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Herritarren parte-hartzerako erakunde-espa-
rru berri bat definitzen
Joan den legealdian parte hartzeko prozesu garrantzitsu bat burutu zen Gasteizko Udalean udal talde 

politikoekin, udal eremu guztietako teknikariekin eta 60tik gora elkarte eta herri-erakunderekin, Herrita-

rren Parte-hartzerako Plan berri bat prestatzearren. 

Prozesu honen ondorioak era askotakoak eta arlo askotakoak badira ere, argi erakusten dute gure 

toki-administrazioan erakunde-esparru berri bat birdefinitu behar dela, herritarren parte-hartzea eta, 

beraz, baita horren kalitate demokratikoa ere hobetu dadin.

Erakunde-esparru berri horretan zenbait jarduera-plano bereizten ditugu:

Erakundeen jarduna
Informazioa eta gardentasuna

Kontu-ematea

Herritarren kontsultak

Eztabaidak eta proposamenak

Parte hartzeko organoak eta espazioak

Parte hartzeko prozesuak

Herritarrak sentsibilizatzea eta kapital soziala indartzea
Komunikazio-kanpainak

Elkartegintza eta boluntariotza sustatzeko programak

Herritartasunerako eskola

Herritarren ekimena
Kontrola (informazioa eskuratzea, azalpenak eskatzea)

Herritarren proposamenak

Demokraziaren hiru eremuak elikatzen dituzten jarduera-ildoak:

Eremu zuzena

Ordezkaritza-eremua

Eztabaida-eremua

Eta hiru ardatz edo arlo nagusi horietako bakoitzaren garapen eraginkorrari esker bermatu ahal izango 

dugu demokraziaren kalitatea eta, beraz, baita herritarren parte-hartzearena ere gure udalerrian.

1. ERAKUNDE-ESPARRUA



HERRITARREN PARTE-HARTZE ORGANOAK GASTEIZKO UDALEAN -3-

  

 

(Fernando Pindado, 2013)

Eta erronka horri aurre egiteko, jabetu behar dugu erakunde-esparru berri hori garatzeko beharrezkoa 

izango dela eragile guztien aldetik kultura-aldaketa garrantzitsu bat gauzatzea arlo publikoaren kudeake-

tan. Gure udaleko administrazio-prozesuetan eta, halaber, gure herri-erakundeetan gardentasuna eta 

herritarren parte-hartzea barneratuko duen gauzak egiteko modu berri bat.

Herritarren parte-hartzerako egungo 
organoen berrikuspena eta aldaketa dugu ardatz

Parte-hartzerako plan berria prestatzen lagunduko duen parte hartzeko prozesuaren ondorioetako bat 

da, hain zuzen ere, parte-hartzerako egungo organoak berrikusi eta aldatu egin behar zirela, betiere 

egindako diagnostiko partekatua kontuan izanik.   

Herritarren parte-hartzerako organoak:

Sektore-kontseiluak:  
Irisgarritasuna 

Garapenean laguntzekoa 

Kultura 

Euskara 

Adinekoak

Osasuna eta Kontsumoa

Merkataritza 

Ingurumena

Berdintasuna 

Gizarte-zerbitzuak

Animalien babesa

Parte hartzeko prozesu horren barruan egindako diagnostikoaren zenbait ondorio eskaintzen ditugu 

jarraian.

Lurralde-kontseiluak
Aldabe

Judimendi

Hegoalde

Pilar

Lakua

Iparralde

Nekazaritza-eremua

Gizarte-kontseilua

Beste batzuk:  Hiri Planeamenduaren aholku-kontseilua

Udalaren eskola-kontseilua

Arautu gabeko foroak: Gazteria, Mugikortasuna...

Herri kontsulta

Herritarren ekimena 

Hauteskunde-sistema

Ordezkaritza eta kontrola

Kontu-ematea, gardentasuna

Parte-hartzeko prozesuak  (eztabaida publikoa)

Parte-hartzerako organoak 

Eztabaida momentuak eta espazioak

Dimensión 
directa

Dimensión 
dialéctica

Dimensión 
representativa

2. DIAGNOSTIKOA
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Parte hartzeko organoei eta beste bide 
batzuei buruzko eta norbanako gisa parte 
hartzeari buruzko diagnostikoaren laburpena  
LURRALDE-KONTSEILUAK  

Zer erakundek parte hartzen zuen edo parte har zezakeen eta gai horrekin lotutako alderdiak aipatu 

zituzten: batez ere, auzo-elkarteek hartu zuten parte, zonaldeko beste elkarte batzuek ez zuten parte 

hartu, eta beste elkarte batzuek ezin izan zuten parte hartu araudiak eragotzi egiten zielako. Horrek 

baldintzatuta, parte-hartze txikia izan zen eta ikuspuntuak ere urriak izan ziren. Horrez gain, parte hartu 

zuten elkarteen ordezkagarritasuna oso anitza izan zela ikusi genuen.

 Zalantzan jarri zuten zonaldeen banaketa, batzuk handiegiak zirelako eta beste batzuk oso txikiak. 

Horietako batzuetan, oso desberdinak ziren auzo-errealitateak topatu genituen. 

Organo horien inguruan behin eta berriro aipatu zituzten beste batzuk izan ziren hauek: ez zegoen erant-

zun sistematizaturik eta epe barruan emandakorik, eta konpromisoak ez ziren betetzen. Ekarpenen 

batean honako hau adierazi zuten: "ez dute ezertarako balio".  

Edukien inguruan, aldiz, hauxe aipatu zuten: 
a) Auzo batzuei buruzko planteamendu partikular batzuek saioak monopolizatzen zituzten. 

b) Dokumentazioa urria izan zen eta berandu entregatzen zuten. 

SEKTORE-KONTSEILUAK 

Kontsulta-izaera ezbaian jarri zuten eta, horrez gain, adierazi zuten kontseilu edo batzordeetan landu-

takoak ez zuela inolako eraginik lortzen politiketan. Ekarpen batzuen arabera, ez ziren betetzen batzorde 

horien funtzioak.

Batzordeak egiteko maiztasunari dagokionez, egiaztatu zuten ez zutela egin haietako batzuetarako deial-

dirik. Beste alde batetik, adierazi zuten deialdi-prozedurak gehiegi luzatzen zirela. 

Esparru askotako ekarpenetan maiz errepikatutako gatazka-gaietako bat quorumarena izan zen: batzor-

de batzuetan asistentzia txikia izan zenez, ezin izan zituzten egin, quorumik ez zegoelako. Inskribatutako 

kideen kopuruak ez zuen zerikusirik izaten gero ohiko asistentziarekin.
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Kide diren elkarteen tipologiarekin eta kopuruarekin lotuta, zailtasun batzuk aipatu 
zituzten:  

a) Batzorde batzuetako kide kopurua gehiegizkoa zen eta horrek parte-hartzea eragozten zuen. Dena 

den, araudian ez zegoen kide kopuru gomendagarriari buruzko aholkurik, hura operatiboa izan zedin 

(gehieneko eta gutxieneko kopururik). 

b) Kontseilu batzuetan ez zen araudia betetzen: kontseilu batzuetan elkarte ez ziren erakundeek parte 

har zezaketen eta, aldiz, beste batzuetan, elkarte ez zirenei eragotzi egiten zieten kontseiluetan 

parte hartzea, araudiak hala xedatzen duelako.

c) Gure udalerrian ezarpenik ez duten elkarte batzuek ordezkaritza zuten kontseilu batzuetan. 

d) Bizilagunen elkarteak egoteak zaildu egiten zuen sektore-esparruko gaietan zentratzea. Gainera, 

kontseilu-esparruarekin lotutako elkarteen ordezkaritza oso txikia zen. 

e) Kopuruari eta esparruari dagokionez, era askotakoak ziren ordezkatutako kolektiboak. 

Presidentetzen izaera politikoari dagokionez:  
a) Kontseiluen agenda baldintzatzen zuen. Kontseilu batzuetarako ez zen deialdirik egiten edo usteka-

bean bertan behera geratzen ziren. 

b) Proposatutakoen artetik eguneko gai-zerrendan zein gai sartzen zen eta zein ez zen sartzen onart-

zeko garaian esku hartzen zuten. 

c) Presidenteak kolektibo desberdinei emandako tratamenduan, kutsu ideologiko bat ikus zitekeen. 

d) Presidentetzari egindako galderei ez zitzaien erantzuten. 

e) Zenbait politikoren aldetik errespetu-falta nabarmena ikus zitekeen, mugikorrari adi egoten baitziren 

bilkurak irauten zuen bitartean. 

f) Ez zegoen informaziorik, edo berandu iristen zen. 

g) Erabaki ez-teknikoen errua langile teknikariei egozten zieten jendaurrean.

Gaiak proposatzeko ekimena ez zuten elkarteek eta udaleko sailek egiten. Gai batzuek elkarte batzuen 

interes partikularrei erantzuten zieten soilik eta pertsona batzuek monopolizatu egiten zuten saioen 

edukia. Ez zituzten irizpideak edo esku-hartze jakin batzuk lantzen, eta kexak ziren nagusi.

GIZARTE-KONTSEILUA

Parte-hartze organo honen inguruan, hobeto funtzionatu ahal izateko zenbait zailtasun zeudela adierazi 

zuten, esate baterako: 

a) Informazioa falta zen horren funtzioei eta funtzionamenduari buruz, eta horrez gain, prentsan ager-

tutako informazioek ez zuten errazten horren inguruko konfiantzarik edukitzea. 

b) Kontseilariek ez zuten parte hartzen, eta horrek baldintzatu egiten zuen kontseiluaren funtziona-

mendu egokia, quorumik ez zegoelako. 

c) Koordinatzeko zailtasunak:

d) Berriro aipatu zuten beste era bateko mendekotasun organikoa behar zela. 

- Ez dago loturarik beste parte-hartze organo batzuekin, eta batzuetan, ordezkariek beren 

jatorrizko kontseiluetan informaziorik ematen ez zutelako gertatzen zen hori. 

- Lotura falta zen saileko teknikariekin eta gobernu-organoekin. 

- Osoko bilkurako gaiek baldintzatu egiten zuten eta ez zuen plangintza propiorik. 

e) Ezin zuen hiri-funtzioa bete, beste kontseilu batzuen eraginkortasun-ezak eragotzi egiten zuelako.
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PARTE HARTZEKO BESTE FORO BATZUK

Gazte Planaren Batzordeari dagokionez, aipatu zuten dinamismo handiagoa zegoela, parte-hartzeko 

prozesuak sortu zituztela, banaka parte hartzeko aukera eskaini zutela eta ez zegoela oposizioko politi-

karirik, baina halere, baliabide gutxi zituzten hori ezagutzera emateko. Azkenaldian, parte-hartzaileek ez 

zuten gaiak proposatzeko inolako ekimenik aurkeztu.  

Planeamenduko Aholku Batzorderako deialdirik ez zuten egin eta ez zegoen irekia. 

ORO HAR

Parte-hartze orokorrari dagokionez, horretarako bitarteko posible bakarra organoak zirela aipatu zuten; 

izan ere, ez zituzten beste bide batzuk erabiltzen eta horrek banaka parte hartu ahal izatea mugatzen 

zuen. 

Erantzunik ez egoteak oso gardenak ez ziren bide batzuk bilatzea eragin zuen.

Organoetan agerian geratu zen garrantzi politikoa gehiegizkoa zela eta horrek 
ondorio batzuk zituela: 

a) Presidentetzek baldintzatu egiten zuten. 

b) Batzuetan, organoak gatazka politikorako gune bihurtzen ziren. 

c) Ez zegoen zehaztuta oposizioko taldeen eginkizuna. 

 Organoetako elkarteei zegokienez, hauxe ikusi zuten:  
a) Asistentzia txikia da eta beti berberak joaten dira. 

b) Batzuetan, ordezkagarritasun oso txikia duten elkarteek boikota egiten zioten organoen lanari. 

c) Auzo-elkarte batzuk elkarte politiko bilakatu ziren. 

d) Pertsonalismoek eta berritzerik ez izateak ahuldu egiten zuten elkarteen funtzionamendua. 

Organoen kopuruak eta organo-sistemaren konplexutasunak zaildu egiten zuen 
horien kudeaketa-lana:  

a) Gehiegi ziren.

b) Zaila zen plangintza bat egitea. 

c) Gai batzuek organo bati baino gehiagori eragiten zioten. 

d) Bilerak prestatzeko materiala ez zen iristen edo berandu iristen zen. 

e) Ez zegon tresna informatikorik kudeaketa-lan horiek arintzeko. 

f) Prozesu parte-hartzaile batzuk organoetatik kanpo geratzen ziren.

Ez zuten eskaintzen herritarrentzat zabalik zegoen inolako informaziorik, ez lantzen zituzten gaiei buruz 

eta ez emaitzei buruz ere. Politiketan ez zen emaitzarik ikusten; izan ere, ez zirenez lotesleak, informa-

zioa emateko xedea besterik ez zuten.  Ez zegoen arrazoitutako erantzunik, eta horrek, mesfidantza, 

sinesgarritasun-eza eta etsipena eragiten zuen.
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NORBANAKO GISA PARTE HARTZEA

 Arlo honetan gauzarik azpimarragarriena araudiak norbanakoek parte hartzeari ezartzen zion muga da, 

erregistratutako erakundeen ekarpenak ongi antolatzea baitzen horren xede nagusia, baina horrek 

norbanakoen aldetik parte-hartze urria eragiten zuen. 

Bigarren baldintzatzailea, hain zuzen ere, zeuden bideei buruzko informaziorik ez izatea izan zen, zeren 

eta, horren ondorioz, herritarrek ez baitzituzten ezagutzen norbanako gisa parte hartzeko zeuden bene-

tako aukerak.

 

Gizartean konpromisorik gabeko parte-hartzea zabaltzen ari zen sare sozialen, postontzien eta abarren 

bidez, eta parte-hartze mota horri garrantzi gutxiago ematen zitzaion bide antolatuetatik egiten zenari 

baino, nahiz azken hauetan ez zuen inork erantzuten.

Pertsona batzuek norbanako gisa parte hartu nahi zuten, nahiz ez zuten horretarako biderik topatzen.
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Jarduera-Irizpideak
Organoak aldatzeko JARDUERA-IRIZPIDEAK ondorengo hauek izan dira:

Beharrezkotzat jotzen den parte-hartze organoaren zertarakoa mugatu eta, hortik abiatuta, 

nolako organoa eratu nahi den definitu. 

Parte-hartze organoek malgutasun handiagoa izatea: quorumik eta boto-eskalarik 

proposatu gabe, Udalbatzaren batzordeetarako proposamenak eztabaidatzea eta lantzea izango 

delako organoen funtsa. Malgutasuna, bai horren osaeran, egin beharrekoaren arabera bertako 

partaideak aldatu daitezela ahalbidetuz, eta malgutasuna, halaber, kontseiluek beren lana modu 

koordinatuan edo elkarrekin egiteko aukera emanez, baldin eta egin beharrekoak horrela eskatzen 

badu.

Udal politikan eragina izatea, parte-hartze organoak Udalbatzaren batzordeekin 
erlazionatuz. Hala, hainbestean behin proposamenak helaraziko zaizkie parte-hartze organoei, 

alderdi politikoek gero horiek eztabaidatu eta erabakiak hartu ahal izan ditzaten.

Herritarren parte-hartze organo bakoitzak bere ordezkariak aukeratuko ditu 
bertan parte hartzen duten erakundeen edo herritarren artetik. Udalerriko Gizar-
te Kontseiluan organoa ordezkatuko du, Udalbatzako batzordeetara gaiak era-
mango ditu eta eskaintzen zaizkion gainerako eginkizunak egingo ditu. Udaleko 
teknikariekin koordinatuta lan egingo dute bilerak prestatzeko orduan, eta egu-
neko gai-zerrenda prestatzeaz ere arduratuko dira.

Beste erakunde, entitate eta kolektibo batzuei parte hartzeko aukera emango 
zaie, baina horretarako ez da beharrezko baldintza izango elkarteen erregistro ofizialetan inskribatu-

ta egotea. Herritarren parte-hartze organoen baitan landuko diren gaiak kontuan izanik arrazoitu 

beharko da parte-hartze hori, eta ez gai orokorrak eduki dezakeen interes soilaren arabera. 

Parte-hartze organoetan norbanako gisa parte hartzeko aukera zabaltzea.  

Etengabeko ebaluazioa barneratzea, adierazle komunen multzo batez baliatuz, egindako 

hori proposatutako helburuetara ongi egokitzen den neurtzeko, bai organoen funtzionamenduari 

dagokionez eta bai udal politiketan duen eraginaren bitartez lortzen diren emaitzei dagokienez ere. 

Ebaluazio hori, egon litezkeen bat-ez-etortzeak zuzentzeko tresna garrantzitsu bilakatuko da.

Herritarrei informazio garbia eta eskuragarria eskaintzea herritarren parte-hartze 

organo desberdinek egindako lanaren inguruan, eta Memoria Parte-hartzailearen bitartez horiei 

buruzko ebaluazioa ezagutzera ematea.

3. HERRITARREN PARTE-HARTZE ORGANOAK 
GASTEIZKO UDALEAN 
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PARTE-HARTZE ORGANOETAN ESKU HARTZEN DUTEN ERAGILE DESBERDINEN EGINKIZUNA

Udal sailek herritarren parte-hartze organo bakoitzarentzat erreferentziazko tek-
nikariak izendatuko dituzte. Teknikari hauen ardura izango da organo bakoitzak 
lan-agenda kudeatzeko hautatutako erakundeetako ordezkariei aholkularitza 
eskaintzea eta horiekin elkarlanean aritzea, lan-saioen eguneko gai-zerrendak 
prestatzea, beharrezkoa den udal dokumentazioa jasotzea, beste udal sail bat-
zuekin koordinatzea halakoak bilera batera etortzea beharrezkoa denean, eta 
abar.

Gobernu-taldeak eta udaleko gainerako talde politikoek parte-hartze organo 
egonkorretan parte hartu beharko dute, entzuketa eta ideien aurkezpen egokia 
egin dadila neurtuz, baina organo hauek ez dira inoiz ere nahastuko talde politi-
koen eztabaida-foroekin.

Parte hartu nahi duten herritar-erakundeek eta norbanakoek eginkizun garrantzitsua beteko 

dute udal erabakiak hartzeko unean eragina duten eztabaidetan eta proposamenetan. Organoen 

lan-edukiei buruko informazioa publikoa izango den arren, parte hartu nahi duten erakundeek eta 

norbanakoek horren berri eman beharko diote horiek kudeatzen dituen sailari edo zerbitzuari, komu-

nikazio-bide egokiak ezarri ahal izan daitezen. 

Lan-agendaren arabera, aldatu egin daitezke bertan parte hartzen duten erakunde edo norbanakoak. 

Proposatutako gaiarekin erlazioa edukitzeak eta horri buruzko ezagupenak izateak eragingo dute 

parte-hartze hori, esate baterako entitateak dituen helburuak eta jorratuko den gaia bat datozenean 

edo gai hori beren interesekin loturik dagoenean.

Norbanakoek parte hartuz gero, arrazoitu egin beharko da, eta parte hartzeko interes horren berri 

emango zaie parte hartu nahi den organoaren arabera erreferentziazkoak diren udal zerbitzu tekni-

koei. 

Nolanahi ere, beste era bateko bideak ere eskainiko dira herritarrek, udalaren webgunearen bitartez, 

herritarren parte-hartze organoekin batera jardun ahal izan dezaten.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuaren ardura izango da parte-hartze organo 
desberdinetako kide diren udal langileek, besteak beste, osatutako Herritarren 
Parte-hartzerako Udal Planaren Jarraipenerako Batzorde Teknikoa eratzea eta 
koordinatzea. Talde horren ardura izango da parte-hartze organoen jarraipena 
eta ebaluazio teknikoa egitea, eta halaber, organo batzuk elkarlanean aritu 
daitezela edo parte hartzeko prozesuekin erlazionatuta egon daitezela eskatzen 
duten egoerak atzematea.

Beste alde batetik, Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuak aholkularitza-lanak egingo ditu eta, 

kanpo-kontratazio baten bitartez kanpo-laguntza eskainiko du lan-saioak prestatzeko eta ondorioak 

lantzeko, udaleko departamentuek eta zerbitzuek hala eskatzen dietenean. 
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ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.



ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
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Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.



ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.
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ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.



ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
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Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.



ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

HERRITARREN PARTE-HARTZE ORGANOAK GASTEIZKO UDALEAN-14-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.



ELKARGUNEAK
Gai jakin baten inguruan egituratutako herritarren parte-hartzerako organoak dira.

GARAPENEAN LAGUNTZEKOA 

Garapenean Laguntzeko Plan Gidaria izango da organo honen ardatza:

Garapenean Laguntzeko Plan Gidariaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Partaidetza, Gardentasun, Gizarte Etxe, Berdintasun eta Lankidetza Batzorde 
Politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

Jardunbide onei buruzko informazio-ekintza eta/edo heziketa-ekintza xumeekin 
loturiko gaiak, lankidetza-proiektuekin loturiko esperientzia zehatzak edo interes 
berezia duten gaiei buruzko ikasketak jasoko ditu kontseiluak eguneko gai-ze-
rrendaren barruan.

OSASUNA ETA KONTSUMOA

Organo honen ardatzak II. Osasun Plana eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta 
horien antzeko portaera-nahasmenduak gutxitzeko IV. 2015-2019 Plana izango dira. 

II. Osasun Planaren eta Gasteizko Hirian mendekotasunak eta horien antzeko portaera-nahasmen-

duak gutxitzeko IV. 2015-2019 Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da horren eginkizun 

nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuez gain.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Adinekoen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

BIZIKIDETZA ETA ANIZTASUNA 

Hirirako bizikidetza-eredua adostea helburutzat duen Bizikidetza eta Aniztasun Planaren 

jarraipena egitea izango da organo honen ardura.
Beharrezkoa da irisgarritasunak izaera zeharkakoago bat edukitzea, eta horri 
begira, departamentu arteko batzorde teknikoaren mahaia gauzatzea proposatzen 
da, irisgarritasun fisiko hutsa baino analisi integralago bat ahalbidetuko duena. Bizi-
kidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikariek koordinatuko dute organo hori.

 
Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-
ko da, baina horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta 
egon beharrik izango.
Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
dela iritziz gero. 
Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo 
gaien araberakoak.

INGURUMENA

Naturako eta hirietako Ingurumena kontserbatu, zaindu eta babestearekin loturiko 
gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei aholkuak eta laguntza eskaintzeko 
xedea duen parte-hartze organo bat da.

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

BERDINTASUNA

Organo honen ardura izango da Berdintasun Plana sortzea eta horren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea, baita Berdintasun Zerbitzuak sustatzen dituen jarduera-ildo nagusiena ere.

Berdintasunaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio. 

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Berdintasun Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

GAZTERIA

Organo honen ardatza Udalaren Gazte Plana izango da. 

Gazte Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen 

beste lan batzuekin batera.

Hezkuntza, Kultura, Kirol, Gazteria eta Euskararen Batzorde politikoari hainbestean 

behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin beharko dizkio.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Osasun eta Kontsumo Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren 
ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta 
kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu.
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

EUSKARA

Organo honen ardatza Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) izango da:  

Euskararen Planaren jarraipena eta ebaluazioa egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor 

daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Euskararen Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Euskara Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak

ADINEKOAK

Fomentará la participación de la ciudadanía y, en particular, de su movimiento aso-
ciativo en el ámbito del sector de las personas mayores.

Gizarte Politiken Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo 
proposamen zehatzak egin beharko dizkio.
Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.
Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskaini-

Ingurumeneko Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen 

zehatzak egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Ingurumen Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari 
izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak. 

MUGIKORTASUN IRAUNKORRAREN ALDEKO HERRITARREN FOROA

Mugikortasun Iraunkorraren Foroa Gasteizko herritarrek elkarrekin komunikatzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzeko espazioa da. 

Gasteizko Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren jarraipena eta ebaluazioa 

egitea izango da haren eginkizun nagusia, sor daitezkeen beste lan batzuekin batera.

Dagokion Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak egin 

beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk aukera-

tuko dira.

Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horretarako 

ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

CEAko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango direnei 
laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero. 

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak 

ANIMALIEN BIZIKIDETZA, DEFENTSA ETA BABESA

Animalien Bizikidetza, Defentsa eta Babeserako sektore-organoa eztabaida-foro bat 
da Gasteizko Udalerrian herritarren parte-hartzea sustatzeko. Animalien bizikidet-
za, defentsa eta babesarekin loturiko gaietan eskumena duten Udal sail desberdinei 
aholkuak eta laguntza eskaintzeko xedea duen parte-hartze organo bat da.
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Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Gazteria Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo horren ordezkari izango 
direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.

HERRITARREN PARTE-HARTZEA

Organo honen xede nagusia udalerri osoari edo udaleko auzo gehientsuenei eragi-
ten dieten gaiak izango dira: hiri-garraioa, garbitasuna, bide-segurtasuna, herrita-
rren segurtasuna. 

Partaidetzaren Batzorde politikoari hainbestean behin informazioa eman edo proposamen zehatzak 

egin beharko dizkio.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo horren pre-
sentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari bat edo batzuk 
aukeratuko dira.
Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina horreta-

rako ez da Herritar Entitateen erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Kanpo-laguntza izango du lana dinamizatzeko eta ondorioak ateratzeko, beharrezkoa dela iritziz 

gero.

Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak edo gaien araberakoak.
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AUZOGUNEAK
Parte hartzeko lurralde-organo egonkor hauek gizarte-etxeetako zazpi jarduera-eremuen arabera anto-
latuko dira, eta mahai/foro/lan-talde bereziak sortu ahal izango dira errealitate zehatz batzuei erantzu-

teko. Gizarte-etxeen eremuko lan-taldeen inplikazioa izango dute. 

EREMUA
ALDABE

EL PILAR-IPARRALDE

IBAIONDO

JUDIMENDI

HEGOALDE

LAKUA 

SALBURUA

AUZOAK
Alde Zaharra, Koroatzea, Zabalgunea

Lovaina, Gazalbide, Txagorritxu, San Martin, Pilar Aranbizkarra, Zaramaga

Ibaiondo, Lakua-Arriaga

Santiago, Arana, Aranzabela, Anglo, Judimendi, Santa Luzia, Babesgabetuak.

Adurtza, Errekaleor, San Kristobal, Aretxabaleta, Mendizorrotza Ariznabarra eta Zabalgana

Abetxuko, Ehari-Gobeo, Sansomendi, Lakuabizkarra, 

Salburua

Batzorde politikoari, talde politikoek horiek eztabaidatu eta, gero, erabaki bat har dezaten.

• Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo 
horren presentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari 
bat edo batzuk aukeratuko dira.
• Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

• Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina 

horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

• Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko.

• Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
• Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak, edo gaien arabe-

rakoak, auzo desberdinetan.

UDAL GIZARTE-KONTSEILUA
Gasteizko Udalaren Gizarte Kontseilua Udalerriko parte-hartze organo guztiak 
ordezkatzen dituen foro bat da izaera estrategikoa duten eta/edo gizarte-garape-
nean eragina duten gai eta proiektu garrantzitsuenei buruz eztabaidatzeko, propo-
samenak aurkezteko eta txostenak egiteko.  Udalerri osoari eragiten dioten gai 
estrategiko garrantzitsuen inguruan parte-hartze organoek elkarrekin gogoeta egin 
dezatela sustatzea eta gogoeta hori bideratzea da horren helburua.

Parte hartzeko organo egonkor desberdinek izendatutako ordezkariek eta Kontzejuen Elkarteko 

beste ordezkari batek –nekazaritza-eremuaren ordezkaritza bat izatearren– osatuko dute. 

Eginkizun zehatzen bat agintzen baldin bazaio, eskumena izan dezaketen beste gizarte-eragile 

batzuen laguntza eskatu ahal izango du.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean edo horren presentzia beharrezkotzat jotzen 
den tokian parte hartuko duen ordezkari bat edo batzuk aukeratuko dira.
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Bere funtzionamendu-arauak prestatuko dituzte. 
Horien eginkizunak honakoak izango dira:

• Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen inguruko urteko proiektuari buruz arauzko txostena 

prestatzea.

• Aurrekontuen urteko proiektuari buruz arauzko txostena prestatzea.

• Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrari buruz arauzko txostena prestatzea.

• Udal proiektu eta plan estrategikoei buruzko txostenak egitea.
• Erakundeen ekimenez abian jarritako Herri Kontsultei buruzko arauzko txos-
tenak egitea.
• Parte hartzeko organo desberdinen funtzionamenduaren eta, halaber, parte hartzeko planaren 

jarraipena eta ebaluazioa egitea.

Eremu bakoitzak modu autonomoan funtzionatuko du, baina ondorengo alderdi komunak izango dituzte 

denek:

Zonalde edo auzo bakoitzean gai interesgarriak edo Udalaren, auzoetako erakundeen eta 

herritarren arteko elkarlanaren xede izan daitezkeen proiektuak definitzea da helburua.

Gizarte-etxeetako eremuko lan-taldeek, beren partaide guztien bidez, prozesu hori abiarazi dadila 

erraztu behar dute. Horretarako, lan-bilkura bateratu bat antolatuko da jarraitu beharreko estrategiak 

eta lan-metodologia zehazteko. 

Zonaldeko erakunde desberdinei deialdi zabal bat egingo zaie (auzo-elkarteei, gizarte-kolektiboei, 

Guraso Elkarteei, hezkuntza-zentroei, osasun-zentroei, aisialdiko taldeei, kirol-elkarteei...) lurralde-or-

gano horren zertarakoa ongi definitzeko.

Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko.

Sor litezkeen gai interesgarrien artean sailkapen bat egin beharko da, eta horren arabera:

• Zonaldeko taldeak dituen baliabideekin aurrera atera baldin badaitezke proiektu horiek, talde 

horrek kudeatuko eta gidatuko du proiektua, eta udaleko beste zerbitzu edo sail batzuekin 

koordinatuko da, beharrezkoa izanez gero.

• Proiektu horiek, duten gaiagatik edo hedaduragatik, gizarte-etxeetan lantzeko aukerak edo 

eskumenak gainditzen baldin badituzte, beste zerbitzu, sail edo sektorekako parte-hartze 

organo batzuetara bideratuko dira.

• Edonola ere, kasu batean nahiz bestean, gizarte-etxeak herritarren parte-hartzea bideratze-

ko eszenatoki egokiak izan daitezke, eta zonaldeko taldeak horretan esku hartuko du eta kasu 

bakoitzaren arabera egoki iruditzen zaizkion ekarpenak egingo ditu dagokion proiektua aurrera 

eraman ahal izateko. 

• Gai desberdinen arabera sor litezkeen foroek noizean behin informazioa eskaini eta/edo 

proposamen zehatzak aurkeztuko dizkiote Partaidetza, Gardentasun eta Gizarte Etxeen 
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Batzorde politikoari, talde politikoek horiek eztabaidatu eta, gero, erabaki bat har dezaten.

• Dagokion Udalbatzaren Batzordean, Udaleko Gizarte Kontseiluan edo 
horren presentzia beharrezkotzat jotzen den tokian parte hartzeko ordezkari 
bat edo batzuk aukeratuko dira.
• Norbanakoei parte hartzeko aukera zabalduko zaie.

• Beste entitate, erakunde eta kolektibo batzuetan parte hartzeko aukera eskainiko da, baina 

horretarako ez da Herritar Entitateen Udal Erregistroan inskribatuta egon beharrik izango.

• Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko.

• Organo horrek bere funtzionamendu-arauak prestatuko ditu. 
• Zabaldu egin litezke beharrezko jotzen diren lanerako mahai edo foroak, edo gaien arabe-

rakoak, auzo desberdinetan.

UDAL GIZARTE-KONTSEILUA
Gasteizko Udalaren Gizarte Kontseilua Udalerriko parte-hartze organo guztiak 
ordezkatzen dituen foro bat da izaera estrategikoa duten eta/edo gizarte-garape-
nean eragina duten gai eta proiektu garrantzitsuenei buruz eztabaidatzeko, propo-
samenak aurkezteko eta txostenak egiteko.  Udalerri osoari eragiten dioten gai 
estrategiko garrantzitsuen inguruan parte-hartze organoek elkarrekin gogoeta egin 
dezatela sustatzea eta gogoeta hori bideratzea da horren helburua.

Parte hartzeko organo egonkor desberdinek izendatutako ordezkariek eta Kontzejuen Elkarteko 

beste ordezkari batek –nekazaritza-eremuaren ordezkaritza bat izatearren– osatuko dute. 

Eginkizun zehatzen bat agintzen baldin bazaio, eskumena izan dezaketen beste gizarte-eragile 

batzuen laguntza eskatu ahal izango du.

Dagokion Udalbatzaren Batzordean edo horren presentzia beharrezkotzat jotzen 
den tokian parte hartuko duen ordezkari bat edo batzuk aukeratuko dira.
Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikarien ardura izango da organo 
horren ordezkari izango direnei laguntzea lan-saioetako edukiak koordinatzen 
eta kudeatzen. 
Bere funtzionamendu-arauak prestatuko dituzte. 
Horien eginkizunak honakoak izango dira:

• Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen inguruko urteko proiektuari buruz arauzko txostena 

prestatzea.

• Aurrekontuen urteko proiektuari buruz arauzko txostena prestatzea.

• Hiri Antolamenduaren Plan Orokorrari buruz arauzko txostena prestatzea.

• Udal proiektu eta plan estrategikoei buruzko txostenak egitea.
• Erakundeen ekimenez abian jarritako Herri Kontsultei buruzko arauzko txos-
tenak egitea.
• Parte hartzeko organo desberdinen funtzionamenduaren eta, halaber, parte hartzeko planaren 

jarraipena eta ebaluazioa egitea.

Eremu bakoitzak modu autonomoan funtzionatuko du, baina ondorengo alderdi komunak izango dituzte 

denek:

Zonalde edo auzo bakoitzean gai interesgarriak edo Udalaren, auzoetako erakundeen eta 

herritarren arteko elkarlanaren xede izan daitezkeen proiektuak definitzea da helburua.

Gizarte-etxeetako eremuko lan-taldeek, beren partaide guztien bidez, prozesu hori abiarazi dadila 

erraztu behar dute. Horretarako, lan-bilkura bateratu bat antolatuko da jarraitu beharreko estrategiak 

eta lan-metodologia zehazteko. 

Zonaldeko erakunde desberdinei deialdi zabal bat egingo zaie (auzo-elkarteei, gizarte-kolektiboei, 

Guraso Elkarteei, hezkuntza-zentroei, osasun-zentroei, aisialdiko taldeei, kirol-elkarteei...) lurralde-or-

gano horren zertarakoa ongi definitzeko.

Kanpo-laguntza izango du lana errazteko eta ondorioak ateratzeko.

Sor litezkeen gai interesgarrien artean sailkapen bat egin beharko da, eta horren arabera:

• Zonaldeko taldeak dituen baliabideekin aurrera atera baldin badaitezke proiektu horiek, talde 

horrek kudeatuko eta gidatuko du proiektua, eta udaleko beste zerbitzu edo sail batzuekin 

koordinatuko da, beharrezkoa izanez gero.

• Proiektu horiek, duten gaiagatik edo hedaduragatik, gizarte-etxeetan lantzeko aukerak edo 

eskumenak gainditzen baldin badituzte, beste zerbitzu, sail edo sektorekako parte-hartze 

organo batzuetara bideratuko dira.

• Edonola ere, kasu batean nahiz bestean, gizarte-etxeak herritarren parte-hartzea bideratze-

ko eszenatoki egokiak izan daitezke, eta zonaldeko taldeak horretan esku hartuko du eta kasu 

bakoitzaren arabera egoki iruditzen zaizkion ekarpenak egingo ditu dagokion proiektua aurrera 

eraman ahal izateko. 

• Gai desberdinen arabera sor litezkeen foroek noizean behin informazioa eskaini eta/edo 

proposamen zehatzak aurkeztuko dizkiote Partaidetza, Gardentasun eta Gizarte Etxeen 
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HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO 
BESTE ORGANO BATZUK:
Ondorengo organoek araudi bereziak dituzte.

UDALAREN ESKOLA-KONTSEILUA

Udalaren Eskola Kontseilua (UEK) udal eremuaren barruan unibertsitatekoa ez den 
irakaskuntzaren programazioan kontsultarako, parte-hartzerako eta aholkularitza-
rako erakunde bat da. Hau da, hezkuntzaren alorrean herritarrek parte hartzeko 
organoa da eta hiriko hezkuntza-komunitatea ordezkatzen du.

HAUR-ESKOLEN UDAL SAREAREN ESKOLA-KONTSEILUA

Gasteizko Haur Eskolen Sareko hezkuntza-erakunde guztiak ordezkatuta dauden 
kide anitzeko parte-hartzerako organoa da.  Horren helburua eskola-plangintza eta 
haur-eskolen funtzionamendua ezagutzea eta horri buruzko informazioa ematea eta 
onartutakoen zerrendak eta itxarote-zerrendak onestea da.  

UDAL PLANEAMENDUAREN AHOLKU-KONTSEILUA

Planeamenduaren Aholku Kontseilua aholkuak emateko eta eztabaidatzeko tokiko 
organo bat da eta bere helburua gizarte-hitzarmenak gauzatzea da ondorengo gai 
hauetan: hirigintza-planak prestatzea, izapidetzea eta onestea.

ENPLEGUA ETA GARAPEN IRAUNKORRA

Udal zerbitzu honek hiru lan-mahai eratuko ditu:
- Merkataritza eta Ostalaritzaren Mahaia
- Turismoaren Mahaia
- Industriaren Mahaia

Garrantzitsua da herritarrek parte hartzeko hirian egon daitezkeen beste foro batzuk topatzea eta horiek 

aprobetxatzea, eta ahal den neurrian, horien proposamenak antzeko gaiak jorratzen ari diren udal orga-

noetan txertatzea, bikoiztasunik gerta ez dadin.

Organoen lana errazteko helburuz, funtzionamendu-araudi bat prestatuko da, horientzat guztientzat 

ardatz nagusi gisa izango dena, nahiz eta organo bakoitzak bidezko jotzen diren arau osagarriak ezarri 

ahal izango dituen. 
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ERANSKINA

KULTURA

Datozen urteetan, parte-hartzeko prozesu baten bitartez landu ondoren,  Kulturaren 
Plan Estrategikoa zehazten denean, beste gai batzuen artean, horretarako xedatu 
behar diren herritarren parte-hartze organoak definituko dira. 

GIZARTE-POLITIKAK

Gizarte Politiken Plan estrategiko bat jorratuko da eta, gero, herritarren parte-hart-
ze organo bat eratuko da Plan horren jarraipena eta ebaluazioa egiteko.

Bien bitartean, aktibo mantenduko dira orain arte funtzionatu duten gaikako foroak, 
eta horiek mantentzea edo eztabaidatu eta landu beharreko gai jakin batzuekin pun-
tualki aktibatzea proposatzen da.


