
ORGANOA PROPOSAMENA GOBERNUAREN ERANTZUNA

2020 2021 2022

2020an, Garapenerako Lankidetzara gutxienez udal-aurrekontu 
osoaren % 0,7 bideratzea, konpromisoa udal-aurrekontu finkatuaren 
% 1 bideratzea dela ahaztu gabe

X
Udalaren ustez, Udalaren garapenerako lankidetza-politika sendotuta 
dago. Lankidetzaren Gida Plan berria lantzen ari da, eta horren bidez 
onartuko dira datozen urteetarako konpromisoak eta, jakina, bide-orria.

 % 1era iristeko ibilbide-orri bat egitea X X X

Garapen Jasangarrirako Helburuak. Gizarte-eraldaketarako 
informazio-, komunikazio-, sentsibilizazio- eta hezkuntza-ekintzak 
garatzea, aurrekontuetan argi eta garbi islatuz. Aurrekontuetan gizarte-
eraldaketarako hezkuntzarekin lotuta dauden garapen jasangarrirako 
helburuak (atxiki aurrekontu bat), herritarrek eta gizarte-elkarteek 
sustatuta

X x

La educación para el desarrollo (o “educación para la transformación 
social”) es una línea estratégica del Servicio de Cooperación al 
Desarrollo. El reto está en garantizar la calidad, la profundidad y el 
impacto de las acciones que se lleven a cabo, por lo que el 
fortalecimiento de esta línea debe pasar en primer término por el 
desarrollo de programas estables que permitan mejorar impacto y 
calidad, no siendo las convocatorias de subvenciones la vía más 
adecuada. Tanto el importante convenio de comercio justo y consumo 
responsable como las acciones educativas vinculadas con proyectos de 
cooperación de Economía Social y Solidaria contribuyen a promover  
este enfoque económico. En cualquier caso, el fomento de la economía 
social y solidaria en la ciudad no corresponde en exclusiva ni de 
manera prioritaria al Servicio de Cooperación al Desarrollo, sino que 
depende de actuaciones interdepartamentales.

Ekintza zehatzak edo azterketa diagnostikoak garatzea, udal-politikek 
bidezko merkataritzaren edo kontsumo arduratsuaren gisako gaietan 
zer nolako koherentzia duten ebaluatzeko. Gizarte-aurrekontuetan 
murrizketarik egon ez dadila eskatzea

X

El Departamento considera adecuado contar con una estrategia 
específica en materia de comercio justo y consumo responsable. En 
ese marco, en el proyecto de presupuesto 2020 ya se ha ampliado el 
anterior convenio de Comercio Justo al ámbito de Consumo 
Responsable. El sistema de seguimiento de los resultados efectivos en 
la contratación municipal estará incluido en la nueva “Instrucción para la 
contratación socialmente responsable y sostenible”, de próxima 
aprobación.

 Gizartea Eraldatzeko Hezkuntzan (GEH) lan egitea, lanerako ildo 
estrategiko gisa. 

X X

Garapenerako hezkuntza (edo "gizartea eraldatzeko hezkuntza") bada 
Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren ildo estrategikoa. Egiten diren 
ekintzen kalitatea, sakontasuna eta eragina bermatzea da erronka, eta, 
beraz, ildo hori indartzeko, lehenik eta behin, programa egonkorrak 
garatu behar dira, horrek ahalbidetuko baitu eragina eta kalitatea 
handitzea; dirulaguntzen deialdiak ez dira biderik egokiena horretarako. 
Bidezko merkataritzarekin eta kontsumo arduratsuarekin lotutako 
hitzarmen garrantzitsuak batetik eta ekonomia sozial eta solidarioaren 
arloko lankidetza-proiektuekin lotutako hezkuntza-ekintzek bestetik 
ikuspegi ekonomiko hori sustatzen laguntzen dute. Nolanahi ere, hirian 
ekonomia sozial eta solidarioa sustatzea ez dagokio, ez esklusiboki, ez 
lehentasunez, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari, sailen arteko 
jardueren mende baitago.

 Lankidetzako aurrekontua beste arlo batzuetara ez bideratzea X X

Lankidetza-aurrekontuaren gauzatze-maila beti da oso handia; 2020an 
ere, oso urte konplexua izan arren, onartutako aurrekontuaren % 97 
gauzatu da. Beraz, beste partida batzuetara egindako transferentziak 
oso txikiak izan dira beti. Hala ere, alderdi hori hobetzen saiatuko gara, 
% 100era iristeko

 Lankidetzan lan egiten duten pertsonen lan-eskubideak 
errespetatzen direla bermatzea. Eskubideak bermatzearekin lotuta, 
zeharkako kostuak handitzea (gaur egungo % 7tik) eta GEHaren 
deialdia indartzea eskatzen da, elkarteek hirian egiten duten 
lankidetza-lana aitortzeko eta krisi hau sektorean sortzen ari den 
ondorioak leheneratzeko

X X

Udalak ez ditu garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak (GGKE) 
kontratatzen, garapenerako lankidetza-proiektuak egiteko dirulaguntzak 
ematen baizik. Beraz, haiek kontratatuta dituzten langileen lan-
baldintzak ez dira Udalaren zuzeneko erantzukizuna, ezta lankidetza-
proiektuak diruz laguntzen dituzten beste erakunde batzuena ere, baizik 
eta GGKEena berena. Kasu askotan, GGKEetako langileen lan-
baldintzak eta soldatak dirulaguntzetan sartutako zeharkako kostuen 
mende daude zuzenean, eta horrek esan nahi du finantzaketa 
publikoarekiko mendekotasun-maila handia dutela. Gaur egun, 
lankidetzarako dirulaguntzen deialdietan, Udalak zeharkako kostuen % 
7 ematen dio erakunde eskatzaileari, eta % 7 proiektua gauzatzeko 
ardura zuzena duen tokiko erakundeari

 Gasteizko Udalaren egoitza elektronikoak ondo funtziona dezala, 
hura beharrezkotzat jotzen diren baliabideekin hornituz.

X X

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak sortutako gorabeheren berri 
ematen die Udalaren egoitza elektronikoaren kudeaketan zuzenean 
inplikatutako sailei, eta gure Sailak jarraituko du azpimarratzen 
premiazkoa dela dirulaguntzak kudeatzeko aplikazioa abian jartzea -
orain garatzen ari da
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