desde la capital.

II.

Esta localización favorable al tipo de recurso
secundario que la Diputación Foral
promueve y la necesidad, informada por los
servicios de inspección de la Diputación
Foral, de no compartir
los edificios
destinados a dicho recurso con otros
colectivos sociales, alteran la actual
localización del servicio de viviendas
tuteladas del Ayuntamiento de Urnieta,
circunstancia que unida a la disponibilidad
manifestada por el Ayuntamiento de Urnieta
sobre un local en la plaza Etxeberri que
permitirá albergar en un futuro las nuevas
viviendas tuteladas del Ayuntamiento de
Urnieta y otros recursos sociales de ambas
Administraciones
Públicas,
permite
establecer un marco de colaboración entre
las partes estableciendo un acuerdo que
deberá concretarse en actos administrativos
y documentos posteriores ya exigibles
jurídicamente y que establezcan un régimen
determinados de actuación.
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III.

Aurreko guztiarekin bat etorriz, bi alderdiek
jarduketa-protokolo bat sinatu zuten 2019ko
otsailaren 20an, eta horren bidez, aipatutako
baliabideekin lotutako hainbat konpromiso
gauzatu ziren.

III.

De acuerdo con todo lo anterior ambas
partes firmaron el 20 de febrero de 2019 un
protocolo de actuación a través del cual se
formalizaron
diversos
compromisos
relacionados con los citados recursos.

IV.

Hala ere, eta baliabide horietako batzuen
kokapenari dagokionez izandako aldaketen
ondorioz, komenigarria da jarduketaprotokolo berri bat sinatzea, egungo egoera
kontuan hartuko duena eta aurretik
sinatutakoa ordeztuko duena.

IV.

Sin embargo y como consecuencia de los
cambios surgidos respecto a la ubicación de
algunos de los citados recursos, se
considera conveniente firmar un nuevo
protocolo de actuación que contemple la
situación actual y sustituya al anteriormente
firmado.

Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:

Alde: 10
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 3

A favor: 10
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 3

Kontra: 0

En contra: 0

Abstentzioa: 2
Udal talde sozialista: 2

Abstención: 2
Grupo municipal socialista: 2

Puntu honetan Yurramendi jaunak aretoa utzi du.

En este punto el Sr. Yurramendi abandona la sala.

Ondorioz, ezarritako lege tramitazioa jarraituta, eta
ikusirik Antolakuntza Batzorde Informatzaileak
2021eko
urriaren
7an
egindako
irizpena,Udalbatzarrak gehiengo osoz honako hau

En consecuencia, realizada la tramitación legalmente
establecida y visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Organización de 7 de octubre de 2021,
el Pleno ha adoptado por mayoría absoluta el
siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

1. Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte politiketako
Departamentuaren eta Urnietako Udalaren artean
jarduera-protokolo berri bat sinatzea onartzea,
udalerrian lehen mailako eta bigarren mailako
gizarte-zerbitzuak antolatzeari buruzkoa, bi aldeek
2019ko otsailaren 20an sinatutakoa ordeztuz,
eranskin gisa erantsitako zirriborroan jasotakoaren
arabera.

1. Aprobar la firma de un nuevo protocolo de
actuación entre el Departamento de Políticas
Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y el
Ayuntamiento de Urnieta relativo a la ordenación
de servicios sociales primarios y secundarios en
la localidad que sustituya al firmado por ambas
partes el pasado 20 de febrero de 2019, en los
términos que resultan del borrador adjunto como
Anexo.

2.

2. Facultar expresamente al Alcalde para la firma
de dicho protocolo.

Alkatea espreski ahalbidetzea protokolo hori
sinatzeko.
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3.

Ebazpen hau Gipuzkoako
Gizarte
Politiketako
jakinaraztea.

Foru Aldundiko
Departamentuari

3. Notificar la presente resolución al Departamento
de Políticas Sociales de la Diputación Foral de
Gipuzkoa.

4.- 2022ko Araudi-planaren onarpena.

4.- aprobación del Plan anual normativo de 2022.

1.Aurrekariak

1. Antecedentes

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
132. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
administrazio publikoek araudi-plan bat argitaratu
beharko dute eta, bertan, hurrengo urtean onetsiak
izan daitezen aurkeztuko diren araudi-ekimenak
jasoko dira. Behin onetsita, urteko araudi-plan hori
dagokion administrazio publikoaren gardentasunatarian argitaratuko da.

En virtud de lo estipulado en el artículo 132 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas
harán público un Plan Normativo que contendrá las
iniciativas reglamentarias que vayan a ser elevadas
para su aprobación en el año siguiente. Una vez
aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el
Portal de Transparencia de la Administración Pública
correspondiente.

Horrela, araudi-plana onesteari eta hori udal
esker,
herritarrek
webgunean
argitaratzeari
existitzen diren araudi-ekimenen berri izan
dezakete, baita ekitaldian zehar burutu nahi diren
ekimenen berri ere. Beraz, herritarren parte-hartzea
sustatzeko tresna bihurtzen da

De este modo la aprobación de dicho Plan Normativo
y su posterior publicación en la web municipal
permite a la ciudadanía tener conocimiento de las
iniciativas reglamentarias existentes así como de las
que se pretenden llevar a cabo a lo largo del ejercicio,
presentándose de este modo como un instrumento
para favorecer la participación ciudadana.

Aurrekoagatik, plan hau onetsi nahi da, non 2022ko
ekitaldian zehar aurkeztu eta sustatu nahi diren
araudi-ekimenak jasotzen diren.

Por lo anterior, se pretende la aprobación de este
Plan, en el que se recogen las iniciativas
reglamentarias que se pretende promover y elevar
para su aprobación en el ejercicio 2022.

Nolanahi ere, herritarren araudi-ekimena kontuan
hartuz, aintzat hartu behar da araudi-plan honetan
jasotako zerrenda ez dela itxia, ezta zehatza ere. Hau
da, herritarren ekimenen bidez, bertan jasota ez
dauden eta hurrengo ekitaldian garatu eta onetsiko
diren
proposamenak
aurkez
daitezke
(bai
ordenantzei edo arautegiei dagokienez, bai
plangintzari dagokionez).

En todo caso, teniendo en cuenta la iniciativa
reglamentaria ciudadana, ha de considerarse que el
listado contenido en este Plan Normativo no es
cerrado ni exhaustivo, en el sentido de que pueden
presentarse por la iniciativa ciudadana propuestas no
contenidas en el mismo y que se vayan a desarrollar
y aprobar en el próximo ejercicio (tanto respecto a
Ordenanzas o Reglamentos como en lo referente a
planeamiento).

Era berean, nabarmendu behar da ez dela zerrenda
itxia, legegintza- eta araudi-aldaketek udal-araudia
bestelako xedapenetara edo legeetara egokitzeko
beharra eragin dezaketelako; hala, inguruabar hori
ezin da aurreikusi plan hau onesterakoan.

Igualmente, ha de destacarse que no se trata de un
listado cerrado en la medida en que los cambios
legislativos y normativos pueden devenir en la
necesidad de adaptar la normativa municipal a otras
disposiciones o leyes, circunstancia ésta que no
puede ser prevista en el momento de la aprobación
de este Plan.
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Oro har, oraingo ordenantzak berrikustea eta horiek
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015
Legera egokitzea aurreikusten da. Horrez gain (arau
horrek ezartzen dituen errekerimendu teknikoekiko
egokitzapen-mailaren
arabera),
administrazio
prozedura arautzen duen ordenantza bat onestea
aurreikusten da, tresnak eta prozedurak zehaztuz.
Araudi-plana egituratze aldera, planak arlo hauek
bereizten ditu:

1. Ordenantza
arautegiak.

arautzaileak

(ez

fiskalak)

eta

Con carácter genérico se prevé también revisar las
ordenanzas existentes y proceder a su adaptación a
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común, así como (en función del grado de
adaptación a los requerimientos técnicos que dicha
norma establece) aprobar una ordenanza reguladora
del procedimiento administrativo, concretando
herramientas y procedimientos.
En aras a estructurar el Plan Normativo, el Plan
diferencia las siguientes áreas:
1. Ordenanzas
Reglamentos.

Reguladoras

(no

fiscales)

y

2. Ordenantza fiskalak eta aurrekontu-araudia.

2. Ordenanzas Fiscales y normativa presupuestaria.

2. Legedi aplikagarria.

2. Legislación aplicable

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
132. artikulua.

Artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Apirilaren 2ko Toki Administrazioaren Oinarriak
Arautzen dituen 7/1985 Legearen 22.2.d) artikulua.

Artículo 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ikusirik Udal sailekin landutako plan- proposamena.

Vista la propuesta de Plan elaborada en coordinación
con las diferentes áreas municipales.

Ezarri beharreko aipatutako legediaren arabera
erabakia Udalbatzari dagokio.

De conformidad con la normativa aplicable citada la
adopción del acuerdo corresponde al Pleno.

Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:

Alde: 12
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 2
Udal talde sozialista: 2

A favor: 12
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 2
Grupo municipal socialista: 2

Kontra: 0

En contra: 0

Abstentzioa: 0

Abstención: 0

Ondorioz, ezarritako lege tramitazioa jarraituta, eta
ikusirik Antolakuntza Batzorde Informatzaileak
2021eko abenduaren 20an egindako irizpena eta
Udal-idazkariaren txostena, Osoko Bilkurak aho
batez hartu du honako

En consecuencia, realizada la tramitación legalmente
establecida y visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Organización de 20 de diciembre de
2021,el Pleno ha adoptado por unanimidad el
siguiente
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ERABAKIA

ACUERDO

Lehena.- Udalaren 2022 urterako araudi-plana
onartzea (eranskina).

Primero.- Aprobar el Plan normativo del
Ayuntamiento de Urnieta para el año 2022 (Anexo).

Bigarrena.- Araudi-plana Udalaren gardentasun
atarian.

Segundo.- Publicar el Plan normativo en el Portal de
Transparencia del Ayuntamiento

5.- Urnietako udalaren 2022ko kontratazio-plana
onartzea. - esp. 2020IORO0093 esp.

5.- Aprobar el plan de contratación del
Ayuntamiento de Urnieta para 2022. -exp.
2020IORO0093
El Sr. Alcalde presenta el tema.

Alkateak gaia aurkezten du.
Gonzalez jaunak azaldu du batez ere guztiek
bozkatuko dutela aurka, horietako bat izan ezik,
Tokiko Gobernu Batzarrera doazela, eta organo
horretan ez dutela horri buruzko erabakirik hartzeko
ahalmenik.

EL Sr. Gonzalez expone que votarán en contra
fundamentalmente todas excepto una de ellas van a
la Junta de Gobierno Local, órgano en el que no
tienen poder de decisión al respecto.

De Miguel andreak azaldu du abstenitu egingo direla.

La Sra. De Miguel expone que se abstendrán.

Pagola jaunak azaldu du hemen urteko kontratazio
jarduera nagusiak azaltzen direla, aurrekontuarekin
parekatuta. Beste batzuk Zerbitzuak dira bi urterako
aurreikusiak, luzapeneko aukerarekin. PSOEk
esandakoari buruz, aipatu batzorde informatibotik
pasatzen direla.

El Sr. Pagola explica que aquí se exponen las
principales actividades de contratación del año,
asimiladas al presupuesto. Otros son los Servicios,
previstos para dos años, con posibilidad de prórroga.
Sobre lo dicho por el PSOE, que pasan por la citada
comisión informativa.

******

******

LEHENA.- AURREKARIAK
9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore Publikoko
Kontratuenak ( hemendik aurrera, SPKL) sektore
publikoko erakunde guztiak behartzen ditu beren
urteko kontratuzko jarduera planifikatzera eta
argitaratzera,
behintzat
harmonizatua
den
prozedurari lotuta dauden kontratuetarako.
Horrenbestez, SPKLren 28.4 artikuluak ezartzen du
sektore publikoko erakundeek programatuko dutela
kontratazio publikoko jarduera, aurrekontu-ekitaldi
batean edo urte anitzeko aldi batean garatuko
dutena, eta aldez aurretik jakinaraziko dutela beren
SPKLren
134.
artikuluan
kontratazio-plana,
aurreikusitako aldez aurreko informazio-iragarki
baten bidez, gutxienez SARA kontratuak jasoko
dituena. Azken kontratu horiek SPKLren 19.
artikulutik 23. artikulura bitartean definitzen dira.
Honela, Kontratazio Plan hori onartzeak eta,
ondoren, Udalaren kontratatzailearen profilean
argitaratzeak aukera ematen du, batetik, lizitatzaileen
eta, bereziki, enpresa txikien eta ertainen (ETEak)
parte hartzea errazteko Udalak egiten dituen

PRIMERO.- ANTECEDENTES
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público (en adelante, “LCSP”) obliga a todas
las entidades del sector público a planificar y
publicar su actividad contractual anual, al menos
para los contratos sujetos a regulación armonizada
(en adelante “SARA”).
Así pues, el artículo 28.4 de la LCSP establece que
las entidades del sector público programarán la
actividad de contratación pública que desarrollarán
en un ejercicio presupuestario o períodos
plurianuales y darán a conocer su plan de
contratación anticipadamente mediante un anuncio
de información previa previsto en el artículo 134 de
la LCSP que al menos recoja los contratos SARA.
Estos últimos contratos se definen en los artículos
19 a 23 LCSP.
De este modo la aprobación de dicho Plan de
Contratación y su posterior publicación en el perfil de
contratante del Ayuntamiento alojado en la
plataforma “Contratación Pública en Euskadi”
(accesible en www.contratacion.euskadi.eus )
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kontratazio-prozeduretan. Gainera, gardentasuna
indartzeko mekanismo bat da, aurretiko informazio
horren
bidez,
lehia
sustatzen
duelako.
Kontratatzailearen profila “Kontratazio Publikoa
Euskadin”
plataforman
dago
(www.contratacion.euskadi.eus estekan eskuragarri
dago).
Bestetik, kontratazio-organoei aukera ematen die
beren kontratuzko jarduera ondo planifikatzeko eta
aldez aurretik ematen diren premiazko epeak direlaeta tramitazio presazkoak saihesteko.
Urteko Kontratazio Planak kontratuen zerrenda bat
du, oinarrizko datuak barne (xedea, prezioa,
iraupena eta aurreikusitako lizitazio-data), enpresek
kontratazio-planen berri aldez aurretik izan dezaten,
deialdiari adi egon daitezen eta eskaintzak egiteko
planifikatzen joan daitezen.

permite, por una parte, facilitar la participación de los
posibles licitadores y, en especial, de las pequeñas
y medianas empresas (PYMES), en los
procedimientos de contratación llevados a cabo por
el Ayuntamiento, suponiendo, además, un
mecanismo para reforzar la transparencia, al
fomentar la competencia mediante esa información
anticipada.
Por otra parte, facilita a los órganos de contratación
realizar una adecuada planificación de su actividad
contractual y evitar tramitaciones precipitadas por la
premura de plazos que se conocen de antemano.
El Plan Anual de Contratación recoge una relación
de contratos, con sus datos básicos (objeto, precio,
duración y fecha estimada de licitación), para que las
empresas puedan conocer anticipadamente los
planes de contratación, estar atentos a la
convocatoria e irse planificando para hacer las
ofertas.
Es un plan indicativo, que no obliga a licitar todos los
contratos o a hacerlos con las condiciones concretas
anunciadas.
El anuncio de información previa del artículo 134
LCSP se limita a los contratos SARA, cuando se
estima conveniente reducir los plazos para presentar
ofertas.

Plan adierazgarria da, eta ez du kontratu guztiak
lizitatzera edo azaldutako baldintza zehatzetan
horiek egitera behartzen.
SPKLren 134. artikuluan aurreikusten den aurretiko
informazio-iragarkia harmonizatua den prozedurari
lotuta dauden kontratuetara mugatzen da,
eskaintzak
aurkezteko
epeak
murriztea
komenigarritzat jotzen denean.
Arau harmonizatupeko kontratuak dira:
1. 5.350.000 euroko edo gehiagoko balio
zenbatetsia duten obra-kontratuak, obra-emakidako
kontratuak eta zerbitzu-emakidako kontratuak.
2. 214.000 euroko edo gehiagoko balio zenbatetsia
duten hornidura-kontratuak eta zerbitzu-kontratuak
(750.000
euro
IV.
eranskineko
zerbitzukontratuetan).
3. 23. artikuluan aurreikusitako diruz lagundutako
kontratuak.

Son contratos sujetos a regulación armonizada:
1. Contratos de obras, de concesión de obras y de
concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual
o superior a 5.350.000 euros.
2. Contratos de suministro y contratos de servicios
cuyo valor estimado sea igual o superior a 214.000
euros (750.000 euros en los contratos de servicios
del anexo IV).
3. Los contratos subvencionados previstos en el
artículo 23.

BIGARRENA.- ARAUDI APLIKAGARRIA.
- Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren
8ko 9/2017 Legearen 28.4 eta 134.
artikuluak.

SEGUNDO.- LEGISLACIÓN APLICABLE.
- Art. 28.4. y 134 de la Ley Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector
Público

Ikusirik Udal sailekin landutako plan- proposamena.

Vista la propuesta de Plan elaborada en
coordinación con las diferentes áreas municipales.

Ezarri beharreko aipatutako legediaren arabera
erabakia Udalbatzari dagokio.

De conformidad con la normativa aplicable citada la
adopción del acuerdo corresponde al Pleno.

Ikusirik Antolakuntzako Batzorde Informatzailearen
2021eko abenduaren 20ko aldeko irizpena.

Visto el dictamen favorable de la Comisión
Informativa de Organización de 20 de diciembre de
2021.
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Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:

Alde: 7
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7

A favor: 7
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7

Kontra: 2
Udal talde sozialista: 2

En contra: 2
Grupo municipal socialista: 2

Abstentzioa: 2
Urnietako Eh Bildu: 2

Abstención: 2
Urnietako Eh Bildu: 2

Udalbatzak legeak eskatutako gehiengorekin honako
hau erabaki du

El Pleno con la mayoría legal requerida, adopta el
siguiente

ERABAKIA

ACUERDO

Lehenengoa- 2022ko Kontratuen Plana onartzea
(eranskina).

Primero.- Aprobar el Plan de Contratos de 2022, que
figura como anexo.

Bigarrena.2022ko
Kontratuen
kontratatzailearen profilean argitaratzea.

Segundo.- Publicar el Plan de Contratos de 2022 en
el perfil del contratante.

Plana

6. Dedikazio partzialeko kargua izendatzeko
Alkatearen proposamena.

6. Propuesta de Alcaldía para el nombramiento
de cargo con dedicación parcial.

Gonzalez jaunak azaldu du, lehenik eta behin,
aintzatespena eskertu nahi dutela, justiziazkoa dela
uste baitute, eta bere lana eta parte-hartzea
erraztuko dituen urrats positibo gisa ikusten dute.
Bigarrenik,
eskerrak
eman
nahi
dizkiogu
adostasunari eta EH Bilduri, lehenengo minututik
proposamen hau babestu dutelako. Alde bozkatuko
dute.

El Sr. Gonzalez expone que en primer lugar
agradecer la consideración, creen que es de justicia
y lo ven como un paso positiva que facilitará su
trabajo y participación. En segundo lugar agradecer
la unanimidad y a EH Bildu, que desde el minuto 1
apoyo esta propuesta. Votarán a favor.

De Miguel andreak dio kargua hartu zutenean
sinismen bakarra zutela, herritarrek bazekitela ze
konfigurazio bozkatzen zutela. Horregatik hasieratik
gaitzetxi dute PSOEk liberazioa ez izatea. Gustoko
dituzte iritzi desberdinak, besteen iritziak entzuteak
aberasten du. Bi urte eta erdi kosta bada ere, pozez
jasotzen dute, uste du mahai honek irabazi egingo
duela, aberastuko baitira. Aniztasuna aberastasuna
dela uste dute.
Pagola
jaunak
bat
egiten
du
EHBilduk
esandakoarekin, baina gehiago beste herrietako
hainbat jenderekin, batez ere beste herrietan
kontsiderazio hori izango balute. BEraiek urnietarrak

La Sra. De Miguel dice que cuando tomaron posesión
sólo tenían una creencia, que los ciudadanos sabían
qué configuración votaban. Por eso desde el principio
han censurado que el PSOE no tenga la liberación.
Les gustan las opiniones diferentes, lo enriquece
escuchar las opiniones de los demás. Aunque cueste
dos años y medio, lo reciben con alegría, cree que
esta mesa va a ganar porque se van a enriquecer.
Consideran que la diversidad es riqueza.
El señor Pagola comparte lo dicho por EH Bildu, pero
más con gente de otros pueblos, sobre todo si
tuvieran esa consideración en otros pueblos. Ellos
son urnietarras pero en los municipios donde hay
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dira baina beste lankide batzuk dauden udalerrietan,
oso egoera bereziak gertatzen dira eta gustatuko
litzaieke hemen ematen diren baldintzak beste
herrietan ematea.

otros compañeros, se dan situaciones muy
especiales y les gustaría que las condiciones que se
dan aquí se dieran en otras localidades.

Gonzalez jaunak uste du proposamen ona dela, eta
ez dute horri buruzko iruzkin gehiagorik egingo; ez
dute beste herriei buruz hitz egiten hasi nahi, eta
urrats positiboarekin geratu dira, eta ez dute beste
ezer sartu nahi.

El Sr. Gonzalez cree que es una buena propuesta y
no van a hacer ningún comentarip más al respecto,
no quieren empezar a hablar de otros pueblos y se
quedan con el paso positivo y no quieren meter nada
más.

De Miguel andreak dio askotan ikusten dituztela
Afrikan gertatzen dela, baina gure esku dagoena gure
herrian dagoena da. Eta gure etxeko hautsak garbitu
baino lehen besteenak begiratzea ez dute ikusten.
Beraiek pozez jasotzen dute akordio hau.

La señora De Miguel dice que ven muchas veces lo
que pasa en África, pero lo que está en nuestras
manos es lo que está en nuestro país. Y mirar las de
los demás antes de limpiar los polvos de nuestra casa
no lo ven bien. Ellos reciben con alegría este
acuerdo.

Pagola jaunak dio probintziara joatea eskualdera
joatera besterik ez dela. Aldarrikapen hori leku
guztietan hain tinko mantentzea eskertuko dute.

El señor Pagola dice que ir a la provincia no es más
que ir a la comarca. Una reivindicación que
agradecerán que se mantenga tan firme en todas
partes.

******
Urnietaren biztanle kopurua 5.000 eta 10.000 biztanle
artekoa denez, gehienez hiru pertsona eduki
ditzakeela lanaldi osoan. Alkateak dedikazio partzial
berri bat proposatzen du, jarraian azaltzen den
ehunekoekin, Udalbatzako ondorengo kideari:

-

******
Siendo Urnieta un Municipio cuyo nº de habitantes se
encuentra en la franja de 5.000 a 10.000, puede tener
un máximo de tres personas con dedicación
exclusiva. El Alcalde propone fijar una nueva
dedicación parcial, con el porcentaje que se señala
a continuación, a la siguiente miembro de la
Corporación:

Urnietako Udaleko Udal Talde Sozialistaren
zinegotzi
eta
bozeramaile-ondoko
den,
Consuelo Frutos González andrea, %40ko
dedikazioarekin.
Udalbatzak onartua du dedikazio partziala duten
udalbatzako kideen soldata Alkateak jasotzen
duenarekin
bat
etortzea,
baina
%15eko
murrizketarekin, eta dagokion portzentaian
.
Bozketara jo da, honako emaitzarekin:

A la concejal y adjunta a la portavocía del
Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento
de Urnieta, Dª Consuelo Frutos González,
con una dedicación del 40%.
Está aprobado por el pleno que el sueldo de los
cargos con dedicación parcial se corresponda con el
que reciba el Alcalde pero con una reducción de un
15%, y en el porcentaje que corresponda.

Alde: 11
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 2
Udal talde sozialista: 2

A favor: 11
Urnietako Eusko Abertzaleak: 7
Urnietako Eh Bildu: 3
Grupo municipal socialista: 2

Kontra: 0

En contra: 0

-

Se ha procedido a la votación, con el siguiente
resultado:
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Abstentzioa: 0

Abstención: 0

Ondorioz, ezarritako lege tramitazioa jarraituta, eta
ikusirik Antolakuntza Batzorde Informatzaileak
2021eko abenduaren 20an egindako irizpena,
Udalbatzarrak aho bateko adostasunarekin honako
hau

En consecuencia, realizada la tramitación legalmente
establecida y visto el Dictamen de la Comisión
Informativa de Organización de 20 de diciembre de
2021, el Pleno ha adoptado por unimidad el siguiente

ERABAKI DU:

ACUERDO:

Lehena.- Dedikazio partzialarekin izendatzea,
jarraian
adierazten
diren
portzentajeekin,
Udaltzabatzako ondorengo kideak:

Primero.- Nombrar con dedicación parcial, con el
porcentaje que se señalan a continuación, a los
siguientes miembros de la Corporación:

-

-

Urnietako Udaleko Udal Talde Sozialistaren
zinegotzi eta bozeramaile-ondoko den, Consuelo
Frutos González andrea, %40ko dedikazioarekin,
20.511,38 €-ko ordainsariarekin beraz.

A la concejal y adjunta a la portavocía del Grupo
Municipal Socialista del Ayuntamiento de Urnieta,
Dª Consuelo Frutos González, con una dedicación
del 40%, resultando una retribución de 20.511,38
€ al año.

Bigarrena.- Erabaki hau Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean eta udaletxeko iragarki taulan argitaratzea.

Segundo.- Publicar el presente acuerdo tanto en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa como en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

7.- Kontuen Batzorde Bereziaren lehendakariaren
izendapen aldaketaren berri ematea. 1064 zk.dun
Dekretua.

7.- Dar cuenta de la modificación del
nombramiento del Presidente de la Comisión
Especial de Cuentas. Decreto nº 1064.

Alkateak 1064 zk.dun Dekreturen berri eman du, eta
jakinaren gainean geratzen dira.

El Sr. Alcalde da cuenta del Decreto nº 1064 y se dan
por enterados.

******

******

Amaitzeko, alkateak jaiak zoriondu ditu, baina
herritarrei erantzukizuna eskatu die Covidaren datuak
ikusita, neurriak errespetatzeko eta ahalik eta jai
onenak igarotzeko.

Para finalizar el Alcalde felicita las fiestas pero pide
responsabilidad a la ciudadanía ante los datos Covid,
que se respeten las medidas y que se pasen las
mejores fiestas posibles.

Azkenik, eztabaidatzeko beste gairik ez dagoenez,
alkateak amaitutzat eman du ohiko osoko bilkura hau,
goian adierazitako eguneko zazpiak eta erdiak

Finalmente, no habiendo más asuntos que tratar, el
alcalde da por finalizado el presente pleno ordinario,
siendo las siete y media horas en la fecha indicada
en el encabezamiento, se levanta la sesión, de la que
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ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021
direnean, eta nik, Urnietako idazkariak, hala egiaztatu
dut, Alkatearen oniritziarekin.
Sin.: Jorge Segurado Iriondo

Alkate-Lehendakaria

yo, Secretario de Urnieta, certifico con la aprobación
del Alcalde.
Fdo. Xabier de la Mota Vázquez

El Secretario
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1. SARRERA
Urnietako Udalak badaramatza urte batzuk emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna
sustatzen. Horren ondorio dira diseinatu eta garatu dituen berdintasunerako bi Planak.
Berdintasunerako II. Planak 2017-2020 indarraldia zuen, beraz, agortu berri dago. Lau urteko
ibilbide horren ostean inflexio puntu batean dago Urnietako Udala, berdintasun teknikaria
kontratatu berri baitu. Honek berdintasun politiketan aldaketa kualitatiboa egiteko baldintzak
ekarriko ditu Udalera.
Egoera honetan, azken urteetako lana ebaluatu, hortik ikaspenak atera, egungo egoera analizatu
eta herriak berdintasunaren eremuan dituen erronka nagusiak identifikatzeko ariketa egin dugu.
Prozesu horretatik ateratakoan oinarrituta, eta baldintza berriak aintzat hartuta, hurrengo
urteetarako bideorria izango den Berdintasunerako III. Plana diseinatzeko prozesua abiatu dugu,
Udaleko langileekin zein herriko norbanako eta eragileekin elkarlanean; denon artean denontzat
izango den Plana sortzeko asmoz.
Txosten honetan, Urnietako Udalaren hurrengo berdintasun politikak gidatuko dituen
Berdintasunerako Plana jaso dugu. Aurkibidean argi ikus daitekeen bezala, Planak ekintza
konkretuak zehazteaz gain, lanerako marko oso bati egiten dio erreferentzia, prozesu osoan
zehar parte hartu dutenek adostasunez landutakoa. Hauek dira txostenak jasotzen dituen atalak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sarrera
Araudi markoa
Metodologia eta laneko prozesuaren deskribapena
Ebaluazio eta diagnostiko fasearen ondorio nagusiak: etorkizuneko erronkak
Lehentasunak
Planaren garapenerako eta lanerako oinarriak
Plana garatu ahal izateko ezinbesteko bermeak
Planaren indarraldia
Esku-hartze ardatzak
Helburu estrategikoak eta operatiboak
Ekintza-plana
Planaren kudeaketa-sistema
Planaren komunikazioa
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2. ARAUDI MARKOA
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako EAE-ko 4/2005 Legeak hasierako
adierazpenean jasotzen duen moduan, Emakumearen Aurkako Bereizkeria era guztiak
Ezabatzeari buruzko Konbentzioak (NBEren Biltzar Nagusiak 1979ko abenduan onetsi zuen, eta
Espainiar Estatuak 1984ko otsailean berretsi) emakumeen eta gizonen berdintasun-printzipioa
aldarrikatu zuen. Konbentzio horren 2. artikuluan, konpromiso hau hartu zuten NBEko kideek:
“printzipio hori legeen bidez edo beste bitarteko egoki batzuek erabiliz benetan betearazten dela
bermatzea”.
Beste alde batetik, 1999ko maiatzaren 1ean Amsterdamgo Ituna indarrean jarri zenetik,
emakumeen eta gizonen berdintasuna Europar Batasunaren funtsezko printzipio bilakatu da.
Europar Batasunaren Ituneko 3.2. artikuluarekin bat, Batasuneko eta kide diren estatuetako
politika eta ekintza guztietan integratu behar da emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunak
ezabatu eta horien berdintasuna sustatzeko helburua.
Euskadiko Autonomia Estatutuaren 9.1. artikuluan, berriz, berdintasunerako eskubidea eta
sexuaren ziozko bereizkeriarik eza aldarrikatzen da. Horrez gainera, Estatutuaren 9.2.d
artikuluan zera adierazten da: herri-aginteek pertsonen eta taldeen berdintasunerako baldintzak
sustatzeko eta hori lortzeko oztopoak ezabatzeko betebeharra dute, berdintasun hori benetan
eta modu eraginkorrean gauza dadin.
Era berean, Eusko Legebiltzarrak, otsailaren 5eko 2/1988 Legea onartuta (Emakumearen
Euskal Erakundea sortarazteari buruzkoa da lege hori), lege horren zioen adierazpenean
jasotzen den bezala, lehen mailako gaitzat jo zen emakumeekin bereizkeriaz jokatzeko era
guztiak benetan ezabatzea eta emakumeek gure Erkidegoko alor guztietan esku-hartzeari bultza
egiteko beharrezkoak izan daitezkeen neurriak hartzea; halaber, bere gain hartu zuen arlo
horretan ekintza bateratuari indar egiteko lana ere.
2/1988 Legea garatze aldera, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko
emakumeentzako berdintasuna sustatzeko zazpi plan onetsi ditu. Plan horietan euskal herriadministrazioen esku-hartzearen oinarrizko gida-lerroak jasotzen dira, emakumeen eta gizonen
berdintasuna bizitzako eremu guztietan bultzatzeari dagokionez.
Zehazki, Emakundek 2018ko ekainean onetsitako EAEko Gizon eta Emakumeen
Berdintasunerako VII. Planean, XI. Legegintzaldian berdintasunaren arloan euskal botere
publikoen jarduera bideratu behar duten gidalerroak bildu dira. Aurreko sei planak indarrean izan
diren urteetako eboluzioaren eta aurrerapenen emaitza gisa sortu da, Emakumeen eta Gizonen
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen onespenak irekitzen duen markoan.
EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planak bere egin du
berdintasunerako gobernantzaren ildotik lan egin beharra, berdintasunerako bidean. Estrategia
horiek gehitze-efektua dakarte, eta berdintasunerako helburuak lortzen laguntzen dute. VII.
Planean, mainstreaming-a eta gobernantza oinarrian daude. Baina, horretaz aparte, beste hiru
ardatz ere bildu dira, berdintasunaren arloan esku hartzeko zutabe handiak biltzen dituztenak:
emakumeen ahalduntzea, ekonomiak eta gizarte-antolakuntza eraldatzea eta emakumeen
aurkako indarkeriarik gabeko bizitzak.
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Apustua, une honetan, zera da, berdintasunerako eskubide hori lege-testuetan formalki
aitortua ez ezik, praktikan benetan aplikatua izatea bermatzea, eta hori da, hain zuzen ere,
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 18ko 4/2005 Legearen xedea. Lege horrek mekanismo eta
neurri zehatz batzuk planteatzen ditu, euskal herri-administrazioek eragin handiagoko politikak
eta jarduketak abiarazi ditzaten lortzeko, halako moldez non emakumeen eta gizonen arteko
desberdintasunaren fenomenoa -egiturazkoa eta unibertsala- gizartetik desagerraraz dadin.
4/2005 Legea aitzindaria izan zen; izan ere, lege berean berdintasunerako eta indarkeriaren
aurkako politiken garapena jasotzen zuen.
Gaur egun, 4/2005 Legea eguneratzeko Lege Proiektua Gasteizko Parlamentuaren esku dago,
eztabaidatzeko eta ekarpenak biltzeko. Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta
Emakumeen aurkako Indarkeria Matxista Erauzteko Lege Proiektua indarrean jartzeak
emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan administrazioek dituzten eginkizunak gehitzea
ekarriko du, baita emakumeen aurkako indarkeria matxistari osotasunean ekitea ere.
Lurralde-mailara etorrita, kontuan hartzekoa da Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu berri duen
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Foru Plana (2020-2023). Emakundek
EAErako diseinatutako Planaren egitura jarraitzen badu ere, izaera propioa du eta aintzat hartu
beharra dago.
Norabide horretan, Urnietako Udalak II. Plana diseinatu zuen 2016an eta ordutik hona garatzeko
lanetan aritu da. Orain, Planaren ebaluazioaren bidez beharrak non dauden identifikatu ostean,
eta berdintasun teknikari berriaren kontratazioarekin batera, III. Plan honen eskutik hurrengo
urteetarako bide-orria marraztu nahi izan du Urnietako Udalak, herri berdinzalea izateko bidean
urratsak modu antolatuan ematen jarraitu ahal izateko.
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3. METODOLOGIA ETA LANEKO PROZESUAREN DESKRIBAPENA
3.1. Oinarri metodologikoak
Urnietako prozesua metodologikoki diseinatzeko IAP (Ikerketa Ekintza Parte-hartzailea) izenaz
ezagutzen dugun metodologiaren oinarriak hartu ditugu kontuan. Xedea talde-hausnarketa
eta talde-harremana bideratzeko prozesuak zabaltzea eta prozesu horien bidez, harremanak
aldatzeaz gainera, posizionamenduak, egitasmoak eta estrategiak eraikitzea da.
IAP metodologiak prozesuan parte hartzen dutenei gizarte-sareak berreraikitzeko aukera ematen
die, alegia, hausnarketaren bidez gizarte-sare horiek eraldatzeko aukera. IAP metodologiak
gizarte-zientzietan tradizionalki erabili diren metodo eta teknikak erabiltzen ditu, baina berezitasun
bat du: dinamizazioarekin eta parte-hartzearekin lotutako teknika berezien erabilera.
Jarraian, Urnietako Berdintasun Sailak eta Elhuyarrek prozesu hau garatzeko kontuan hartu
dituzten oinarriak edo printzipioak jasotzen dira:
•

Parte-hartzea: Genero-gaien inguruan hausnarketa egin eta eztabaidatzea izan da
prozesu honen xedea, emakumeen beharrak, zailtasunak eta nahiak eraikuntza
kolektiboaren bidez definitzea. Horrela, bidean parte-hartzaileek prozesua bere egitea
izan da asmoa.

•

Malgutasuna: prozesuak iraun duen bitartean parte-hartzaileek beharrezko jo dituzten
aldaketak/moldaketak proposatzeko aukera izan dute.

•

Komunikazioa: komunikazioa beharrezkoa da herritarrei asmoen berri emateko,
prozesuan parte har dezaten gonbidatzeko, prozesuaren eta emaitzen berri emateko,
etab. Horregatik, prozesuaren hasieratik garrantzia handia eman diogu gai honi eta
Udaleko komunikazio arduradunarekin eskuz esku lanean jardun dugu.

•

Aniztasuna: garrantzitsua da, berdintasun-gaiak jorratzen ditugunean, era guztietako
herritarrak erakarri eta inplikatzeko moduko prozesua diseinatzea, eta, beraz, aniztasuna
kontuan hartzeko ahalegina egin dugu.

•

Emakumeen eta gizonen berdintasuna: egitasmoak genero-ikuspegia bermatu du
ezinbestean, bai prozesu-ikuspegitik eta baita emaitzaren ikuspegitik ere. Horrek esan
nahi du, emakumezkoen interesak, nahiak, ikuspegiak, arazoak, proposamenak,
irtenbideak... modu espezifikoan aintzat hartu direla. Horretarako hainbat alderdi zaindu
ditugu: parte hartzeko tokiak eta ordutegiak, emakumeen ahalduntzea eta parte-hartzea
sustatuko dituzten laneko dinamikak martxan jartzea, etab.
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3.2. Prozesuaren urratsak
Urnietako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Plan berria diseinatzeko prozesua
2021eko otsailean abiatu genuen. Jarraian, hilabete hauetan ikuspegi metodologiko batetik
prozesuaren urratsak jasota daude:
0. Aurre-lanak:
•

Talde Eragilea eratu dugu, prozesuari etengabeko segimendua egiteko. Honako hauek
osatzen dugu Talde eragilea: berdintasun teknikariak, berdintasun zinegotziak eta
Elhuyarreko teknikariak. Lehenengo bileretan berdintasun teknikaria lanean hasi gabe
zegoenez Gizartekintzako arduraduna izan zen rol hau bete zuena, bera baitzen
berdintasuneko arduradun teknikoa. Bileretako batean komunikazio arduradunak ere
hartu zuen parte, komunikazioari lotutako alderdiak lantzeko.

•

Lanerako prozesua egokitu eta birdefinitu dugu. Talde Eragileko lehenengo bilerak
proposamenean definitutako prozesua egoerara eta udalaren beharretara egokitzeko
balio izan ziguten. Prozesuan informatzaile kualitatiboak izan zitezkeena identifikatu
genituen, horren arabera talde-elkarrizketak osatzeko. Komunikazio-plana ere
diseinatu genuen.

•

Dokumentazioa aztertu dugu. Berdintasunaren eremuan egin den lana aztertzeko
informazio esanguratsua eman diezaguketen dokumentuak identifikatu eta aztertu
ditugu: memoriak, protokoloak, etab.

•

Ordezkari politikoekin aurkezpen-saioa egin dugu. Lansaioaren helburu nagusia
prozesua aurkeztea, kontrastatzea eta ekarpenak jasotzea izan da.

1. Ebaluazioa eta egungo erronka nagusiak identifikatzeko fasea:
Martxoa eta ekaina bitartean garatu dugu; apirilean hasi zen lanean Berdintasun teknikaria
eta geroztik berarekin elkarlanean egin da lanketa. Fase honen helburu nagusia II. Planaren
garapena ebaluatzeko ahalik eta informazio gehien eta ahalik eta iturri ezberdin gehienetatik
biltzea izan da.
•

Berdintasunaren ardura izan duen teknikariarekin elkarrizketa sakona egin dugu.
Urnietako Berdintasunerako II. Planean zehaztutako helburu eta neurrien betetzemaila aztertzeko, zer egin den, zer ez eta zergatik. Era berean, Plana garatzeko
indargune nagusiak eta zailtasun nagusiak identifikatu ditugu; eta, generomainstreamingaren estrategia inplementatzeko eta berdintasunerako politikak
sustatzeko erronkak identifikatzeko saiakera egin dugu.

•

Udaleko sailetako arduradunei galdetegi bat pasa genien. Horren bidez generoikuspegia eguneroko lanean zer puntura arte integratzen duten ikusi nahi izan genuen.

•

Udal-sailekin erronda egin dugu. Sail ezberdinak taldekatuz edota banaka,
teknikariekin elkarrizketak izan ditugu Planaren garapenari buruz, beraien eguneroko
lanari buruz eta genero-ikuspegia lanean txertatzeari buruz.
Udal-sailekin erronda egiteaz gain, indarkeria matxistaren gaia Udaletik nola jorratzen
den aztertzeko Udaltzaingoko arduradunarekin, Gizartekintzako arduradunarekin,
berdintasun zinegotziarekin eta berdintasun teknikariarekin ere bildu ginen.

•

Talde-elkarrizketak ere egin ditugu, elkarrizketa hauen baitan kolektibo ezberdinetako
emakumeengana gerturatzeaz gain, bestelako kolektibo eta eragileetara gerturatu
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gara, berariaz beraiei dagozkien gaiak lantzeko eta euren ikuspuntua ezagutzeko.
Honela bada, guztira 4 elkarrizketa egin ditugu eta 18 pertsonek hartu dute parte, 17
emakumek (% 94,4) eta gizon 1ek (% 5,6).
Aipatutakoez gain, beste hiru pertsonek ere erantzun dizkigute galdera batzuk idatziz;
emakume batek eta bi gizonezkok. Hezkuntzako elkarrizketa bitan egin genuen,
eragile batek ezin izan baitzuen saioan parte hartu eta, beraz, pertsona batekin beste
hitzordu bat jarri genuen.
•

Elkarrizketez gain, herritarrekin lan-saio ireki bat deitu dugu, non elkarteak ere
berariaz gonbidatu ditugun, beraien ikuspegia ere jasotzeko. Saio honetan 8 pertsonek
hartu dute parte, 5 emakumek eta 3 gizonek. Bat kenduta, gainontzekoak elkarteren
baten izenean bertaratu dira.

•

Bilera eta elkarrizketa guztiak egin eta gero, Talde Eragilea bildu da, formatu
irekiagoan oraingoan, udaleko arlo-buru guztiek parte hartu dutelarik, modu honetan
zeharkakotasuna bermatuz. Saio honetan jasotako askotariko informazioaren
inguruan gogoeta egin eta etorkizuneko erronkak modu ordenatuan definitu ahal izan
ditugu.

2. Berdintasunerako Plana diseinatzeko fasea:
Fase hau ekainean, II.Planaren ebaluazio-fasearekin batera, hasi zen, eta 2021eko azaroan
amaitu. Bitarte horretan prozesua uste baino parte-hartzaileagoa izan da eta pertsona
askoren inplikazioa eskatu du, batez ere Udal barruan; horrek guztiontzat lan gehigarria
suposatu badu ere, gerora Plana garatzeko baldintza onak sorrarazten ere lagundu du.
•

Talde eragile zabalak hiru bilera egin ditu Planaren zirriborroaren gainean lan egiteko.

•

Behin zirriborroa esku artean izanda, hiru kontraste-saio egin genituen: bat udal-langile
eta teknikariekin, beste bat herritarrekin eta azkena udalean ordezkaritza duten alderdi
guztietako ordezkari-politikoekin.

3. Prozesua baloratu eta komunikatzeko fasea:
Talde eragilean, berriz ere formatu txikian, bildu eta prozesuaren nondik norakoak baloratu
ditugu. Horrez gain, azken hilabeteetan modu paraleloan landu ditugun komunikazioeuskarrien zabalkundea nola egin ere adostu dugu.
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4. EBALUAZIO ETA DIAGNOSTIKO FASEAREN ONDORIO NAGUSIAK:
ETORKIZUNEKO ERRONKAK
Planaren nondik norakoen inguruan sakontzen hasi aurretik, ezinbestekoa izango da azken lau
urteetan egindako lanaren azterketatik eta udalerriaren analisi kualitatibotik ateratako ondorioak
aztertzea, modu honetara beharrak zein diren jakin eta Planean planteatzen diren ekintzen
zergatia ulertzeko. Hauek dira prozesuan zehar Urnietan berdintasunaren alorrean identifikatu
ditugun erronka nagusiak:
1.

Genero zeharlerrotasun estrategian sakontzen jarraitzea.

2.

Jabetze Eskolaren irismena zabaltzea.

3.

Urnietako emakumeen arteko sareak sortzea.

4.

Hezkidetzaren alorrean egiten den lana indartzea eta koordinatzea.

5.

Erantzunkidetasunean eta zaintzaren garrantzian sakontzea.

6.

Indarkeria matxistaren prebentzioa indartzea.

7.

Udalak berdintasunean egiten duen lana herritarrei helaraztea.
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5. LEHENTASUNAK
Prozesuaren lanketan geundela, Plana sakontasunez lantzen hasi aurretik, ezinbestekoa iruditu
zitzaigun hurrengo lau urteetan egingo den lana ardaztuko duten lehentasun politikoak zehaztea;
izan ere, horiek aintzat hartu beharko ditugu lehentasunezko ekintzak zein diren aukeratzeko
orduan. Hauek dira zehaztu ditugunak:
•

Bizitzen zaintza: bizitzaren jasangarritasuna, zaintzaren etika eta eskubide kolektiboa eta
erantzunkidetasuna.
Pertsonak eta bizitzak zaintzeko beharrak betetzeko egiten diren jarduerak jotzen ditugu
zaintza-lantzat. Balio androzentriko eta patriarkalek lanaren banaketa sexualak errotzea
ekarri dute, zeinaren arabera zaintza-lanak eta bizitza sostengatzen duten lan ikusezin
guztiak emakumeen ardura diren. Bi eremutan egiten dira nagusiki: etxean eta familiaesparruan, musutruk, eta eremu profesionalean, gutxi ordainduta eta lan-baldintza
prekarioetan. Gainera, emakumeen artean modu desorekatuan banatzen dira, klase
sozialak, arrazializazioak eta migrazio-estatusak zeharkatuta kasu askotan. Guzti hori dela
eta, zaintzen ardura gizarteak bere egiteko bideak hausnartu eta abiatu beharra agerian
geratu da azken urteetan.
Zaintzei dagokien lekua eman behar diegu, zaintzen garrantzia aitortu eta herri bezala
zaintza-lanen berrantolaketa modu justuago eta orekatuago batean egiteko ariketa abiatu.
Hurrengo urteetako erronka, beraz, horri pixkanaka buelta ematen joatea da, zaintzaren
garrantzia, honen beharra eta guztiok dugun ardura erdigunean jarrita. Pertsonak izaki
sozialak garen heinean, eta gure artean harremanetan gaudenez, pertsonen arteko elkar
zaintza ezinbestekoa izango da gure bizitzetan: jaiotzen garenetik hiltzera arteko ibilbidean,
zainduak izatetik besteak zaintzerako bidea jorratzen joango gara.

•

Balio aldaketa, berdintasunerantz: sentsibilizazioa, kontzientziazioa eta hezkidetza.
Zaintzaren gaia bereziki, baina berdintasun balioekin lotuta lantzen den gai oro, Urnietar
guztiengana iristea da lehentasunetako bat. Ideia da hurrengo urteetan herritarren
kontzientziazioa eta sentsibilizazioa lantzean indarra jartzea, beste hainbat lanketa egin
ahal izateko oinarri sendoa izateko. Azken batean, gizarte berdinzaleago baterantz
aldaketa eragin nahi badugu ezinbestekoa izango da urratsa gizarte bezala ematen joatea
eta mezua ahalik eta jende gehienarengana iristea. Izan ere, herritar guztiek baldin badute
gizarte ezberdinkerien berri, hauei erantzuteko eredu eta bideak ezagutzen badituzte eta
hauen inguruko gutxieneko gogoeta egin badute, pixkanaka aldaketak egiten joatea
errazagoa izango da.
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6. PLANAREN GARAPENERAKO ETA LANERAKO OINARRIAK
Planaren garapenean zehar aintzat hartuko ditugun eta gure lanaren oinarri izango diren
printzipioak dira jarraian jaso ditugunak. Hurrengo urteetan egingo dugun lanean beti gogoan izan
beharko ditugunak eta, beraz, zeharlerrotasunez lantzen joango garenak.
•

Paradigma feminista(k). Feminismoa da Urnietako III. Berdintasunerako Plana gidatzen
duen oinarrizko printzipioetako bat, pentsamendu feministako lerro eta dimentsio guztiak
barne, genero desberdinkeriak eta diskriminazioak nola eta zergatik sortzen diren azaltzea
eta ulertzea ahalbidetzen duen teoria eta praktika politiko modura. Agenda horrek
proposatutako aldaketak urte askoz mugimendu feministak egindako lanaren emaitza dira;
eta teoria eta mugimendu feminista eraldaketa sozialerako ekarpen handia egiten ari den
une historiko-politiko honetan, helburua III. Plan honetan agenda feminista aintzat hartzea
da, lan horri aitortza eginez.

•

Genero-ikuspegia. Analisi eta tresna metodologiko gisa genero-ikuspegia izango du
Planak oinarrian, mendekotasun patriarkalean oinarritutako genero desberdintasunak
agerian jartzeko eta hauek sortu edo birsortzen laguntzen duten diskriminazio era guztiak
identifikatzeko. Alegia, emakumeenganako diskriminazioaren aurka kokatzen den agenda
eraiki nahi den honetan, agenda horrek sistematikoki izan beharko du kontuan gizonek eta
emakumeek dituzten behar, interes eta errealitate ezberdinak eta horietatik abiatu eskuhartzeak planteatzerako orduan.

•

Ikuspegi intersekzionala. Genero-ikuspegiaren ikuskera konplexu eta integralago batetik
III.Plan honek generoaz gain, bestelako diskriminazio faktoreekin duen aldibereko erlazioa
ere aintzat hartzen du desberdintasunei heltzeko ikuspegi gisa; hau da, ikuspegi honi esker
ezaugarri ezberdinak nola gurutzatzen zaizkigun ulertuko dugu. Izan ere, zeharkatzen
gaituzten eta elkarreragiten duten diskriminazio- eta desberdinkeria-iturriak askotarikoak
izan daitezke: arraza, klase soziala, dibertsitate funtzionala, adina, hizkuntza, orientazio
sexuala, identitate sexuala, familia-eredua eta inguruabar pertsonalak eta sozialak. Hori
dela eta, garrantzitsua da, aldagai horiek guztiak kontuan hartzea datuak jaso eta
azterketak egiterakoan, besteak beste, generoaren kategoria dikotomikoa
(emakume/gizon) gainditzeko. Azken batean, pertsona bakoitzak dituen ezaugarriei
gizarteak egozten dizkion konnotazio positibo edota negatiboen arabera, modu hierarkiko
batean sailkatzen gaitu gizarteak, ezaugarri guzti horien elkarreraginaren ondorioz. Honela
bada, intersekzionalitateak berekin dakar ekintza konplexuagoa eta integratzaileagoa
proposatzea, zeinak agerian jarriko dituen emakumeen aurkako desberdinkeriak
areagotzen diren egoera horiek.
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7. PLANA GARATU AHAL IZATEKO EZINBESTEKO BERMEAK
Plana aurrera atera ahal izateko ezinbesteko gutxieneko batzuk egongo dira, Udalak bete beharko
dituenak, Plana behar bezala garatzeko baldintzak bermatze aldera. Hauek dira, Urnietako Udalak
Berdintasunerako III.Plana behar bezala aurrera eraman ahal izateko ezinbestean bete beharko
dituen bermeak:

•
•
•

•
•

Berdintasun politikak aurrera eramateko konpromiso politikoa; berdintasunak Udalaren
agenda-politikoan lekua izatea, alegia. Honekin batera etorriko litzateke zeharlerrotasun
estrategia garatzeko baldintzak bermatzea eta bitartekoak jartzea.
Beharrezko baliabideak jartzea berdintasun politikak aurrera eraman ahal izateko:
aurrekontua, giza baliabideak eta baliabide teknikoak.
Udalak eta hau osatzen duten sailek eta zerbitzuek erantzunkidetasuna izatea,
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortze aldera. Berdintasuna sustatzeko sail
guztien erantzunkidetasuna lortzea prozesu bat da: lan egiteko moduak aldatzea eskatzen
du (elkarlanean) eta norberaren lana ulertzeko moduak ere aldatzea (orain arte "besteen"
gaitzat hartu izan ditugunak geure eginez…). Berme hau ezinbesteko baldintza da generozeharlerrotasunaren estrategia garatzeko eta, aldi berean, erronka bat ere bada. Edozein
modutan, aipatu beharra dago Urnietako Udalaren kasuan bide bat eginda dagoela zentzu
honetan, azken urteetan Berdintasunerako Planaren garapena sail guztien arteko
elkarlanaren bitartez garatu baita. Edozein modutan, bide honetan mantentzeko eta
aurrerapausoak emateko lanean jarraitzea beharrezkoa da.
Politiketan gardentasuna izatea, herritarrek jakin dezaten Udalaren baliabideen bidez
berdintasunari nola laguntzen zaion.
Herriko eragileen, eta bereziki emakumeen, parte-hartze soziopolitikoa berdintasun
politiketan, eta haien ahotsa entzutea, politiketan eragiteko gaitasuna emanez.
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8. PLANAREN INDARRALDIA
Planaren indarraldia 2021an hasi eta 2025era artekoa izango da. Paperean 5 urtekoz luzatuko
dela dirudien arren, praktikan lau urteko indarraldia izango du Plan honek ere, aurrekoen gisan;
izan ere, 2021ean zehar egin da ebaluazioa eta Plan berriaren diseinu prozesu osoa, beraz,
Plana onartu orduko hilabete gutxi geratuko dira garapenerako.
Edozein modutan, 2021a ere garapenerako urte bezala jasotzea erabaki dugu hainbat ekintza
jada martxan daudelako prozesua errematatu ahala eta beste batzuk Plana onartu bezain laster
egingo direlako.
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9. ESKU-HARTZE ARDATZAK
Urnietako Berdintasunerako III.Planak, Emakunderen VII.Planaren eskemari jarraiki, lau lan-ildo
nagusi ditu.

9.1. Gobernu ona
Urnietako udaleko antolakuntzan, funtzionamenduan eta jardueran genero-berdintasunaren
ikuspegia txertatzen jarraitzea, emakume eta gizonen arteko berdintasunarekin konpromisoa
indartuz eta berdintasuna gobernagarritasun printzipio dela berretsiz.
Gaur egungo testuinguru politikoak (Berdintasun lege-proiektu berria legebiltzarrean dago) zein
sozialak (feminismoaren bultzada) berdintasun politiketan aurrerapausoak emateko bidea
irekitzen dute. Hori dela eta, Urnietako Udalak aurreko bi berdintasunerako planei esker irekitako
bidean urrats sendoak ematen jarraitzeko unea da.
Genero-ikuspegia administrazioan txertatzeak, berdintasunaren aldeko gobernantza hobetzen
laguntzen du. Izan ere, esku-hartze publikoaren eguneroko jardunean genero-ikuspegia
integratzen badugu, emakume eta gizonen egoera, baldintza eta premia ezberdinak modu
sistematikoan aintzat hartzea lortuko dugu, horiei erantzun egokia emanez eta ezberdintasunak
murrizteko urratsak eginez.
Berdintasunaren aldeko gobernantza garatzeak ardura partekatua inplikatzen du, hots,
berdintasuna bultzatzea Berdintasun sailaren ardura ez ezik, inplikatutako eragile eta sail guztien
ardura bilakatzea. Beti ere, Berdintasun Sailaren eskutik eta horretarako, baliabide tekniko eta
ekonomiko nahikoekin hornitzea bermatuz.
Euskadiko Autonomia Estatutuaren 9.2.d artikuluan zera adierazten da: herri-aginteek pertsonen
eta taldeen berdintasunerako baldintzak sustatzeko eta hori lortzeko oztopoak ezabatzeko
betebeharra dutela, berdintasun hori benetan eta modu eraginkorrean gauza dadin. Horrez gain,
genero-ikuspegia administrazioaren jardunean integratzeko, Europako Kontseiluak “Genero
zeharkakotasuna. Kontzeptu nagusiak, metodologia eta erabilera egokien aurkezpena” txostena
aurkeztu zuen Estrasburgon 1998an.
Horietan oinarrituta, Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasunerako 4/2005 legeak neurri
multzo bat arautzen du genero-ikuspegia euskal aginte eta herri-administrazioen jardunean
integratzeko: plangintza egitea; estatistikak eta azterketak hobetzea; langileen gaikuntza; eta
berdintasun-printzipioa administrazioaren araudian eta jardunean txertatzeko prozedura
ezartzea. Horiez gain, emakumeek erabakiak hartzerakoan parte hartzea, eta ekonomi baliabide
nahikoak zein pertsona eta egitura egokiak eta koordinatuak ezartzea ere jasotzen ditu legeak
administrazio publikoaren betekizun gisa; hasi Autonomia Erkidegoko Administraziotik eta tokiko
administrazioetaraino.

9.2. Emakumeen ahalduntzea
Maila pertsonalean eta kolektiboan emakumeen autoestimua eta autonomia bultzatzea, maila
sozial eta politikoetako erabaki-hartze eremutan aktiboki parte hartu dezaten.
Emakumeen eta gizonen berdintasunean oinarrituko den gizartea eraikitzeko emakumeen
ahalduntzean eragitea ezinbestekoa bilakatzen da, euren parte-hartzea bultzatuz, eta
emakumeak, historia, politika, ekonomia eta kulturako objektu izateari utzi eta beraien bizitzako
subjektu aktibo bihurtuz.
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Eremu honetan azken urteetan urrats nabarmenak eman dira gure gizartean. Urnietako udalak
aurrera eraman dituen bi berdintasunerako planekin, lan-ildo honen oinarriak jarri dira, nahiz eta
indarrak beste lanketa batzuetan erdiratu. Orain, emakumeen ahalduntzeari dagokionean,
egindakoa egonkortu eta erronka berriei heltzea izango da helburua.
Zentzu honetan, III. Planaren garapenean zehar egongo den erronka nagusia izango da
Jabekuntza Eskolaren eskaintza eta irismena dibertsifikatzea, ahalik eta emakume gehienei
iristeko helburuarekin, herriko emakumeen arteko sareak eta elkar ezagutza indartzearekin
batera.
Intersekzionalitatea aintzat hartuz, Urnietako herriaren aniztasuna aintzat hartuta lan egitea da
ideia hurrengo urteetan, profil ezberdinetako emakumeengana iristea ahalbidetuz. Bide horretan,
eskema honi jarraituko diogu: emakumeen eta gizonen desberdinkeria-egoeren kontzientzia
hartu (jabetu), emakume bezala gaitasunak landu (ahaldundu) eta boterea hartuz egoera hori
aldatzeko eragiteko ahalmena eduki (boteretu).
Boteretzearekin lotuta, aipatu ezinbesteko garrantzia izango duela emakumeen beraien ahotsak
eta beharrak entzun ahal izateko parte-hartzeko bide eta espazioak eraikitzeak. Lehenengo
urratsa emakume-mugimendua eta mugimendu-feminista artikulatu daitezen sustatzea litzateke,
gerora interlokutore politiko gisa elkarlanean jarduteko.
Euskal Autonomia Erkidegoko 4/2005 legearen 7. artikuluan tokiko administrazioek
berdintasunaren eremuan dituzten lege-betebeharrak jasotzen dira. Emakumeen
ahalduntzearekin lotuta, hauek dira dagozkionak:
b) Toki-eremuan ekintza positiboko neurriak egikaritzea.
c) Toki-eremuan programak egitea.
h) Herritarrei, eta batez ere emakumeei, informazioa eta orientabidea ematea emakumeen
eta gizonen berdintasunarekin zerikusia duten baliabideei eta programei buruz, bai eta
bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeei oinarrizko gizarte-eskubideetarako
sarbidea bermatzeko zuzendurik dauden programa eta zerbitzuei buruz ere.
Horrez gain, legeak jasotzen du, baita ere, emakumeen parte-hartze soziopolitikoa bultzatzeko
eta areagotzeko betebeharra ere baduela administrazio publikoak, bere esku dauden eremu
guztietan.
Legeaz haratago joanik, Giza garapen jasangarrirako Agenda 2030eko 5. Helburua ere bada
generoen arteko berdintasuna sustatzea eta emakume eta nesken ahalduntzea lortzea.

9.3. Ekonomiak eta gizarte-antolakuntza eraldatzea
Gizarte-eredua aldatzeko urratsak ematen hastea, balio berdinzaleak herritarren artean zabalduz
eta errotu daitezen sustatuz; beti ere udaletik eredu emanez.
Gizarte-eredu androzentriko eta matxista batetik berdintasunezko gizarte batera igarotzeko,
beharrezkoa da sexu-hierarkia eta genero-desberdinkeriak gainditzea, bestelako balio sozial
batzuk indartzea eta botere-eredu berriak eraikitzea. Sistema bidegabe eta desorekatu honi
erantzungo dion eraldaketa, gizarte aurrerakoi eta jasangarriago baten aldeko apustua izan
beharko litzateke.
Lan-merkatuan argi islatzen da sexuaren araberako egiturazko desberdinkeria, horrenbestez,
kontuan hartu behar da enpleguaren arloko politika publikoak diseinatzeko eta horien eragina
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ebaluatzeko unean. Arreta berezia jarriz, enplegua bilatzeari eta ekintzailetzari laguntzeko lanmerkatuan dauden genero-joerak aztertzeari, emakume kolektibo zaurgarrienei arreta berezia
eskainiz. Alegia, emakumeen behar berehalakoei eta dituzten epe ertain-luzeko interesei
erantzun integralak eskaini ahal izateko.
Horrez gain, zaintzaren garrantzian eta honen eskubide kolektiboan oinarritutako gizarteantolaketa bultzatzea ere oinarrizkoa izango da. Izan ere, sexuaren araberako lan-bereizketaren
ondorioz zaintza-lanak emakumeen gain geratu dira, modu prekario eta aitortu gabean, gainera,
eta horrek inpaktu handia du beren bizitzetako gainontzeko alderdietan ere. Honela bada,
ezinbestekoa izango da gizarte bezala zaintzarekiko erantzunkidetasuna lantzea.
Bide honetan, herriko eragile sozial, politiko eta ekonomiko guztiak inplikatzea izango da, guztion
eskubideak bermatzeko eta eredu sozial iraunkor eta berdinzaleago bat eraikitzeko bidea egiten
hasteko.
Modu zuzenenean eragiten digun legeari erreparatuz, Euskal Autonomia Erkidegoko 4/2005
legearen 7. artikuluan tokiko administrazioek berdintasunaren eremuan dituzten legebetebeharrak jasotzen dira. Emakumeen ahalduntzearekin lotuta, hauek dira dagozkionak:
f) Toki-eremuan, emakumeen eta gizonen ezberdintasun-egoerari buruz eta berdintasuna
sustatzeko abiarazi behar diren neurriei buruz sentsibilizazio-jarduerak egitea.
i) Bereizkeria anizkoitza jasaten duten emakumeek oinarrizko gizarte-eskubideetarako
sarbidea izan dezaten programak osatzea edo zerbitzuak ematea, zerbitzuon izaera delaeta udal mailan eman beharrekoak direnean.
j) Emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana uztartzea helburu duten
baliabide eta zerbitzu soziokomunitarioak ezartzea, beren izaera dela-eta udal-mailan
eskaini beharrekoak direnean.
Horrez gain, legearen xedeetako bat emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna legeetatik
haratago errealitatera ekartzea da. Hori horrela, gizarte eraldaketa ezinbesteko urratsa izango
da berdintasuna egikaritzerako orduan.

9.4. Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak
Emakumeen kontra ematen den eta sexu/genero/sexualitate eskema tradizionalak hausten
dituzten emakume nahiz gizonen kontrako indarkeria matxistarekin bukatzeko baliabide eta
estrategiak indartu eta hobetzea, arlo hauetan: indarkeriaren prebentzioaren arloan, indarkeria
jasan duten emakumeei arreta zerbitzuak emateari dagokionean eta emakume hauen oneratzeprozesuak bideratzean. Esku-hartze hauek udalaren lehentasun politikoa izatea.
Indarkeria matxista ez da indarkeria erabiltzen duten gizon batzuen arazo indibiduala, baizik eta
arazo estruktural eta sistemikoa da, bizitzako arlo guztiei eragiten diena, eta berau sostengatzen
duen matxismoa desagerraraztea eskatzen duena. Horretarako, konponbidea berdintasuna
orokortzetik etorriko da, gure gizartearen balio eta helburu gisa.
Gaur egun, emakumeen aurkako indarkeriak jarrera teoriko eta azalpen ugari sortu ditu
ezagutzaren alor guztietan, eta horiek legearen esparruko, esparru psikosozialeko, laguntzaren
esparruko eta abarretako neurrien garapena ekarri dute berekin, eta neurri horiek ezarrita
indarkeria hori prebenitu, kontuan hartu eta desagertzen lagundu nahi dugu.
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Urnietako Udalaren lehentasuna izango da batetik, prebentziorako politikak eta programak
inplementatzen jarraitzea eta bestetik, indarkeria matxista jasan duten emakumeen eta haien
seme-alabei arreta integrala ematea, hala nola, erreparazioa eta oneratzea bermatzea.
Prebentzioaren eremuan lanketa egin da azken urteetan Urnietan, batez ere haur eta gazteekin.
Arretari dagokionez, indarkeria kasuen aurrean jarduteko koordinazio protokoloa diseinatu berri
dago eta hori martxan jartzea eta Berdintasun teknikariaren egoerara egokitzea izango da ildo
honetan lehentasunetako bat.
Euskal Autonomia Erkidegoko Berdintasunerako 4/2005 legeak indarkeria matxista horrela
definitzen du: “Lege honen ondoreetarako, sexuaren ziozko edozein ekintza bortitz joko da
emakumeen aurkako indarkeriatzat, baldin eta ekintza horrek emakumeari kalte fisiko, sexual
edo psikologikoa zein sufrimendua ekartzen badio edo ekar badiezaioke”. Testuinguru horretan,
aipatzen du administrazio publikoaren betebeharra dela honen atzean dauden kausak, arrazoiak,
ezaugarriak eta abar ezagutzeko ikerketa bideratzea; prebentzioa egitea; eta prestakuntza, alor
horretan dabiltzan profesional guztientzat. Horrez gain, atal propioa eskaintzen dio egoera
honetan dauden emakumeei eskaini beharreko zerbitzuei. Honela bada, indarkeria matxista
kasuen aurrean modu integral batean erantzutea administrazio publikoaren erantzukizuna izango
da, eta horretan oinarrituta egingo da lan Urnietan ere.
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10. HELBURU ESTRATEGIKOAK ETA OPERATIBOAK
Lau lan-ildo horiek helburu estrategikotan banatu ditugu; eta helburu estrategiko horietako
bakoitzak helburu operatibo batzuk ere badauzka, espezifikoagoak direnak. Hona hemen ardatz
bakoitzari zehaztutako helburuak:
Gobernu ona
GO1. EMAKUMEEN* ETA
GIZONEN
BERDINTASUNAREKIKO
KONPROMISO POLITIKOA
GO2. BERDINTASUNERAKO
PLANGINTZA, JARRAIPENA,
EBALUAZIOA ETA
KOORDINAZIOA AREAGOTZEA
ETA HOBETZEA

GO3. BERDINTASUNAREN
ALDE EGITEN DEN LANA
BEHAR BEZALA
KOMUNIKATZEA

GO1.1. Genero zeharlerrotasun estrategia
garatzeko konpromisoa esplizituki hartzea eta
jakitera ematea.

1 ekintza

GO1.2. Beharrezko baliabideak berdintasun
politika publikoen esku jartzea

2 ekintza

GO2.1. Berdintasunerako Planari etengabeko
segimendua egitea, ebaluazioa eta koordinazioa
bermatzea

9 ekintza

GO2.2. Erakunde arteko koordinazio eta
elkarlaneko guneekin hartu-emana sustatzea

1 ekintza

GO3.1. Udalaren berdintasun-politikak eta sail
bakoitzak berdintasunaren alde egiten den lana
udaleko langile guztiengana iristea

3 ekintza

GO3.2. Herritarrei begirako komunikazioa
lantzea, egiten den lanak ikusgarritasuna izan
dezan.
GO4.1. Udal langile eta ordezkari-politikoentzako
berditasunean beharrezko trebakuntza
eskaintzea

GO4. UDAL-POLITIKETAN ETA
LAN-PROZEDURETAN
GENERO-IKUSPEGIA
TXERTATU ETA
GO4.2. Udalaren jardueran genero-ikuspegia
HORRETARAKO BEHARREZKO
txertatzen jarraitzea
FORMAKUNTZA BERMATZEA

4 ekintza

3 ekintza

19 ekintza
42 ekintza

Emakumeen ahalduntzea

EA1. EMAKUMEEN*
AHALDUNTZE PERTSONALA,
KOLEKTIBOA ETA
SOZIOPOLITIKOA SUSTATZEA

EA1.1. Jabekuntza Eskola dibertsifikatzea,
ikuspegi intersekzionala aintzat hartuta, eta
honen irismena handitzea

7 ekintza

EA1.2. Herriko emakumeen* arteko sareak sortu
daitezen eta herrian parte-hartze aktiboa izan
10 ekintza
dezaten sustatzea
17 ekintza
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Ekonomia eta gizarte-antolaketa eraldatzea

EGE1. BERDINTASUNA
GIZARTEA ETA EKONOMIA
ERALDATZEKO BEHARREZKO
BALIOA DELA AITORTZEA

EGE2. EMAKUMEEN*
AUTONOMIA EKONOMIKOA

EGE3. ZAINTZA-LANEN
EKONOMIA FEMINISTA

EGE1.1. Diskurtso feminista herritarren artean
zabaltzeko ekimenak garatzea, berdintasunaren
aldeko gizarte-eredu bateranzko oinarri gisa

9 ekintza

EGE1.2. Urnieta herri hezkidetzailea izateko
bidean urratsak ematea

4 ekintza

EGE2.1. Emakumeen* lan-egoera hobetzeko
baliabideak ahalbidetu

4 ekintza

EGE3.1. Zaintza-lanak bizitzaren
jasangarritasunerako ezinbesteko baldintza
direla aitortzea, erantzunkidetasunez

6 ekintza

EGE3.2. Emakume* zaintzaileen bizitzak
duintzea, horretarako beharrezko neurriak
hartuz eta errealitatea ikuspegi intersekzional
batetik aztertuz

3 ekintza

26 ekintza

Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak

IM1. SENTSIBILIZAZIOA ETA
PREBENTZIOA AREAGOTZEA

IM.2. INDARKERIA BIZI DUTEN
EMAKUMEEN* ARRETA ETA
ONERATZEA BERMATU,
AHALDUNTZERAKO
IBILBIDEAK ESKAINIZ

IM1.1. Haur eta gazteen artean indarkeria
matxistaren inguruko kontzientziazioa sustatzea

3 ekintza

IM1.2. Herritarren artean dauden baliabideen
inguruko ezagutza areagotzea eta kasu baten
aurrean jarduteko tresnak eskaintzea

3 ekintza

IM1.3. Indarkeria matxistaren aurrean Udalak
jarrera irmoa erakustea

2 ekintza

IM2.1. Indarkeria matxista kasuen
koordinaziorako erakunde arteko protokoloa
martxan jartzea

8 ekintza

IM2.2. Urnietan indarkeria matxistarik gabeko
jaiak izatea

3 ekintza

IM2.3. Baliabideak eskaintzea eta baldintzak
jartzea erreparazioa integrala izan dadin

4 ekintza

IM.2.4 Indarkeria matxista bizi izan duten
emakumeen* ahalduntzerako bitartekoak
eskaintzea

1 ekintza
24 ekintza
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11. EKINTZA-PLANA
Helburuak lortzeko proposatutako neurriek izaera jarraitua edo puntuala daukate; hau da, neurri batzuek urtez urtekako garapena izango
dute, euren betetze-maila pixkanaka handitzen joango delarik. Beste batzuk, aldiz, puntualak izango dira eta beraz, urte konkretu batean
gauzatuko dira. Jarraian, Urnietako Berdintasunerako III. Plana garatzeko proposatutako ekintza konkretuak jaso ditugu; gainera, horiek
zer urtetan burutzea aurreikusten dugun eta arduradunak nortzuk izango diren jaso dugu.
Ekintza-plana Exceleko tresna batean jaso dugu, lanerako tresna erabilgarria izan dadin eta ez zerbait estankoa. Modu honetara, urtez
urteko segimendua egitea erraztuko digu tresnak, baita urteko kudeaketa-plana modu sinple batean eskuratzea ere.

1.

GOBERNU ONA

GO1. EMAKUMEEN* ETA GIZONEN BERDINTASUNAREKIKO KONPROMISO POLITIKOA
EKINTZAK

2021
2022
2023
2024
2025

HELBURU OPERATIBOAK

KRONOGRA
MA

ARDURADUNA (K)

GO1.1. Genero
zeharlerrotasun estrategia
GO.1.1.1. Berdintasunerako III. Plana Udalbatzan onartu eta herritarrei
garatzeko konpromisoa
x
Udalbatza
komunikatu.
esplizituki hartzea eta jakitera
ematea.
GO.1.2.1. Berdintasun politikak aurrera eramateko urteko kudeaketa
planean aurreikusitako ekintzak garatzeko beharrezko aurrekontua
x x x x x Udalbatza
GO1.2. Beharrezko
bermatu eta honen kudeaketaren kontrola egin.
baliabideak berdintasun
politika publikoen esku jartzea GO.1.2.2. Berdintasun politikak aurrera eraman ahal izateko
x x x x x Udalbatza
beharrezkoak diren bitarteko pertsonalak bermatu.
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1.

GOBERNU ONA

GO2. BERDINTASUNERAKO PLANGINTZA, JARRAIPENA, EBALUAZIOA ETA KOORDINAZIOA AREAGOTZEA ETA HOBETZEA
HELBURU OPERATIBOAK

EKINTZAK

GO.2.1.1. Urtero Berdintasunerako Planari lotutako kudeaketa-plana
prestatu eta sail bakoitzarekin landu bera inplikatzen duten ekintzak
saileko kudeaketa-planean txertatu ditzaten.

GO2.1. Berdintasunerako
Planari etengabeko
segimendua egitea,
ebaluazioa eta koordinazioa
bermatzea

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

Berdintasuna
x x x x x GKTko
koordinatzailea

GO.2.1.2. Urteroko kudeaketa-planei eta Planaren betetze-mailari
etengabeko segimendua egin, beharrezkoa den kasuetan neurri
x x x x x
zuzentzaileak aplikatuz.
GO.2.1.3. Urte amaieran Planaren garapenaren inguruko memoria bat
egin, urte osoan egindako lana jasotzen duena eta herritargoko
x x x x
batzorde informatiboan azaldu.
GO.2.1.4. Udaleko kudeaketa plan orokorra eta berdintasuneko
kudeaketa plana koherenteak izan daitezen jarraipen eta
x
ebaluaziorako tresna egokia sortu.
GO.2.1.5. Urtean, gutxienez, berariazko Berdintasuneko GKTko hiru
x x x x
bilera egin Planari segimendua egiteko.
GO.2.1.6. Arloburu bakoitzak urtero bere arloko lankideei
Berdintasunerako Planaren markoan aurrera eraman beharreko
x x x x x
ekintzen berri ematea, berdintasun politiken zeharlerroko izaera
azpimarratuz, guztiek Berdintasunerako Planaren berri izan dezaten.
GO.2.1.7. Lau hilabetero urte horretarako planifikatuta dauden ekintzak
aurrera eramateko berariazko lantaldeak sortuta dauden eta nola
x x x x
funtzionatzen duten aztertu; beharrezkoa balitz neurri zuzentzaileak
hartu.
GO.2.1.8. Herritargoko batzorde informatiboetan, gutxienez urtean
bitan berdintasuneko gaiak landu eta Planari segimendua egiteko
bilera monografiko bat egin.
- 20 -

ARDURADUNA (K)

Berdintasuna

Berdintasuna
Berdintasuna
GKTko
koordinatzailea
Berdintasuna

Arloburuak

Berdintasuna

x x x x x Berdintasuna
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GO2.2. Erakunde arteko
koordinazio eta elkarlaneko
guneekin hartu-emana
sustatzea

1.

GO.2.1.9. Urtero Berdintasun Planari lotutako aurrekontua modu
xehetuan aurkeztu.
GO.2.2.1. Berdintasun teknikariak udalaz gaindiko foroetan parte
hartzea: Beterri Buruntzaldeako foro feminista, Gipuzkoako
berdintasun teknikarien sarea, Berdinsarea, Gipuzkoako Jabetze
eskolen sarea… Aukerak aztertu eta aproposa ikusten den horietan
parte hartu.

x x x x x

Berdintasuna
Kontuhartzailetza

x x x x x Berdintasuna

GOBERNU ONA

GO3. BERDINTASUNAREN ALDE EGITEN DEN LANA BEHAR BEZALA KOMUNIKATZEA

GO3.1. Udalaren berdintasunpolitikak eta sail bakoitzak
berdintasunaren alde egiten
den lana udaleko langile
guztiengana iristea

GO3.2. Herritarrei begirako
komunikazioa lantzea, egiten
den lanak ikusgarritasuna
izan dezan.

EKINTZAK

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

HELBURU OPERATIBOAK

GO.3.1.1. Urtero Planaren betetze-mailaren eta aurreikusitako
ekintzen berri eman langile guztiei arloko bileretan.

x x x x Arloburuak

GO.3.1.2. Langile guztiei Berdintasunerako Planaren aurkezpena egin. x
GO.3.1.3. Arlo bakoitzean egiten den lanaren berri ematea elkarri,
elkar elikatzeko eta kanpora begira zer komunikatu nahi den ondo
hautatzeko.
GO.3.2.1. Planaren berri emateko euskarriak zabaldu bide
ezberdinetatik: Udalaren web orria, aplikazioa, sare sozialak;
prozesuan parte hartu duten pertsonei bidali; euskarria inprimatu eta
etxez etxe bidali.

ARDURADUNA (K)

Berdintasuna

x x x x x GKT-ko kideak

x

Komunikazioa
Informatika

GO.3.2.2. Udaleko web orrian Berdintasunaren atala sortu eta
eguneratuta mantendu, egiten diren gauzen berri emanez.

x x x x x Komunikazioa
Berdintasuna

GO.3.2.3. Berdintasunaren alorrean egiten den lana komunikatzeko
irizpideak eta bideak adostu
- 21 -

x

Komunikazioa
Berdintasuna
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GO.3.2.4. Herriko eragile ezberdinekin sareak sortu egiten ditugun
hainbat ekimen edo lanketetarako zabalkundea edota deribazioak
egiteko aliatu izan daitezkeenak: guraso elkarteak, ikastetxeak,
osakidetza…

1.

x x x x Berdintasuna

GOBERNU ONA

GO4. UDAL-POLITIKETAN ETA LAN-PROZEDURETAN GENERO-IKUSPEGIA TXERTATU ETA HORRETARAKO BEHARREZKO
FORMAKUNTZA BERMATZEA
HELBURU OPERATIBOAK

GO4.1. Udal langile eta
ordezkari-politikoentzako
berditasunean beharrezko
trebakuntza eskaintzea

GO4.2. Udalaren jardueran
genero-ikuspegia txertatzen
jarraitzea

EKINTZAK

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

ARDURADUNA (K)

GO4.1.1.Planaren garapenerako beharrezko trebakuntzak identifikatu
eta formakuntza ibilbide bat diseinatu langileentzat, urtez urte errebisatu
ahal izango dena.

x

GO4.1.2. Identifikatu diren behar horiek urtez urte trebakuntza-planean
txertatu.

x x x x Antolakuntza

Berdintasuna
GKT-ko kideak

GO4.1.3. Udal-ordezkarientzat oinarrizko trebakuntza bermatu
(legegintzaldi berri bakoitzean gutxienez behin berritu); eskuragarri
x x x x x Berdintasuna
dauden trebakuntzen berri eman, bere kabuz egin ditzaten.
GO.4.2.1. Aztertu ea datu-bilketa egiteko euskarri guztietan
Berdintasuna
(inprimakiak, erregistroak...) genero-adagaia txertatuta dagoen, eta hala
x
Antolakuntza
ez bada neurri zuzentzaileak aplikatu.
GO.4.2.2. Sailez sail gai edo lanketa konkretuak aukeratu eta pixkanaka
datuak generoaren arabera bereizita lantzen hasi, urtez urte gai
ezberdin bat aukeratu lanketa egiteko.
GO.4.2.3. Urnietako Udaleko komunikazio ez-sexista eta inklusiborako
gidaren errebisioa egin.
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Berdintasuna
x x x
Antolakuntza
x

Berdintasuna
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GO.4.2.4. Komunikazio ez-sexista eta inklusiborako gida lantzeko eta
honi zabalkundea emateko trebakuntza aplikatua egin, ezagutza
x
Berdintasuna
areagotzeko eta zalantzak konpartitzeko.
GO.4.2.5. Komunikazio ez-sexista eta inklusiboa egiten ari dela
Berdintasuna
bermatzeko segimendua egiteko sistema definitu, urtero euskarri batzuk
x x x x
hautatu eta errebisioa egiten joan, neurri zuzentzaileak aplikatu ahal
Komunikazioa
izateko.
GO.4.2.6. Berariazko lantalde baten bidez oinarrietako klausula
bereziak aztertu, kontratu-mota ezberdinetarako irizpideak ezarri eta
x
Antolakuntza
jarraipenerako moduak zehaztu
GO.4.2.7. Barne kontrolerako dokumentuaren bidez klausula berezien
betetze-mailari segimendua egin

x x x x Antolakuntza

GO.4.2.8. Berdintasunerako Planaren helburuak kontuan izanik,
zaintzarekin lotura gehien duten kontratuen zerrenda bat egin eta
kontratuen lehiaketa horiek noiz egitea aurreikusten den aztertu

x

GO.4.2.9. Zaintzarekin harremana duten kontratuetan genero-ikuspegia
txertatzeko berariazko lanketa egin.

x x x x Berdintasuna

GO.4.2.10. Dirulaguntzekin, elkarteekin hasitako bideari jarraiki, hartuemana mantendu eta berdintasunean (zein zeharkako beste gaietan)
bidea egiten jarraitu dezaten sustatu.

x x x x Sustapena

GO.4.2.11. Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko trebakuntza
jaso eta gogoeta egin, horretarako berariaz sortutako lantalde batean.
GO.4.2.12. Udaleko aurrekontua aztertu eta genero-ikuspegia nola
txertatuko den adostu.
GO.4.2.13. Udal-aurekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko
adostutako bidea aplikatu eta ebaluatu, beharrezkoa balitz neurri
zuzentzaileak aplikatuz.
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Antolakuntza

x

Berdintasuna
x

Antolakuntza
x Antolakuntza
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GO.4.2.14. Ordenantza-fiskalak genero-ikuspegitik aztertu eta
hobekuntzak txertatzeko lanketa egin.

x x x Antolakuntza

GO.4.2.15. Hirigintzaren alorrean hurrengo urteetan etorriko diren
urbanizazio berrien proiektuetan hasieratik genero-ikuspegia txertatzeko
x x x x Hirigintza
formakuntza jaso hiri-eredu berdinzaleagoa eraikitzeko bidean urratsak
egin ahal izateko.
GO.4.2.16. Urteko kudeaketa-plana lantzean sail bakoitzean
aurreikusitako lanketak eta egitasmoak zein diren aztertu eta hasieratik x x x x x GKT-ko kideak
genero-ikuspegia txertatzeko batzuk hautatu.
GO.4.2.17. Enplegu publikorako deialdietan berdintasuna aintzat
hartzeko lanketa egitea: edukietan zein irizpideetan.

x

GO.4.2.18. Parte-hartze prozesuetan nork parte hartzen duen aztertu
eta, beharrezkoa balitz, genero-ikuspegia aintzat hartzeko lanketa
egitea, emakumeen* parte hartzea sustatuz eta aintzat hartuz.
GO.4.2.19. Elkartegintzarekin elkarlanean sortu daitezkeen egoerak
interpretatzeko eta gainditzeko formazioa eta aholkularitza jaso:
hitzarmetetan konpromisoak nola aberastu, konpromiso berriak
hartzeko azterketa nola egin…
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Antolakuntza

x

x

Antolakuntza

Sustapena
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2.

EMAKUMEEN* AHALDUNTZEA

EA1. EMAKUMEEN* AHALDUNTZE PERTSONALA, KOLEKTIBOA ETA SOZIOPOLITIKOA SUSTATZEA
EKINTZAK

EA.1.1.1. Jabekuntza Eskolako eskaintzaren aniztasuna sustatu, eduki
zein ordutegi edota iraupen aldetik.
EA.1.1.2. Zaurgarritasun egoeran dauden emakumeen ahalduntzea
sustatzeko berariazko neurriak hartu: talde egonkorrak sortu, berariazko
zapalkuntzak lantzeko saioak antolatu, gizartekintzarekin elkarlanean
profil hauetako emakumeak* ikastaroetara gerturatu daitezen sustatu...

EA1.1. Jabekuntza Eskola
dibertsifikatzea, ikuspegi
intersekzionala aintzat
hartuta, eta honen irismena
handitzea

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

HELBURU OPERATIBOAK

x x x x x Berdintasuna

x x x x Berdintasuna

EA.1.1.3. Neska* eta emakume* nerabe eta gazteak ahalduntzea
x x
sustatzeko berariazko neurriak hartu
EA.1.1.4. Parte hartzen duten emakumeen* profilen segimendua egin
eta bilakaerarik ematen den aztertu; hala ez balitz neurri zuzentzaileak
x x
proposatu.
EA.1.1.5. Urtero, Jabekuntza Eskolan parte hartzen duten
emakumeekin* balorazio-saio bat egin, ikasturtearen balorazioa egin eta
x x x
hurrengo ikasturterako proposamenak jasotzeko; bide batez, beraien
arteko sareak sortzeko baliatuz.
EA.1.1.6. Jabekuntza Eskolaren komunikazioa berariaz landu, gaur
egun iristen ez den foroetara iritsi dadin: jada existitzen diren
x x
komunikazio bideak baliatu, berariazko komunikazio-bideak sortu,
zabalkunderako aliantzak bilatu…
EA.1.1.7. Beste Jabekuntza Eskolen berri izateko saio edota
jardunaldiak antolatu: aukera ezberdinak ezagutu, horietan parte
x
hartzen duten emakumeak* ezagutu, saretzeko aukerak...
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ARDURADUNA (K)

x x Berdintasuna
x x Berdintasuna

x x Berdintasuna

Berdintasuna

x

Berdintasuna
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EA.1.2.1. Jabekuntza Eskolako ikastaroen bidez talde egonkorrak sortu
x x x x
daitezen sustatu.
EA.1.2.2. Emakume*-talde edota talde-feminista autonomo bat sortzeko
estrategiak eta aukerak aztertu: eskolekin aliantzak egin, Jabekuntza
x x x x
Eskolako partaideak edota talde egonkorrak, elkarteak…
EA.1.2.3. Emakume*-talde edota talde-feminista autonomorik sortuko
balitz, Udaletik bere jarduna aurrera eramateko erraztasunak ematea:
x x x x x
elkarte bezala erregistratu, ekimenak antolatzeko beharrezko baimenak
eskatzeko laguntza eskaini, baliabideak lortzeko tramiteetan lagundu
EA.1.2.4. Herriko emakume* anitzen (jatorria, klasea, adina…) arteko
sareak eta elkarlana sustatzeko bideak landu, adibidez, data punualetan
x x x x
egitarau parte-hartzaileak antolatuz.
EA.1.2.5. Urnietako emakumeek* elkartzeko eta saretzeko espazio
propio baten beharra duten aztertu eta beraiekin batera baloratzea; eta
x
EA1.2. Herriko emakumeen* hala balitz, Emakumeen* Etxea sortzeko prozesua martxan jartzea.
arteko sareak sortu daitezen
EA.1.2.6. Herri-mailan emakumeen* jarduna ikusarazteko eta aitortzeko
eta herrian parte-hartze
bidea aztertzen hasi (kirolean, kulturan…); haur eta neska gazteentzat
x x
aktiboa izan dezaten
duten erreferentzialtasuna baliatu eredu ezberdinak izan ditzaten.
sustatzea
EA.1.2.7. Emakumeen* parte hartzea sustatu, hau egiten duten
x
elkarteei aitortza eginez eta egiten duten lanari ikusgarritasuna emanez.
EA.1.2.8. Udalaren esku dauden ekimenetan zaintza-ardurak dituzten
pertsonen (batez ere emakumeak* izan ohi direnak) parte hartzea
x x x x
ahalbidetzeko berariazko neurriak hartu.
EA.1.2.9. Emakumeek* berdintasun-politiketan parte hartzen hasteko
bideak irekitzen hasi: web orrian ekarpenak jasotzeko berariazko
espazio bat sortu, berdintasun teknikariaren eskuragarritasuna helarazi,
x x x x
Jabekuntza Eskoletako urteroko balorazioak baliatu berariazko lanketa
puntualen bat edo kontsultaren bat egiteko...
EA.1.2.10. Inguruko herrietan dauden berdintasun kontseiluak
ezagutzeko jardunaldi bat antolatu, hauen rola zein den, nola
x
funtzionatzen duten eta abar ezagutzeko, eta Urnietan horrelako
espazio bat behar edo/eta nahi dugun gogoeta egin.
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3.

EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA

EGE1. BERDINTASUNA GIZARTEA ETA EKONOMIA ERALDATZEKO BEHARREZKO BALIOA DELA AITORTZEA
EKINTZAK

EGE.1.1.1. Genero aginduen ondorioz, emakumeei* historikoki egotzi
zaizkien lanen balorazioa eta ikusgarritasuna sustatzeko ekimenak
bideratzea: zaintza-lanak balioan jartzea, memoria historikoa lantzeko
ikerlanak...
EGE.1.1.2. Genero aniztasunari ikusgarritasuna eman herri-mailan,
data konkretuetan egiten diren lanketez haratago, errealitate hauek
ikusarazteko eta gai honen inguruko gogoeta sustatzeko ekimenak
aurrera eraman: zineforumak, antzerkiak, kanpainak…
EGE.1.1.3. Berdintasunaz sentsibilizatzeko data zehatzetan egin diren
kanpaina eta sentsibilizaziorako ekimenak bultzatu, herriko emakume*,
EGE1.1. Diskurtso feminista eragile eta mugimendu feministarekin (balego) elkarlanean.
herritarren artean zabaltzeko
EGE.1.1.4. Haur eta gazteek bestelako ereduak ere ezagutu ditzaten
ekimenak garatzea,
lanketa egin erreferente izan daitezkeen pertsonen bidez (herrikoak edo
berdintasunaren aldeko
ingurukoak badira hobeto): emakume* kirolari edota zientzialariak,
gizarte-eredu bateranzko
gizontasun eredu tradizionaletik kanpo dauden gizonak...
oinarri gisa
EGE.1.1.5. Kirol esparruan udalaren gain dauden ekimen, hitzarmen eta
sariketetan genero-ikuspegia txertatu.
EGE.1.1.6. Herriko elkarteen beharretara egokituko den trebakuntza
eskaini edo trebakuntza jaso dezaten baliabideak jarri, hitzarmenak
baliatu daitezke lanketa hori egiteko
EGE.1.1.7. Kultur-eskaintza egonkorraren bidez zeharka
feminismoarekin eta berdintasunarekin lotutako edukiak landu eta
emakume* sortzaile eta protagonistei ikusgarritasuna eman.
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KRONOGRAMA

HELBURU OPERATIBOAK

ARDURADUNA (K)
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x x x x Berdintasuna

Sustapena
x

x
Berdintasuna
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x

Sustapena
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EGE.1.1.8. Egun puntualetan (martxoaren 8a, ekainaren 28a…)
berariazko lanketak egin egunei eta duten esanahiari ikusgarritasuna
eta garrantzia emanez, gizarte inklusiboago baterantz

EGE1.2. Urnieta herri
hezkidetzailea izateko
bidean urratsak ematea

EGE.1.1.9. Gizonezkoen erantzukidetasuna eta maskulinitate eredu
berriak landu: gaia lantzeko kultur-eskaintza, berariazko tailer edota
ikastaroak adin-tarte ezberdinetako gizon eta mutilekin, gizonek zaintzalanetan duten erantzukidetasunaren inguruan hausnartzeko
tailerrak/gogoeta espazioak…
EGE.1.2.1. Hezkuntzarako koordinazioetan (mahaia, bilerak e.a)
hezkidetzaren lanketa egiten dela bermatu, hezkuntza formal eta ezformaleko eragileekin.
EGE.1.2.2. Haur eta gazteekin lan egiten duten profesionalei (gazte
zerbitzuko langileak, hezitzaileak, aisialdiko begiraleak, multikiroletako
entrenatzaileak…) genero-berdintasunean eta hezkidetzan trebakuntza
eskaini, zeharkako balio bezala lantzen jarraitu dezaten, eta urtero,
kurtso hasieran, berritu.
EGE.1.2.3. Udaleko Hezkuntza sailetik bideratzen diren laguntzetan
(dirulaguntzak eta bestelakoak), hezkidetza irizpidea barneratua
dagoela bermatu.
EGE.1.2.4. Urnietako ikastetxeetan hezkidetza lantzeko aholkularitza
eskaerei erantzuna eman, beharrezkoako diren informazioak eta
existitzen diren baliabideetaz informatuz
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3.

EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA

EGE2. EMAKUMEEN* AUTONOMIA EKONOMIKOA

EGE2.1. Emakumeen* lanegoera hobetzeko
baliabideak ahalbidetu

EKINTZAK

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

HELBURU OPERATIBOAK

ARDURADUNA (K)

EGE.2.1.1. Urnietan langabezian dauden emakumeek* dituzten
trebakuntza-beharrei adi egon, mankomunitatetik antolatzen diren
foroetan parte hartzen jarraitu eta bertan jasotako informazioa udalera
ekarri

x x x x Sustapena

EGE.2.1.2. Euskara ikasteko erraztasunak eman, batez ere
zaurgarritasun egoeran dauden pertsonei.

x

EGE.2.1.3. Gizarte zerbitzuetatik Beterri Buruntzaldeako enpleguratze
programan parte hartzen jarraitu eta bertan parte hartzen duten
emakumeen* ibilbideari segimendua egin, beharrezkoa balitz neurri
zuzentzaileak aplikatzeko.
EGE.2.1.4. Udalak eskaintzen dituen lanpostuetan eta
azpikontratatutako zerbitzuetan lan-baldintza duinak eskaintzea
bermatu eta bereziki zaindu feminizatutako lan-arloetan (etxez etxeko
zaintza zerbitzua, garbiketa...).
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3.

EKONOMIA ETA GIZARTE ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA

EGE3. ZAINTZA-LANEN EKONOMIA FEMINISTA

EGE3.1. Zaintza-lanak
bizitzaren
jasangarritasunerako
ezinbesteko baldintza direla
aitortzea,
erantzunkidetasunez

EGE3.2. Emakume*
zaintzaileen bizitzak
duintzea, horretarako
beharrezko neurriak hartuz
eta errealitatea ikuspegi
intersekzional batetik
aztertuz

EKINTZAK

2021
2022
2023
2024
2025

KRONOGRAMA

HELBURU OPERATIBOAK

ARDURADUNA (K)

EGE.3.1.1. Beterri buruntzaldeako zaintza lanen diagnostikoa herrix x
Berdintasuna
mailan ezagutarazteko ekimenak bideratu.
EGE.3.1.2. Zaintza-lanen garrantziaren inguruan gogoeta egiteko
x x x x x Berdintasuna
ekimenak antolatu: tailerrak, antzerkiak, zineforumak…
EGE.3.1.3. Zaintzaren ardura kolektiborako eta saretzerako herri-mailan
x GKT-ko kideak
sortu daitezkeen egiturak zein izan daitezkeen hausnartu.
EGE.3.1.4. Zaintza beharrak dituzten pertsonentzat (autonomia-maila
gutxitua duten pertsonak, haurrak…) udaletik egiten den eskaintza eta
herritarrek egiten duten erabilera aztertu (etxez etxeko zerbitzua e.a.)
x
Gizartekintza
eta beharrezkoa balitz hobekuntzak integratu zerbitzuak biztanleriaren
beharrei erantzun diezaien.
EGE.3.1.5. Zaintza kolektibizatzearen harira inguruan egiten ari diren
ekimenak aztertu eta Urnietara ekartzeko modukoak diren baloratu:
x x Berdintasuna
etxebizitza kolaboratiboak eta abar.
EGE.3.1.6. Zaintzaren inguruan existitzen diren zerbitzuen inguruko
x
Gizartekintza
informazio euskarriak sortu.
EGE.3.2.1. Zaindarien taldea antolatzen jarraitu eta zabalkunde gehiago
eman, egoera honetan egon daitezkeen zaintzaileek (bereziki
x x x x x Gizartekintza
emakumeek*) baliabide honen berri izan dezaten.
EGE.3.2.2. Udalaren esku dauden etxez etxeko zaintza-zerbitzua eta
Idazkaritza
bestelako zaintza-zerbitzuak kontratatzeko pleguetan lan-baldintza
x x
Gizartekintza
duinak bermatzeko neurriak ezarri
EGE.3.2.3. Zaintza erdigunean jarriko duen hirigintza eredua sustatu,
espazio publiko inkusiboak sortuz egiten diren obra edota hobekuntza
x x x Hirigintza
guztietan.
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4.

INDARKERIA MATXISTA GABEKO BIZITZAK

IM1. SENTSIBILIZAZIOA ETA PREBENTZIOA AREAGOTZEA

IM1.1. Haur eta gazteen
artean indarkeria
matxistaren inguruko
kontzientziazioa sustatzea

IM1.2. Herritarren artean
dauden baliabideen
inguruko ezagutza
areagotzea eta kasu baten
aurrean jarduteko tresnak
eskaintzea

IM1.3. Indarkeria
matxistaren aurrean Udalak
jarrera irmoa erakustea

EKINTZAK

KRONOGRAMA

ARDURADUNA (K)

20
21
20
22
20
23
20
24
20
25

HELBURU OPERATIBOAK

IM1.1.1. Eskoletan aurrera eramaten diren prebentzio programen
inguruan hausnarketa egin, hezkuntza-komunitate osoa aintzat hartuta,
eta hurrengo urteetarako estrategia markatu eskolekin batera lanketa
x x
Berdintasuna
modu integralean egiteko: lanketen hartzaileak definitu, landu beharreko
gai gakoak...
IM1.1.2. Gazte programetatik indarkeria matxistaren prebentzioa
x x x x x Sustapena
lantzen jarraitzea, data puntualen bueltan zein egunerokoan zeharka.
IM1.1.3. Gazteentzako aisialdiarekin lotutako ekimenak antolatu,
berariaz indarkeria matxistaren prebentzioa eta nesken ahalduntzea
x x x x x Sustapena
lantzen dutenak: rap eraldatzailea, ligoteo tailerra, autodefentsa
feminista neska gazteentzat…
IM1.2.1. Jaien eta aisialdiaren testuinguruan indarkeria matxista eta
x x x x Sustapena
sexu-erasoen inguruan berariazko prebentzio-kanpainak bideratzea.
IM1.2.2. Herrian indarkeria matxista kasuetarako dauden baliabideen
Sustapena
berri eman herritarrei: adibidez, gida baten bidez, eragile ezberdinekin
x x
Gizartekintza
elkarlanean…
IM1.2.3. Kolektibo ezberdinekin indarkeria matxista kasuen aurrean nola
jardun landu (dendariak, tabernariak, hezkuntzako eragileak, herritarrak
x x Sustapena
oro har…) tailer praktikoen bidez. Landutakoa laburtzeko euskarri
batzuk prestatu gainontzeko herritarrei ere zabaltzeko.
IM1.3.1. Urnietako Udalak indarkeria matxistarekin lotuta dituen hiru
x
Berdintasuna
protokoloak aztertu eta beraien artean koherente egin.
IM1.3.2. Azaroaren 25a eta maiatzaren 17a bezalako datetan
Berdintasuna
sentsibilizazio kanpainak antolatzea ekimen ezberdinen bidez
x x x x
Sustapena
herritarren sentsibilizazioa areagotzeko
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5.

INDARKERIA MATXISTA GABEKO BIZITZAK

IM.2. INDARKERIA BIZI DUTEN EMAKUMEEN* ARRETA ETA ONERATZEA BERMATU, AHALDUNTZERAKO IBILBIDEAK ESKAINIZ
EKINTZAK

IM.2.1.1. Erakunde arteko Koordinazio mahaia deitu eta eragile
ezberdinen arteko elkarlana abiatu.
IM.2.1.2. Datu-bilketarekin jarraitu eta hau findu, Emakundek eskatzen
dituen datuekin bat egin dezan eta urteko txostena egin.
IM.2.1.3. Udaltzaingoa eta gizarte zerbitzuen arteko koordinaziorako
espazioa mantendu eta honetan sakontzen jarraitu.

IM2.1. Indarkeria matxista
kasuen koordinaziorako
erakunde arteko protokoloa
martxan jartzea

IM.2.1.4. Kasuen aurrean jarduteko urrats zehatzak adostu eta
prozedurak sistematizatu (ahal den heinean, beti ere kasuan kasu
malgutasunez jokatuz).
IM.2.1.5. Udal langileek indarkeria matxistaren alorrean izan ditzaketen
trebakuntza-beharrak aztertu eta hauei erantzuteko plangintza adostu;
bereziki emakumeekin* hartu-eman zuzena duten profesionalekin, baina
besteei ere zabaldu, besteak beste haur eta gazteekin lan egiten
dutenei (formazio sexologiko eta hezkidetzailea)
IM.2.1.6. Gazteriako zerbitzuetan egonkortasunez aholkularitza
sexologiko zerbitzua eman.
IM.2.1.7. Gazteriako zerbitzuetan gazteekin lanketa zehatzak burutu,
tratu onen ikuspegitik.
IM.2.1.8. Zaurgarritasun egoeran dauden emakumeengana iristeko
bideak landu: Osakidetzarekin, Gizartekintzarekin, Hernaniko Amher
elkartearekin… elkarlana bilatu kasuen deribazioa eta koordinazioa
bermatzeko eta emakume* guztiei behar bezalako arreta eman ahal
izateko.
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IM2.2. Urnietan indarkeria
matxistarik gabeko jaiak
izatea

IM2.3. Baliabideak
eskaintzea eta baldintzak
jartzea erreparazioa
integrala izan dadin

IM.2.2.1. Jai batzordearekin batera jaietako protokoloa kontrastatu,
adostu eta martxan jartzeko lanketa egin, udaleko sail ezberdinen
inplikazioarekin.
IM.2.2.2. Jaietako indarkeria matxista protokoloan parte hartuko duten
eragile eta udal-sailentzako trebakuntza antolatzea.
IM.2.2.3. Udalak jaien testuinguruan beste zerbitzu batzuk martxan jarri
behar dituen aztertu, udaleko sail ezberdinen eta jai batzordearen
inplikazioarekin: jaietako babes eta informazio puntua, larrialdi
telefonoa…

x x
x

Berdintasuna

x

Sustapena

IM.2.3.1. Erreparazio sozialerako ekimenak antolatu, herriko
emakumeekin* elkarlanean.

x

IM.2.3.2. Indarkeria matxista bizi izan dutenen aitortzarako zein
indarkeria matxista gaitzesteko elementuak txertatu: eskulturak, kaleizendegia egokitu…

x x

IM.2.3.4. Indarkeria matxista kasuetarako erantzun publikorako
protokoloa Urnietako errealitatera egokitu eta beharrezkoa denean
martxan jarri; aktibatzean identifikatutako hutsuneak hobetzen joan.

IM.2.4 Indarkeria matxista
IM.2.4.1. Indarkeria matxista bizi izan duten emakumeentzat* taldeko
bizi izan duten emakumeen*
jarduerak antolatzea, berariaz indarkeria matxista bizi eta gero
ahalduntzerako bitartekoak
oneratzeko.
eskaintzea
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12. PLANAREN KUDEAKETA-SISTEMA
Jarraian Planaren garapena ahalbidetuko duen kudeaketa-sistemaren alderdi ezberdinak aztertzen
joango gara.

12.1.

Garapen eta kudeaketarako egiturak

Urnietako Berdintasunerako III. Planaren garapen egokia bermatzeko, beharrezkoak diren
koordinazio-egiturak sortu eta martxan jarriko ditu Udalak, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 3. artikuluan jasotako printzipio orokorrei jarraituz: “Euskal herriaginteek, emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez, elkarrekin lankidetzan aritzeko eta
beren jarduketak koordinatzeko betebeharra dute, esku-hartze eraginkorragoak eta baliabideen
erabilera arrazionalarekin bat datozenak egin ahal izan daitezen”.
Gainera, Urnietako Berdintasunerako III. Plana zeharkakotasunaren ikuspegitik landuko da, hots,
Udalaren arlo eta zerbitzu guztiek bere gain hartuko dute Berdintasunerako Plana: bai neurrien
kudeaketa ekonomikoetan eta gauzapenean islatu den konpromiso formal gisa, baita emakumeen
eta gizonen berdintasunaren aldeko konpromiso gisa ere. Konpromiso horrek erantzukizunak bere
gain hartzeko eta berdintasunerako politiken arloko trebakuntza-saioetan, bileretan... parte-hartzeko
prozesuan izango du isla.
Zeharkakotasuna eta arlo guztien inplikazioa ezinbestekoak izango dira Plana aurrera eraman ahal
izateko. Izan ere, Berdintasun teknikariaren lana eta inplikazioa ez ezik, beste alorretako teknikariena
ere beharrezkoa izango da, Planak alor ezberdin asko ukitzen baititu eta lana modu transbertsalean
egitea askoz eraginkorragoa izango da benetako inpaktua lortzeko.
Planaren bidez erdietsi nahi diren erronkak lortzeko, hainbat lan-esparru edo egitura beharrezkoak
izango dira. Horietako bakoitzak funtzio eta zeregin zehatzak izango ditu. Lau dira garapenerako
proposatzen ditugun egitura nagusiak:
1.

Berdintasun Saila

2.

Berdintasunerako GKT (Gestio eta Kudeaketa Taldea)

3.

Herritargoko batzorde informatiboa

4.

Berariazko lantaldeak

Jarraian, proposatutako egiturak, horien osaera eta funtzioak azaltzen dira.
Planaren garapenaren ardura nagusia Berdintasun Sailak izango du. Hau izango da planaren
jarraipen estuena egingo duena, urtean urteko kudeaketa planak eta ebaluazioak burutzearen
ardura izango duena, nahiz eta beste sailek ere parte hartu, eta abar.
Berdintasun Teknikaria berria da Udalean, beraz, lan egiteko modu hau berria izango da Urnietako
Udalean. Teknikariak berdintasuneko berariazko masterra eta esperientzia du, eta lanaldi erdiz
dabil berdintasun gaietan, horrek dedikazioan dituen mugekin.
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1. BERDINTASUN SAILA
Berdintasunerako III. Planaren garapen eta jarraipen koherente eta koordinatua bermatzea.
Parte-hartzaileak
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Berdintasunerako arduradun politikoa.
Berdintasun teknikaria.
Funtzioak
Planaren testuinguruan aurrera eramango diren neurriak bultzatzea eta koordinatzea,
Planak koherentzia izan dezan.
Planaren garapenean inplikatutako egitura eta eragile guztiak koordinatzea.
Helburu eta denboren betetze-mailaren jarraipena egitea.
Neurri-zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea.
Planaren komunikazioa egitea.
Lortutako helburuak mantentzeko beharrezko ardurak zehaztea eta tresnak kudeatzea.
Planaren jarraipena eta etengabeko ebaluazioa egitea.
Funtzionamendua

•

Gune hau etengabeko koordinazioan egongo da eta behar beste bilera egingo ditu.

Planaren garapenerako ezinbesteko egitura izango da GKT. Orain arte ere hau izan da sailen arteko
lana eta zeharlerroko estrategia bermatzeko ardura izan duen gune nagusia eta hala izaten
jarraituko du. Gune hau politiko-teknikoa izango da eta sailen arteko elkarlana bermatzea izango du
ezaugarri nagusi. Horrez gain, orain arte ez bezala, GKTak urtean gutxienez berariazko hiru bilera
egingo ditu Berdintasunerako Planari segimendu zorrotza egin ahal izateko, ohiko bileretan gai asko
egoten baitira eta Berdintasunerako Planaren inguruan landu beharrekoa diluitzeko arriskua handitu
egiten da. Berdintasunerako Planaren segimendua foro honetatik egitea gakoa da hau baita neurri
handi batean udalaren funtzionamendua bideratzen duen foroa eta, beraz, horrek zentralitatea
ematen dio gaiari.

2. Berdintasunerako GKT
Berdintasunerako III. Planaren garapen-tekniko koherente eta koordinatua bermatzea, eta
baita Planaren jarraipena egitea ere.
Parte-hartzaileak
•
•
•
•
•
•
•
•

Udal-sailetako arduradunak.
Gobernu-taldeko ordezkariak.
Berdintasun teknikaria.
Funtzioak
Planaren testuinguruan aurrera eramango diren neurri guztiak bultzatzea eta koordinatzea,
Planak koherentzia izan dezan.
Udalean genero-zeharlerrotasun estrategia txertatzea errazteko komunikazioa erraztea eta
ahalbidetzea.
Sailetako langileei genero-ikuspegiarekin lan egin dezaten laguntza eskaintzea, izan
ditzaketen zalantzei edo kezkei erantzuna emanez.
Berdintasunerako Planaren segimendurako tresna elikatzea eta eguneratuta mantentzea.
Ekitaldi bakoitza bukatzean urteko txostena egitea; egindako jarduerei, erabilitako
bitartekoei eta baliabideen jarraipenari buruzkoa, Berdintasunerako III. Planean
aurreikusitako helburuak bete ote diren egiaztatzeko.
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•

Ekintza puntual batzuk koordinatzea, beharrezkoa den kasuetan.

Funtzionamendua
•
•

Gune honek, berariazko hiru bilera egingo ditu Berdintasunerako Planaren segimendua
egiteko.
Horrez gain, ohiko dinamika izaten jarraituko du, eta bilera horietan beste gaiekin batera
berdintasunarekin lotutako gaiak landuko dira beharrezkoa balitz.

Udaleko teknikari guztiek foro honetan parte hartzen ez dutela jakinik eta zeharlerroko estrategia
garatu eta Plana benetan udal-jardueran integratzeko beraien parte hartzea eta inplikazioa ere
ezinbestekoak direla jakinik, III.Planaren garapen urteetan zehar arlo-buru bakoitzak urtero bere
arloko lankideei Berdintasunerako Planaren markoan aurrera eraman beharreko ekintzen berri
eman eta gaia lantzeko konpromisoa hartu dute; modu honetara Plana udalaren jardunean ondo
integratu ahal izateko.
Herritargoko Batzorde Informatiboa izango da, orain arte bezala, maila-politikoan
Berdintasunerako Planari segimendua egiteko espazioa. Foro honen baitan Udalean ordezkaritza
duten alderdi guztiak egongo dira ordezkatuta. Herritargoko Batzorde Informatiboetan hainbat gai
lantzen direnez eta horrek berdintasunarekin lotutako gaiak lantzeko denbora-falta ekartzen duenez
maiz, gutxienez urtean bi aldiz (6 hilabetean behin) berariazko bilera bat egingo du Herritargoko
Batzorde Informatiboak Planari segimendua egin ahal izateko.

3. Herritargoko Batzorde Informatiboa
Berdintasunerako III. Planaren segimendua egitea.
Parte-hartzaileak
•
•
•

Udalean ordezkaritza duten alderdietako ordezkari politikoak.
Berdintasun zinegotzia.
Berdintasun teknikaria.
Funtzioak
• Planaren helburuen betetze-mailaren jarraipena eta kontrol politikoa egitea.
• Neurri zuzentzaileak proposatzea eta neurri hauen ezarpena baloratzea.
• Herritarrengandik proposamenik jasoko balitz horiek baloratzea eta, hala erabakiz gero,
hauek aplikatzeko neurriak hartzea.
Funtzionamendua
•
•

Gune honek, berariazko bi bilera egingo ditu Berdintasunerako Planaren segimendua
egiteko.
Horrez gain, ohiko dinamika izaten jarraituko du, eta horietan beste gaiekin batera
berdintasunarekin lotutako gaiak landuko dira beharrezkoa balitz.
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Lantalde egonkor horiez gain, modu puntualean berariazko lantaldeak sortzea aurreikusten da,
hainbat ekintza puntualen garapena koordinatzeko. Talde hauek lanketa konkretuen bueltan osatuko
dira, eta kasu gehienetan udal langilez osatuta egongo dira. Lantalde puntualak izango dira, beraz,
ekintza edo lanketa konkretu baten ardura izango dutenak eta behin bere lana eginda desagertuko
direnak.

3. Berariazko lantaldeak
Berdintasunerako III. Planean aurreikusitako lanketa puntualak aurrera eramatea.
Parte-hartzaileak
•

Lanketa konkretu hori aurrera eramaten inplikatuta egongo diren pertsonak.
Funtzioak

•
•

Planean aurreikusitako lanketa konkreturen bat aurrera eramatea.
Lanketak egiteko sail edota pertsona ezberdinen arteko koordinazioa bermatzeko sortuko
dira lantalde hauek.
Funtzionamendua

•
•

Lantalde bakoitzak dinamika ezberdina izango du, beharren arabera.
Lanketa abiatzean sortuko da lantaldea eta hau amaitzean desagertuko da, ez da talde
egonkorrik sortzea aurreikusten printzipioz behintzat.

Udaleko ordezkariez osatutako talde horiez gain, herritarrek ere berdintasun politiketan zeresana
izan dezaten sustatzea da ideia. Hala ere, une honetan ez daude baldintzak funtzio hau beteko
duen talde bat sortzeko. Plan honen garapen urteetan zehar helburua herritarrekin – bereziki
emakumeekin – zubiak eraikitzea eta beraien parte hartzea areagotzea da, etorkizunean interesa
balego berdintasun politiketan eragiteko, Berdintasunerako Planari segimendua egiteko eta
abarrerako espazio bat sortu ahal izateko, herritarren aldetik interesik balego behintzat. Planeko
ekintzak, beraz, helburu hau lortzera bideratuta daude neurri batean.
Aipatu ditugunak Urnietako Udalak Berdintasunerako Planari zein berdintasun politikei oro har
segimendua egiteko berariaz sortuko edo martxan jarriko dituen egiturak dira. Hala ere, horiez gain
udalaz gaindiko bestelako koordinazio espazioetan ere parte hartzen jarraituko du Berdintasun
Sailak edota Udalak berak; orain arte Urnietako Udalak ez zuen hainbat espaziotan parte hartzeko
aukerarik Berdintasun teknikaririk ez zuelako, beraz, orain foro gehiagotan parte hartzeko aukera
izango du. Horien artean daude BERDINSAREA, Gipuzkoak Foru Aldundiak sustatutako guneak,
Beterri Buruntzaldeako foro feminista... Horiez gain, berdintasunaren bidean lanean dabiltzan
gainerako Udal edota entitateekin koordinatzeko bestelako espazioetan ere parte hartzea baloratuko
eta sustatuko du Urnietako Udalak.

12.2.

Plana garatzeko baliabide ekonomikoak

Berdintasun Sailak urtero izango du aurrekontua, eta aurrekontu honek Planeko ekintzak aurrera
eramatea ahalbidetuko du. Honela, ekintza-planean aurreikusi bezala, Urnietako Udalak urtero
kudeaketa plana aurrera eraman ahal izateko beste baliabide zuzenduko ditu Berdintasun Sailera,
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edota Planeko ekintzak garatzeaz arduratuko diren beste sailetara; izan ere, gainontzeko sailek ere
Planean beraiei dagozkien ekintzak garatu ahal izateko aurrekontua aurreikusi beharko dute.
Beste alde batetik, aipatu beharra dago urte batzuetan Planak aurrekontu handiagoa eskatu
dezakeela, beraz, hori ere kontuan hartu beharreko zerbait da aurrekontuak zehazterako orduan.

12.3.

Planaren ebaluazio-sistema

Ebaluazioa funtsezko prozesua da Planaren betetze-maila zein den eta martxan jarritako ekimenek
zer inpaktu izan duten jakiteko. Zentzu horretan, hiru ebaluazio-mota burutuko ditu Urnietako
Udalak: betetze-mailari dagokiona, emaitzei dagokiena eta inpaktuari dagokiona.
Ebaluaziorako sistema egokia ezarriz, hurrengo helburuak lortu ahal izango ditugu:
•

Urnietako Berdintasunerako III. Plana aplikatzeak eman dituen emaitzak ezagutzea.

•

Planaren neurriekin eta datuak biltzeko prozesuarekin lotutako arazoak detektatzea.

•

Berdintasun-politikak erraztu edo lagundu dituzten faktoreak identifikatzea.

•

Genero-zeharlerrotasunaren estrategiak Udalaren barne-funtzionamenduan duen
eragina, zein berdintasun-politikek herriarengan eta herritarrengan izan duten balizko
inpaktua edota eragina zein den ezagutzea.

Ebaluaziorako irizpide orokorrak honako hauek izango dira:
•

Inpaktua: Planak Udal barruan eta udalerrian izan duen eragina eta eragin dituen
aldaketak.

•

Eraginkortasuna: Planaren erronka eta helburuen betetze-maila eta neurrien garapenmaila.

•

Estaldura: Planaren onuradunen kopurua eta Planaren garapenean lortutako partehartzea zenbatekoa eta zer kalitatekoa izan den.

•

Betearaztea: ezarritako kronogramaren
aurrekontuaren egokitasuna.

•

Kalitatea: Planaren segimendu eta ebaluazioan bildutako datuen eta informazioaren
kalitatea.

- 38 -

betetze-maila

eta

Planari

esleitutako

URNIETAKO BERDINTASUNERAKO III. PLANA | Planaren kudeaketa-sistema

12.3.1. Inpaktu adierazleak
Planari segimendua egin eta honen inpaktua zenbatekoa izan den neurtzen laguntzeko inpaktu
adierazle batzuk zehaztu ditugu, helburuekin lotuta. Modu honetara, betetze-mailaren
segimendua egiteaz gain, egindako lanaren inpaktua neurtzea ahalbidetuko diguten adierazle
batzuk ere izango ditugu. Hona hemen inpaktu-adierazleak, lan-ildoka:
Gobernu ona
HELBURU ESTRATEGIKOAK Inpaktu adierazleak
Berdintasun politikak garatzeko Udalaren urtekako aurrekontu
kopurua eta aurrekontu osoarekiko zer % den
Aurrekontuaren zein portzentaje bideratu den gobernantzara,
zein herritarrei eskainitako jardueretarako eta zein
komunikaziorako.
Kudeaketa-planaren segimenduari ekarpena egin dioten sailkopurua
Berdintasuneko GKTk egindako bilera-kopurua eta bertan parte
hartu duten pertsona-kopurua eta sail-kopurua.
GO2. BERDINTASUNERAKO Udal-teknikari eta langileekin egindako bilera-kopurua, bilera
PLANGINTZA, JARRAIPENA, horietan parte hartu duten pertsona-kopurua eta ordezkatuta
egon diren sail-kopurua.
EBALUAZIOA ETA
KOORDINAZIOA
Sortu den berariazko lantalde-kopurua eta horietan parte hartu
AREAGOTZEA ETA
duten sail-kopurua.
HOBETZEA
Berariazko lantaldeetatik bideratu diren ekintza-kopurua.
Herritargoko Batzorde informatiboan berdintasunarekin lotutako
gaiak landu diren bilera-kopurua.
Berdintasun teknikariak udalaz gaindi parte hartzen duen forokopurua.
Udal berdintasun-politikak zabaltzeko erabiltzen diren euskarri
eta bide-kopurua
GO1. EMAKUMEEN* ETA
GIZONEN
BERDINTASUNAREKIKO
KONPROMISO POLITIKOA

GO3. BERDINTASUNAREN
ALDE EGITEN DEN LANA
BEHAR BEZALA
KOMUNIKATZEA

GO4. UDAL-POLITIKETAN
ETA LAN-PROZEDURETAN
GENERO-IKUSPEGIA
TXERTATU ETA
HORRETARAKO
BEHARREZKO
FORMAKUNTZA
BERMATZEA

Berdintasun politikak zabaltzeko bideetan dagoen hartzailekopurua generoaren arabera bereizita (neurgarria den kasuetan)
Berdintasunarekin lotutako ekimenak eta lanketak zabaltzeko
aliatu diren eragile-kopurua.
Urtean burututako komunikazioari buruz herritarren (eragileak
edo/eta herritar arruntak) feedback-a jasotzeko bideak
identifikatu.
Herritarrengandik jasotako feedback-a
Udalean berdintasunaren alorrean egindako trebakuntzakopurua.
Udalean berdintasunaren alorrean trebakuntza jaso duten
pertsona-kopurua, generoaren eta sailaren arabera bereizita, eta
egiten duten balorazioa.
Berdintasuneko trebakuntza jaso duten udal-ordezkari kopurua,
generoaren arabera bereizita.
Gutxienez lanketa batean datuak generoaren arabera bereizita
ustiatu dituzten sail-kopurua.
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Komunikazio ez-sexista eta inklusiborako gida lantzeko
trebakuntzan parte hartu duten pertsona-kopurua, generoaren
eta sailaren arabera bereizita, eta balorazioa.
Komunikazio ez-sexista eta inklusiboa egiten dela bermatzeko
errebisatutako euskarri-kopurua.
Kontratuetan berdintasun-klausulak aplikatzeko irizpideak
aplikatu dituzten sail-kopurua.
Berdintasunean konpromisoren bat hartu duten elkarte-kopurua
eta konpromiso horiek betetzen dituzten elkarte-kopurua.
Elkarteekin egindako lanketan hartu dituzten konpromisoak
zerrendatu eta horien segimendua egin.
Aurrekontuetan genero-ikuspegia txertatzeko trebakuntzan parte
hartu duten pertsona-kopurua, generoaren eta sailaren arabera.
Hasieratik genero-ikuspegia txertatu duten egitasmo-kopurua eta
lanketa hau egin duten sail-kopurua.
Parte-hartze prozesuetan parte hartu duten pertsona-kopurua,
generoaren arabera bereizita.
Elkarteekin elkarlanean sortu daitezkeen egoerak interpretatu eta
gainditzeko trebakuntzan parte hartu duten pertsona kopurua,
generoaren eta sailaren arabera bereizita, eta balorazioa.
Emakumeen* ahalduntzea
HELBURU ESTRATEGIKOAK Inpaktu adierazleak

EA1. EMAKUMEEN*
AHALDUNTZE
PERTSONALA,
KOLEKTIBOA ETA
SOZIOPOLITIKOA
SUSTATZEA

Jabekuntza Eskolan parte hartzen duten emakume*-kopurua,
profilaren arabera.
Jabekuntza Eskolaren balorazio-saioan parte hartu duten
emakume*-kopurua, profilaren arabera, eta egiten duten
balorazioa.
Beste Jabekuntza Eskolen berri izateko jardunaldian parte hartu
duten emakume*-kopurua, profilaren arabera, eta egiten duten
balorazioa.
Jabekuntza Eskolako ikastaroei esker sortu diren talde egonkor
kopurua.
Urnietan sortutako emakume*-talde edota talde-feminista
autonomo-kopurua.
Berdintasun kontseiluak ezagutzeko jardunaldian parte hartu
duten emakume*-kopurua eta hauen asebetetzea.
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Ekonomia eta gizarte-antolaketa eraldatzea
HELBURU ESTRATEGIKOAK Inpaktu adierazleak
Feminismoarekin eta berdintasunarekin lotutako edukiak lantzen
dituzten ekimen/lan-kopurua.

EGE1. BERDINTASUNA
GIZARTEA ETA EKONOMIA
ERALDATZEKO
BEHARREZKO BALIOA
DELA AITORTZEA

EGE2. EMAKUMEEN*
AUTONOMIA EKONOMIKOA

EGE3. ZAINTZA-LANEN
EKONOMIA FEMINISTA

Berdintasunaren inguruko trebakuntza jaso duten elkartekopurua, saio horietan parte hartu duten pertsona-kopurua
generoaren arabera bereizita eta egiten duten balorazioa.
Gizonezkoen erantzunkidetasuna eta maskulinitate-eredu berriak
lantzeko saioetan parte hartu duten gizon-kopurua eta egiten
duten balorazioa.
Hezkuntzako koordinazio gunean hezkidetzaren gaia landu den
bilera-kopurua.
Gazte zerbitzuko hezitzaileei eskainitako trebakuntzan parte
hartu duten langile-kopurua, eragilea eta generoaren arabera
bereizita, eta hauek egiten duten balorazioa.
Guraso eskolan parte hartzen duen pertsona-kopurua,
generoaren arabera bereizita, eta egiten duten balorazioa.
Haur eta gazteekin lan egiten duten langileei berdintasunean eta
hezkidetzan eskainitako trebakuntzan parte hartu duten langilekopurua, generoaren eta postuaren arabera bereizita, eta egiten
duten balorazioa.
Eskolengandik jasotako eskaera-kopurua eta hauei emandako
erantzunak
Hezkuntza sailetik bideratu den dirulaguntza-kopurua eta
hauetatik zenbatek barneratzen duten generoikuspegia/hezkidetza-ikuspegia.
Eskualdetik bideratutako langabezian dauden emakume*
kopurua eta gizarte zerbitzuetatik mankomunitateko
baliabideetara (trebakuntzak eta abar) bideratu den langabezian
dagoen emakume*-kopurua.
Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen eta azpikontratatutako
zerbitzuen kontratazioetan berdintasun pleguak barne hartzen
dituzten kontratu-kopurua.
Betebeharren eta dirulaguntzen berri emateko kontaktatutako
enpresa-kopurua.
Zaintza-lanen garrantziaren inguruan gogoeta egiteko
antolatutako ekimenetan parte hartu duten pertsona-kopurua,
generoaren arabera bereizita (neurtu daitekeen kasuetan).
Urnietako enpresen/komertzioen egoera aztertzeko galdetegian
parte hartu duten erakunde-kopurua.
Zaintzaileak kontratatu aurretik aholkularitza eskaini zaien
pertsona-kopurua, generoaren arabera bereizita.
Zaindarien taldean parte hartzen duten pertsona-kopurua,
generoaren arabera bereizita, eta hauek egiten duten balorazioa.
Espazio publikoak inklusiboagoak izan daitezen egindako lanketa
eta esku-hartze kopurua.
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Indarkeria matxistarik gabeko bizitzak
HELBURU ESTRATEGIKOAK Inpaktu adierazleak
Eskoletako prebentzio programen inguruko hausnarnetan parte
hartu duten pertsona-kopurua, generoa eta eragilearen arabera
bereizita.
Gazteentzat indarkeria matxistaren prebentziorako eta nesken
IM1. SENTSIBILIZAZIOA ETA ahalduntzerako antolatutako ekintzetan parte hartu duten gaztePREBENTZIOA
kopurua, generoaren arabera bereizita, eta egiten duten
AREAGOTZEA
balorazioa.
Indarkeria matxistaren aurrean nola jardun lantzeko tailerretan
parte hartu duten pertsona-kopurua, generoaren eta eragilearen
arabera bereizita, eta egiten duten balorazioa.
Erakunde arteko koordinazio mahaiak egin dituen bilera-kopurua
eta hauetan parte hartu duten pertsona-kopurua, generoaren eta
eragilearen arabera.
Indarkeria matxistarekin lotuta udaltzaingoa eta gizarte
zerbitzuen arteko koordinaziorako egindako bilera-kopurua.
IM.2. INDARKERIA BIZI
DUTEN EMAKUMEEN*
ARRETA ETA ONERTATZEA
BERMATU,
AHALDUNTZERAKO
IBILDIDEAK ESKAINIZ

Udal-langileekin egin den indarkeria matxistari buruzko
trebakuntzan parte hartu duten pertsona-kopurua, generoaren
eta lanpostuaren arabera, eta egiten duten balorazioa.
Jai batzordearekin protokoloa lantzeko bileretan parte hartu
duten pertsona-kopurua, generoaren eta eragilearen arabera
bereizita, eta egiten duten balorazioa.
Indarkeria matxista bizi izan duten emakumeentzako*
antolatutako talde-jarduera kopurua, jardueretara gonbidatutako
emakume*-kopurua eta horietan parte hartu duten emakume*kopurua.

12.3.2. Urteko kudeaketa planak
Urnietako Berdintasunerako III. Plana garatzeko urteko kudeaketa-planak prestatuko ditu Udalak
urtero, Planaren garapena errazte aldera.
•

Plana indarrean egongo den urte bakoitzean urteko kudeaketa-plan bat prestatuko da,
aintzat hartu beharreko helburu eta neurri konkretuak zehaztu ahal izateko.
Programazio horiek Berdintasun Sailak landuko ditu, eta eragindako gainerako udalsailekin kontrastatu eta landuko ditu, besteak beste Berdintasunerako GKTaren
bitartez. Planean ekintza bakoitza zer urtetan burutu behar den zehaztuta dago; hala
ere, urtekako planek jarraipena erraztuko dute eta momentuko beharretara egokitzea
ahalbidetu. Kudeaketa plan hau, gainera, sail bakoitzera egokituko da. Hau da,
Exceleko tresnak aukera ematen du ekintza bakoitzaren arduraduna nor den edo
nortzuk diren filtratzeko eta, beraz, sail bakoitzari berari urte horretan dagozkion
ekintzak bakarrik emateko.
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•

Urte bakoitzaren hasieran, Berdintasun Sailak aurreko urtean garatutako kudeaketaplanari dagokion memoria idatziko du; horretarako, udal-sailek emandako informazioa
erabiliko du.

•

Urtez urteko memoria-txostenak Planaren jarraipenerako guneetan aurkeztuko dira.

12.3.1. Planaren segimendua
Urnietako Berdintasunerako II. Planari segimendua egin ahal izateko, Elhuyarrek Excel tresna
bat sortu du, Berdintasun teknikariari segimendu hau era erraz batean egitea ahalbidetzeko.
Excel dokumentua hiru orrialde edo ataletan banatuta dago: Planaren ikuspegi orokorrari
dagokiona, Plana bera osotasunean eta inpaktu-adierazleei dagokiena.
Lehenengo atalak Planaren argazki orokorra zein den ikusten lagunduko digu, hau da,
planteamendu orokorra zein den argitzen eta orotara nolakoa den ikusten.

Bigarren atalean Planaren zehaztasunak ikusi ahal izango ditugu. Ekintza guztiak zehaztasunez,
bakoitza zein urtetan garatu behar den, arduraduna zein den eta abar. Gainera, atal honek
ekintzen betetze-mailaren segimendua egin eta urtez urte zer egin den eta zer ez jasotzeko
aukera ere ematen du. Honela, urtez urte ekintzen betetze-maila zein den eta honen inguruko
oharrak jasotzen joango gara, segimendu estua egitea ahalbidetuz.
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Inpaktu adierazleen segimendua hirugarren atalaren bidez egin ahal izango dugu. Honetarako,
beti ere ekintza zehatzak kontuan hartuta, helburuekin lotzen diren inpaktu-adierazle batzuk
identifikatu ditugu (aurrez aurkeztutakoak), egiten ari garen lan hori zer eragin izaten ari den
neurtu ahal izateko.

Tresna elikatzeaz Berdintasun teknikaria arduratuko da nagusiki; hala ere, aproposena
litzateke arlo-buru bakoitzak dagozkion ekintzen betetze-maila osatzea. Honen segimendua
egiteko sailarteko GKT-ko bilerak aprobetxatu ahalko dira.
Informazio hau guztia, aurrez aipatutako memoria-txostenak elikatzeko baliatu daiteke.
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13.

PLANAREN KOMUNIKAZIOA

Komunikazioa Berdintasunerako Planen arrakastarako gakoetako bat da. Komunikazioa beharrezkoa
da herritarrei eta eragileei Udalaren asmoen berri emateko eta baita Planaren garapenean euren
parte-hartze aktiboa eta inplikazioa lortzeko ere. Gainera, planaren ebaluazioa eta egungo egoeraren
analisia egiteko prozesuan zehar identifikatu den ahulguneetako bat da hain justu komunikazioa,
herritarrei ez baitzaie iristen Udaletik egiten den lanaren berri.
Hori dela eta, hurrengo urteetan Berdintasunerako Planari lotutako komunikazioan sakontzea zein
berdintasun politikei lotutako komunikazioa nola egin, oro har, lantzea da erronketako bat.
Horretarako urtero, urte hasieran, kudeaketa-planean aurreikusitako ekintzak zeintzuk diren eta
horiek aurrera eramateko dauden komunikazio une garrantzitsuak identifikatuko dira, eta baita hauek
nola komunikatuko diren adostu ere.
Planaren garapenean 3 komunikazio-une garrantzitsu egongo dira:
1.

Hasierako komunikazioa:

Behin Berdintasunerako III. Plana onartuta, horren berri emango da bai Udal barruan baita
herrian ere:
•

•

•

Udal-langile guztiei eta, bereziki, Planaren ekintzen garapenean ardura zehatzak
dituzten langileei:
- Prozesuan zehar Planaren berri izan dutenez kontraste-saioen bidez, izan dute
jada Planaren berri, beraz, ez dugu aurkezpen saiorik egingo. Hala ere, arloburuek gaia landuko dute urte hasieran kudeaketa-plana lantzean arlo bakoitzari
dagozkion ekintzekin eta, hartara, Plana diseinatu dela gogorarazi.
- Udal-langile guztiei Planaren txostena bidaliko zaie.
- Plana sozializatzeko euskarriak ere bidaliko zaizkie.
Ordezkari politiko guztiei:
- Planaren nondik norakoak sakonago azaltzeko kontraste-saioa egin dugu
beraiekin Plana onartu aurretik, beraz, sakontasunez ezagutzen dute jada.
- Ordezkari politiko guztiei Planaren txostena bidaliko zaie.
- Plana sozializatzeko euskarriak ere bidaliko zaizkie.
Herritarrei:
- Prentsa ohar baten bidez prozesuaren amaieraren berri eta Plan berriaren
indarraldiaren berri emango zaie herritarrei.
- Planaren nondik norako nagusien berri emateko euskarri bat sortuko dugu sare
sozialen bidez eta Udaleko bitartekoen bidez zabaltzeko.
- Prozesuan parte hartu duten hainbat herritarren parte-hartzearekin bideo bat
grabatu dugu Planaren berri emateko eta hori ere sare sozialen bitartez
zabalduko dugu, jendeak Planaren berri izan dezan.
- Plana Udaleko webgunean txertatuko da herritar guztientzat uneoro eskuragarri
egon dadin.
- Prozesuan parte hartu duten pertsonei dokumentazioa emailez bidaliko diegu.
- Inork informazio gehiago nahi edo beharko balu Berdintasun Sailera jotzeko
aukera izango du.

- 45 -

URNIETAKO BERDINTASUNERAKO III. PLANA | Planaren komunikazioa

2.

Berdintasunerako Planaren garapeneko urteetan
•

•

3.

Udal-mailan:
- Udal-mailan dauden segimendurako egituren bidez emango zaie langileei
Planaren garapenaren berri; horretarako aurrez aipatutako espazioak erabiliko
dira.
Herri-mailan: Planarekin lotutako ekintza batzuek beste batzuek baino lanketa
komunikatibo handiagoa eskatuko dute, herritarren parte hartzea edo inplikazioa
beharko duten heinean. Kasuan kasu egokitzen joan beharko gara.
- Udaleko webgunean Planaren inguruko informazio eguneratua izango da; sare
sozialak ere erabiliko dira, batik bat ekintza puntualen berri emateko.
- Udaleko aplikazioaren bidez ere komunikatuko dira Planarekin lotutako ekintza
eta ekimen ezberdinak.
- Herriko emakume eta eragileekin sortutako foro ezberdinetan (hala nola, Jabetze
Eskolako erabiltzaileekin egingo diren urteroko balorazioetan) Planaren berri
emango da eta ahal den heinean honen segimendua egiteko espazioak
ahalbidetu, herritarrek interesa balute behintzat.

Planaren amaierako komunikazioa

Berdintasunerako II. Plana osotasunean garatu ondoren, ebaluazioan lorturiko emaitzen
gaineko informazioa zabalduko da Udal barruan zein herri-mailan. Hau zehazki nola egingo
den Planaren indarraldia amaitzean erabakiko da, momentu horretan abiatutako prozesuaren
arabera eta horrekin modu koherentean.
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Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen
132. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, administrazio publikoek araudi-plan bat argitaratu
beharko dute eta, bertan, hurrengo urtean onetsiak izan daitezen aurkeztuko diren araudi-ekimenak
jasoko dira. Behin onetsita, urteko araudi-plan hori dagokion administrazio publikoaren gardentasunatarian argitaratuko da.

Horrela, araudi-plana onesteari eta hori udal webgunean argitaratzeari esker, herritarrek existitzen
diren araudi-ekimenen berri izan dezakete, baita ekitaldian zehar burutu nahi diren ekimenen berri
ere. Beraz, herritarren parte-hartzea sustatzeko tresna bihurtzen da.

Aurrekoagatik, plan hau onetsi nahi da, non 2022ko ekitaldian zehar aurkeztu eta sustatu nahi diren
araudi-ekimenak jasotzen diren.

Nolanahi ere, herritarren araudi-ekimena kontuan hartuz, aintzat hartu behar da araudi-plan honetan
jasotako zerrenda ez dela itxia, ezta zehatza ere. Hau da, herritarren ekimenen bidez, bertan jasota
ez dauden eta hurrengo ekitaldian garatu eta onetsiko diren proposamenak aurkez daitezke (bai
ordenantzei edo arautegiei dagokienez, bai plangintzari dagokionez).

Era berean, nabarmendu behar da ez dela zerrenda itxia, legegintza- eta araudi-aldaketek udalaraudia bestelako xedapenetara edo legeetara egokitzeko beharra eragin dezaketelako; hala,
inguruabar hori ezin da aurreikusi plan hau onesterakoan.

Oro har, oraingo ordenantzak berrikustea eta horiek Administrazio Prozedura Erkideari buruzko
39/2015 Legera egokitzea aurreikusten da.

Horrez gain (arau horrek ezartzen dituen errekerimendu teknikoekiko egokitzapen-mailaren arabera),
administrazio prozedura arautzen duen ordenantza bat onestea aurreikusten da, tresnak eta
prozedurak zehaztuz.

Araudi-plana egituratze aldera, bi arlo bereiziko dira, hain zuzen ere, hauek:

1. Ordenantza arautzaileak (ez fiskalak) eta arautegiak.
2. Ordenantza fiskalak eta aurrekontu-araudia.

1. ORDENANTZA ARAUTZAILEAK (EZ FISKALAK) ETA ARAUTEGIAK

A. EGOITZA ELEKTRONIKOAREN ARAUTEGIA

Helburutzat lortu nahi da 39/2015 Legea betez Udalaren egoitza elektronikoa finkatzea, eta Udalaren
erregistro elektroniko orokorra eta iragarki taula elektronikoa sortzea. Azken honek iragarki taula
tradizionala ordezkatuko du.

B. URNIETAKO KIROL ZERBITZUEN ARAUDI NAGUSIAREN ALDAKETA

Udalbatzak 2018ko irailaren 7ko ez-ohiko bilkuran Urnietako Udalaren kirol zerbitzua kudeatzeko
eraren aldaketa onartu zuen. Horren ondorioz, lehen Kulturnieta, S.A.k kudeatzen zuen zerbitzu hori
Urnietako Udalak zuzenean kudeatzen du. Horrenbestez, araudiaren aldaketarekin lortu nahi da,
batetik, araudia kudeaketa eran egindako aldaketara egokitzea, eta, bestetik, araudian barneratzea
Buruntzaldeako Kirol Zerbitzuen lankidetza hitzarmena sinatuta daukaten udalerriekin adostutako
aldaketak. Aldaketen sakontasunaren arabera erabaki ahalko da araudi aldaketa bezala izapidetu
ordez indarrean dagoena ordezkatuko duen araudi berri bat onartzea.

C. KULTURA, EUSKARA, HEZKUNTZA, KIROLA, HAURRERIA, GAZTERIA ETA AISIALDIKO
JARDUERAK FINANTZATZEKO DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAULTZAILEAK

Aurreko urteetan egin den moduan 2022an dirulaguntza hauek emateko deialdia argitaratuko da.

D. UDALAREN MATERIALEN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA BERRIKUSTEA

2005eko urtarrilaren 13an Tokiko Gobernu Batzarrak onartutako araudiaren berrikuspena egingo da,
indarrean dagoen araudira egokitzeko eta egungo beharretara egokitzeko.

E. ESPAZIO PUBLIKOEN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA BERRIKUSTEA
Tokiko Gobernu Batzarrak 2004ko martxoaren 15ean onartutako eta 2007ko martxoaren 5ean aldatu
zuen araudia berrikusiko da, indarrean dagoen araudira egokitzeko eta egungo beharretara
egokitzeko.

F. URNIETAKO UDALAREN DIRULAGUNTZAK ARAUTZEKO ORDENANTZA

Udaleko dirulaguntzen araudi orokorra aldatu behar da, indarrean dagoen araudira egokitzeko eta
egungo beharretara egokitzeko

G. DROGEN MENDEKOTASUNEN ETA BESTE MENDEKOTASUN PSIKOLOGIKO BATZUEN
TRATAMENDURAKO DIRU-LAGUNTZEN ARAUDIA BERRIKUSTEA

Araudi hau 2013ko uztailan onartu zen eta berrikuspen orokorra egingo da, eguneratzeko aldaketak
burutzeko beharra antzematen bada, aldaketa horiek barneratuko dira.

H. ALDI BATERAKO ETXEBIZITZEN UDAL ARAUDIA ALDATZEA

Araudia hau 2008ko otsailan onartu zen eta III Kapituloan, Prozedurari buruzkoa, 5. Artikuloan,
Sartzeko Prozedura berrikusiko da eta prestazioak azkarrago kudeatzeko helburuarekin aldatuko da.

I.TUTORETZAPEKO UDAL ETXEBIZITZATAN OSTATU ETA ELKARBIZITZAKO ZERBITZUEN
UDAL ERREGELAMENDUA ALDATZEA

2013 urtean onartu zen eta IV Kapituloa, Onartzeko Prozedurari buruzkoa, aldatuko da. Behin,
herritarraren eskaera jasota zein prozedura jarraituko den hobeto argitzeko helburuarekin, aldatuko
da.

J. UDAL ARAUDI ORGANIKOA BERRIKUSTEA.

2011ko uztailaren 26an onartutako Udal Araudi Organikoa berrikustea komenigarria litzateke, egungo
behar eta berrikuntzetara egokitzeko.

2. ORDENANTZA FISKALAK ETA AURREKONTU-ARAUDIA

Araudi-bloke honen barruan eta, zehazki, ordenantza fiskalei dagokienez, adierazi beharra dago
ekitaldi guztietan errepikatzen diren ekimenak eta araudi-aldaketak daudela, hain zuzen, kausa hauen
babespean:
•

Ordenantza fiskalak maila gehiagoko araudira edo epai judizialetara egokitzea.

•

Tasa edo zerbitzu berriak arautzen dituzten ordenantza fiskal berrien onespena edo existitzen
diren ordenantza fiskalen aldaketa, tasa edo prezio berriak jasotze aldera.

•

Zergen tipoak/tarifak aldatzea, baita tasak eta prezio publikoak aldatzea ere, zerbitzuen
kostura egokituz.

•

Aldaketak salbuespenen eta hobarien kasuetan.

•

Aldaketak ordenantza fiskaletan jasotako gainerako alderdietan.

2022ko ekitaldian, zenbait ordenantza fiskal egokituko dira, aurretik adierazitako premisen pean,
2023ko urtarrilaren 1aren aurretik sar daitezen indarrean.

Urnieta, 2021eko abenduaren 15.
Alkatea

Jorge Segurado Iriondo

PLAN NORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE URNIETA PARA EL AÑO 2022

En virtud de lo estipulado en el artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, anualmente, las Administraciones Públicas
harán público un Plan Normativo que contendrá las iniciativas reglamentarias que vayan a ser
elevadas para su aprobación en el año siguiente. Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se
publicará en el Portal de Transparencia de la Administración Pública correspondiente.

De este modo la aprobación de dicho Plan Normativo y su posterior publicación en la web municipal
permite a la ciudadanía tener conocimiento de las iniciativas reglamentarias existentes así como de
las que se pretenden llevar a cabo a lo largo del ejercicio, presentándose de este modo como un
instrumento para favorecer la participación ciudadana.

Por lo anterior, se pretende la aprobación de este Plan, en el que se recogen las iniciativas
reglamentarias que se pretende promover y elevar para su aprobación en el ejercicio 2022.

En todo caso, teniendo en cuenta la iniciativa reglamentaria ciudadana, ha de considerarse que el
listado contenido en este Plan Normativo no es cerrado ni exhaustivo, en el sentido de que pueden
presentarse por la iniciativa ciudadana propuestas no contenidas en el mismo y que se vayan a
desarrollar y aprobar en el próximo ejercicio (tanto respecto a Ordenanzas o Reglamentos como en lo
referente a planeamiento).

Igualmente, ha de destacarse que no se trata de un listado cerrado en la medida en que los cambios
legislativos y normativos pueden devenir en la necesidad de adaptar la normativa municipal a otras
disposiciones o leyes, circunstancia ésta que no puede ser prevista en el momento de la aprobación
de este Plan.

Con carácter genérico se prevé también revisar las ordenanzas existentes y proceder a su adaptación
a la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, así como (en función del grado de
adaptación a los requerimientos técnicos que dicha norma establece) aprobar una ordenanza
reguladora del procedimiento administrativo, concretando herramientas y procedimientos.

En aras a estructurar el Plan Normativo, se van a diferenciar dos áreas, que son las que siguen:

1ª Ordenanzas Reguladoras (no fiscales) y Reglamentos.
2ª Ordenanzas Fiscales y normativa presupuestaria.

1ª ORDENANZAS REGULADORAS (NO FISCALES) Y REGLAMENTOS

A. ORDENANZA REGULADORA DE LA SEDE ELECTRÓNICA

Tiene como objetivos establecer la sede electrónica municipal, crear el Registro Electrónico General
del Ayuntamiento y el tablón de edictos electrónico, que sustituirá al tablón de edictos tradicional.

B. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO GENERAL DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE URNIETA

El Pleno del Ayuntamiento acordó en sesión extraordinaria celebrada el 7 de septiembre de 2018
modificar la forma de gestión del servicio municipal de deportes, pasando a ser gestinado de forma
directa por el Ayuntamiento de Urnieta en lugar de por Kulturnieta, S.A. Por ello, a través de la
modificación del Reglamento se pretende, por una parte, adaptar el mismo a la modificación en la
forma de gestión del servicio y, por otra, introducir en el Reglamento las modificaciones que se
acuerden con los municipios con los que el Ayuntamiento firmó el Convenio de Colaboración de los
Servicios Deportivos de Buruntzaldea. En función de la profundidad de las modificaciones propuestas
se podrá acordar tramitar una nuevo Reglamento que sustituya al anterior en lugar de tramitar el
expediente como una modificación normativa.

C. BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN
DE ACTIVIDADES DE CULTURA, EUSKERA, EDUCACIÓN, DEPORTE, INFANCIA, JUVENTUD Y
OCIO EN EL MUNICIPIO DE URNIETA.

Igual que los años anteriores en 2021 se publicará la convocatoria para la concesión de estas
subvenciones.

D. REVISIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DEL USO DE MATERIALES MUNICIPALES

Se realizará una revisión de esta normativa, aprobada el 13 de enero de 2005 por la Junta de
Gobierno Local, para adecuarla a la normativa vigente y adaptarla a las necesidades actuales.

E. REVISIÓN DE LA NORMATIVA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
PÚBLICOS

Se realizará una revisión de esta normativa, aprobada el 15 de marzo de 2004 por la Junta de
Gobierno Local y modificada el 5 de marzo del 2007, para adecuarla a la normativa vigente y
adaptarla a las necesidades actuales.

F. ORDENANZA REGULADORA DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES MUNICIPALES

Se realizará una revisión de la Ordenanza reguladora de concesión de subvenciones municipales,
para adecuarla a la normativa vigente y adaptarla a las necesidades actuales

G. REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE SUBVENCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
DROGODEPENDENCIAS Y OTRAS ADICCIONES PSICOLÓGICAS:

La presente normativa fue aprobada en julio de 2013 y será objeto de revisión general, incluyendo las
modificaciones que se detecten para su actualización.

H. REVISIÓN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL DE VIVIENDAS TEMPORALES:

Esta normativa fue aprobada en febrero de 2008 y en el Capítulo III, Procedimiento, 5. En el artículo
se revisará el Procedimiento de Acceso y se modificará con el objetivo de agilizar la gestión de las
prestaciones.

I.MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
CONVIVENCIA EN VIVIENDAS MUNICIPALES TUTELADAS.

Aprobado en 2013, se modificará el Capítulo IV relativo al Procedimiento de aprobación. Una vez
recibida la solicitud del ciudadano se modificará el procedimiento a seguir.

J. REVISIÓN DEL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL

Se considera conveniente proceder a una revisión del Reglamento Orgánico Municipal, para
adaptarla a las necesidades y novedades actuales.

2ª ORDENANZAS FISCALES Y NORMATIVA PRESUPUESTARIA

Dentro de este bloque normativo y más concretamente en lo que respecta a las Ordenanzas Fiscales,
ha de determinarse que se producen con carácter repetitivo todos los ejercicios diversas iniciativas y
cambios normativos, amparados en las siguientes causas:
•

Adaptación de las Ordenanzas Fiscales a la normativa de rango superior o sentencias
judiciales.

•

Aprobación de nuevas Ordenanzas Fiscales reguladoras de nuevas tasas o servicios o
modificación de las Ordenanzas Fiscales existentes en aras a recoger nuevas tasas o
precios.

•

Modificaciones de los tipos/tarifas de los Impuestos así como modificación de las tasas y
precios públicos, adaptándose al coste de los servicios.

•

Modificaciones de los supuestos de exención y de las bonificaciones.

•

Modificaciones en los demás aspectos recogidos en las Ordenanzas Fiscales.

En el ejercicio 2022 se procederá a la adaptación de diversas Ordenanzas Fiscales, bajo las premisas
anteriormente indicadas, para su entrada en vigor antes del 1 de enero de 2023.

En Urnieta, a 15 de diciembre de 2021

El alcalde

Jorge Segurado Iriondo
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URNIETAKO UDALAREN 2022RAKO KONTRATAZIO-PLANA

PLAN DE CONTRATACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE URNIETA PARA EL
AÑO 2022

9/2017 Legeak, azaroaren 8koak, Sektore
Publikoko Kontratuenak ( hemendik aurrera,
SPKL) sektore publikoko erakunde guztiak
behartzen ditu beren urteko kontratuzko jarduera
planifikatzera
eta
argitaratzera,
behintzat
harmonizatua den prozedurari lotuta dauden
kontratuetarako.
Horrenbestez, SPKLren 28.4 artikuluak ezartzen
du sektore publikoko erakundeek programatuko
dutela kontratazio publikoko jarduera, aurrekontuekitaldi batean edo urte anitzeko aldi batean garatuko dutena, eta aldez aurretik jakinaraziko dutela
beren kontratazio-plana, SPKLren 134. artikuluan
aurreikusitako aldez aurreko informazio-iragarki
baten bidez, gutxienez SARA kontratuak jasoko
dituena. Azken kontratu horiek SPKLren 19.
artikulutik 23. artikulura bitartean definitzen dira.
Honela, Kontratazio Plan hori onartzeak eta,
ondoren, Udalaren kontratatzailearen profilean
argitaratzeak aukera ematen du, batetik,
lizitatzaileen eta, bereziki, enpresa txikien eta
ertainen (ETEak) parte hartzea errazteko Udalak
egiten dituen kontratazio-prozeduretan. Gainera,
gardentasuna indartzeko mekanismo bat da,
aurretiko informazio horren bidez, lehia sustatzen
duelako. Kontratatzailearen profila “Kontratazio
Publikoa
Euskadin”
plataforman
dago
(www.contratacion.euskadi.eus
estekan
eskuragarri dago).

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante, “LCSP”) obliga a
todas las entidades del sector público a planificar
y publicar su actividad contractual anual, al
menos para los contratos sujetos a regulación
armonizada (en adelante “SARA”).

Bestetik, kontratazio-organoei aukera ematen die
beren kontratuzko jarduera ondo planifikatzeko
eta aldez aurretik ematen diren premiazko epeak
direla-eta tramitazio presazkoak saihesteko.

Por otra parte, facilita a los órganos de
contratación realizar una adecuada planificación
de su actividad contractual y evitar tramitaciones
precipitadas por la premura de plazos que se
conocen de antemano.

Urteko Kontratazio Planak kontratuen zerrenda
bat du, oinarrizko datuak barne (xedea, prezioa,
iraupena eta aurreikusitako lizitazio-data),
enpresek kontratazio-planen berri aldez aurretik
izan dezaten, deialdiari adi egon daitezen eta
eskaintzak egiteko planifikatzen joan daitezen.
Plan adierazgarria da, eta ez du kontratu
guztiak lizitatzera edo azaldutako baldintza
zehatzetan horiek egitera behartzen.

El Plan Anual de Contratación recoge una
relación de contratos, con sus datos básicos
(objeto, precio, duración y fecha estimada de
licitación), para que las empresas puedan
conocer
anticipadamente
los
planes
de
contratación, estar atentos a la convocatoria e
irse planificando para hacer las ofertas.
Es un plan indicativo, que no obliga a licitar todos
los contratos o a hacerlos con las condiciones
concretas anunciadas.

SPKLren 134. artikuluan aurreikusten den
aurretiko informazio-iragarkia harmonizatua den
prozedurari
lotuta
dauden
kontratuetara

El anuncio de información previa del artículo 134
LCSP se limita a los contratos SARA, cuando se
estima conveniente reducir los plazos para

Así pues, el artículo 28.4 de la LCSP establece
que las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de
contratación anticipadamente mediante un
anuncio de información previa previsto en el artículo 134 de la LCSP que al menos recoja los
contratos SARA. Estos últimos contratos se definen en los artículos 19 a 23 LCSP.
De este modo la aprobación de dicho Plan de
Contratación y su posterior publicación en el perfil
de contratante del Ayuntamiento alojado en la
plataforma “Contratación Pública en Euskadi”
(accesible en www.contratacion.euskadi.eus )
permite, por una parte, facilitar la participación de
los posibles licitadores y, en especial, de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), en los
procedimientos de contratación llevados a cabo
por el Ayuntamiento, suponiendo, además, un
mecanismo para reforzar la transparencia, al
fomentar
la
competencia
mediante
esa
información anticipada.
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mugatzen da, eskaintzak aurkezteko epeak
murriztea komenigarritzat jotzen denean.
Arau harmonizatupeko kontratuak dira:
1. 5.350.000 euroko edo gehiagoko balio
zenbatetsia duten obra-kontratuak, obraemakidako kontratuak eta zerbitzu-emakidako
kontratuak.
2. 214.000 euroko edo gehiagoko balio
zenbatetsia duten hornidura-kontratuak eta
zerbitzu-kontratuak
(750.000
euro
IV.
eranskineko zerbitzu-kontratuetan).
3.
23.
artikuluan
aurreikusitako
diruz
lagundutako kontratuak.

presentar ofertas.

Jarraian, Urnietako Udalak 2021ean lizitatu nahi
dituen prozedurari lotuta dauden kontratuak
zehazten dira:

A continuación, se detalla la previsión de
contratos que el Ayuntamiento de Urnieta licitará
a lo largo del año 2022:

1. Udal-argitalpenen zerbitzua
a. Balio zenbatetsia: 80.000 euro.
b. Iraupena: bi urte, gehienez beste bi urtez luza
daitekeena.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
otsaila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

1. Servicio de publicaciones municipales
a. Valor estimado: 80.000 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: febrero de
2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Local

2. Urnietako udalerrian esku-hartze soziohezitzailerako zerbitzuak.
a. Balio zenbatetsia: 286.395,83 euro.
b. Iraupena: lau urte, gehienez beste bi urtez
luza daitekeena.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
martxoa.
d. Kontratazio-organoa: Udalbatza

2. Servicio de intervención socioeducativa en el
municipio de Urnieta.
a. Valor estimado: 286.395,83 euros.
b. Duración: cuatro años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: marzo de 2022.
d. Órgano de contratación: Pleno

3. Eskola-kirola koordinatzeko zerbitzua
a. Balio zenbatetsia: 103.226,75 euro.
b. Iraupena: bi urte, gehienez beste bi urtez luza
daitekeena.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
martxoa.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

3. Servicio de coordinación de deporte escolar
a. Valor estimado: 103.226,75 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: marzo de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Local

4. Urnietako udaltzaingoarentzako patruila
ibilgailu
bat
Renting
sistemaren
bidez
alokatzeko
a. Balio zenbatetsia: 45.022,89 euro.
b. Iraupena: bi urte, gehienez beste bi urtez luza

4. Arrendamiento (renting) de un vehículo coche
patrulla con destino a la guardia municipal del
ayuntamiento de Urnieta.
a. Valor estimado: 45.022,89 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente

Son contratos sujetos a regulación armonizada:
1.
Contratos de obras, de concesión de
obras y de concesión de servicios cuyo valor
estimado sea igual o superior a 5.350.000 euros.
2.
Contratos de suministro y contratos de
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior
a 214.000 euros (750.000 euros en los contratos
de servicios del anexo IV).
3.
Los contratos subvencionados previstos
en el artículo 23.
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daitekeena.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
otsaila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: febrero de 2022.

5. San Juan 42 eraikinaren barrualdea
eraberritzeko obra
a. Balio zenbatetsia: 817.650 euro.
b. Iraupena: 9 hilabete
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
otsaila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

5. Obra de reforma interior edificio San Juan 42

d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Local

a. Valor estimado: 817.650 euros.
b. Duración: 9 meses
c. Fecha estimada de licitación: febrero de
2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

6. Herriko argiteriaren mantentze-lanak
a. Balio zenbatetsia: 140.000 euro.
b. Iraupena: bi urte, eta urtero luzatu ahal
izango da, gehienez beste bi urtez.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
ekaina.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

6. Mantenimiento de alumbrado público
a. Valor estimado: 140.000 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: junio de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

7. Urnietako eremu berde, parke eta zelaien
kontserbazio,
mantenu,
egokitzapen
eta
garbiketarako zerbitzuak
a. Balio zenbatetsia: 721.149,81 euro.
b. Iraupena: bi urte, eta urtero luzatu ahal
izango da, gehienez beste bi urtez.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
otsaila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

7. Servicios de conservación, mantenimiento,
adecuación y limpieza de las zonas verdes,
parques y jardines de Urnieta.
a. Valor estimado: 721.149,81 .euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: febrero de
2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

8. Urnietako udalerrian kale garbiketako
zerbitzua
a. Balio zenbatetsia: 1.600.000 euro.
b. Iraupena: bi urte, eta urtero luzatu ahal
izango da, gehienez beste bi urtez.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
martxoa.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

8. Servicio general de limpieza urbana en el
término municipal de Urnieta
a. Valor estimado: 1.600.000 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: marzo de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

9. Parke estaliko obra
a. Balio zenbatetsia: 237.000 euro.
b. Iraupena: bost hilabete
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko

9. Obra del parque cubierto
a. Valor estimado: 237.000 euros.
b. Duración: cinco meses.
c. Fecha estimada de licitación: abril de 2022.
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apirila.
d. Kontratazio-organoa:
Batzarra

d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Tokiko

Gobernu

10. Apartamentu babestuen obra
a. Balio zenbatetsia: 1.185.000 euro.
b. Iraupena: 9 hilabete
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
apirila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

10. Obra de viviendas de apoyo y cuidados
a. Valor estimado: 1.185.000 euros.
b. Duración: 9 meses
c. Fecha estimada de licitación: abril de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

12. Pumtrackeko obra
a. Balio zenbatetsia: 40.000 euro.

11. Obra pista pumptrack
a. Valor estimado: 40.000 euros.

b. Iraupena: 3 hilabete
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
iraila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

b. Duración: 3 meses
c. Fecha estimada de licitación: septiembre de
2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

12. Skate Parkeko obra
a. Balio zenbatetsia: 40.000 euro.
b. Iraupena: 3 hilabete
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
apirila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

12. Obra de Skate park
a. Valor estimado: 40.000 euros.
b. Duración: 3 meses
c. Fecha estimada de licitación: junio de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Local

13. Kontagailuen hornidura.
a. Balio zenbatetsia: 80.000 euro.
b. Iraupena: bi urte, eta urtero luzatu ahal
izango da, gehienez beste bi urtez.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
iraila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

13. Suministro de contadores.
a. Valor estimado: 80.000 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: septiembre de
2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno
Local

14. Bizikidetza programako zerbitzua.
a. Balio zenbatetsia: 60.000 euro.
b. Iraupena: bi urte, eta urtero luzatu ahal
izango da, gehienez beste bi urtez.
c. Lizitaziorako aurreikusitako data: 2022ko
apirila.
d. Kontratazio-organoa: Tokiko Gobernu
Batzarra

14. Servicio de programa Bizikidetza
a. Valor estimado: 60.000 euros.
b. Duración: dos años, prorrogable anualmente
hasta un máximo de dos años adicionales.
c. Fecha estimada de licitación: abril de 2022.
d. Órgano de contratación: Junta de Gobierno

Jorge Segurado Iriondo
Alkatea/Alcalde
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