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Eskolako nahiz etxeko segregazioari aurre egiteko estrategiak X

Erantzuna luzea denez, web orri honetako dokumentu honetara jo behar da:: 
https://www.vitoria-
gasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/57/84/95784.doc     2-3 
orrialdeak

Gizarte-politiketara bideratutako aurrekontu-igoerari dagokionez, 
bizikidetza eta aniztasuna sustatzeko politikak bultza daitezela 
proposatu da, diskurtso xenofoboak, arrazistak eta zurrumurruak 
ekiditeko

X
Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este 
Gobierno municipal y para el Ayuntamiento, aunque existe una limitación de 
recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir incrementando estas políticas.

Garrantzitsua da Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko proiektuen 
poltsa aurrekontuaren egituran islatzea, horiek betetzeko 
konpromiso-bermeekin.

X X

La Bolsa de Proyectos, es una iniciativa del Dpto. de Alcaldía que pretende dar 
cabida a proyectos que impulsen las materias de lo servicios que lo componen 
(Convivencia y Diversidad, Euskera, Igualdad y Juventud), la partida es de nueva 
creación y aparecerá en el presupuesto del departamento

Ekarpen ekonomiko handiagoa egitea dirulaguntzen partidara, 
eta elkarte berrientzako partida zehatz bat sortzea.

X

Hiri Hezitzailearen partida sustatzea X

Partida zehatz bat sortzea udal-komunikazioa egokitzeko 
proiekturako

X
Se esta trabajando este proyecto desde el Servicio de Transparencia y Atención 
Ciudadana

Elkarteei bideratutako partidak areagotzea. Asko dira kolektiboak 
eta gutxi baliabideak; horien artean sortzen den lehiak ez du 
ezertxo ere laguntzen

X
Bizikidetza, aniztasuna, giza eskubideak eta memoria historikoa sustatzeko 
proiektuetarako dirulaguntzen partidak beste bultzada ekonomiko bat jaso du, udal 
gobernuaren eta Elkarrekin Podemos taldearen arteko aurrekontu-akordioari esker

Dirulaguntza-deialdien planteamendu berri bat egitea, lege 
berriak zenbait urtetarako proiektuak aurkezteko aukera ematen 
baitu, gauzatze-epe luzeagoekin

X

Dirulaguntzetarako deialdia, hitzarmenak ez bezala, hainbat urtetarako izan 
daiteke. Esaterako, adostu liteke aurkezten diren interes publikoko proiektu 
estrategikoetarako konpromiso-kredituak onartzea, proiektu horiek denboran zehar 
jarraituko dutela bermatzeko

Edizio honetan elkartu diren hiru elkarguneen artean sinergiak 
ahalbidetzea, hurrengo urtera begira, hiru planak elkarrekin 
lotuko dituen aurrekontu-proposamen bat aurkeztu ahal izateko: 
Gazteria, Bizikidetza eta Aniztasuna, eta Berdintasuna

X
Interesgarria da alderdi operatiboari dagokionez balioestea. Ideia hori agertzen zen 
proiektuen poltsan, baina ez zuen arrakasta handirik izan. Kolektiboekin azter 
liteke, planteamenduarekin asmatzeko.

Aurrekontu-partidek barne hartzen duten metodologia azaltzea 
eta/edo aldatzea. Gastua garapen jasangarrirako helburuen 
arabera sailkatuta, beste erakunde batzuek egin duten bezala

X

Gasteizko Udalak ibilbide luzea egin du garapen iraunkorraren alde lan egiten, eta 
GJH guztien eta horiek garatzen dituzten gastu-politiken eta aurrekontu-programen 
artean harremana ezartzeko beharra ikusi du. 2022ko aurrekontuetan lehenengo 
aldiz sartu da txosten bat udal-aurrekontuetako partidak Garapen Jasangarriko 
Helburuekin lerrokatzeko. Txostena dokumentu bizia da, eta pixkanaka ezarriko da, 
sailen, erakunde autonomoen eta udal-sozietateen aniztasun tipologikoa kontuan 
hartuta, eta gastu-politiken zeharkako ikuspegi berri horretara egokitzen ari garela 
kontuan hartuta, ez baikaude horretara ohituta. Txostenaren irismena eta 
metodologia hurrengo ekitaldietan hobetzen eta zehazten joango dira.

Hiriko inbertsio eta proiektu handiei gizarte-bizikidetzako 
ikuspegia ematea

X

Proposamen interesgarria da, eta Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzua bat dator 
horrekin. Lehenengo planean bezala, hurrengo Bizikidetza eta Aniztasun Planean 
ere kulturarteko ikuspegia eta aniztasuneko bizikidetzarako premisak udalaren 
jardunean zeharkako bihurtzera bideratutako ekintzak sartzea aurreikusten da. 
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Las políticas sociales, de convivencia y diversidad son prioritarias para este 
Gobierno municipal y para el Ayuntamiento, aunque existe una limitación de 
recursos, no obstante, es voluntad municipal seguir incrementando estas políticas.


