
 

    

 

 

 

  

 

 

OINARRI ARAUTZAILEAK, HORIEN BIDEZ ALKATETZA ETA  
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1.- OINARRIAK 

COVID-19aren pandemiak eragindako larrialdi-egoerak dimentsio anitzeko krisi baten aurrean kokatzen gaitu, 
zainketen krisi global baten aurrean, ez soilik osasun sistema publikoaren krisiaren aurrean. Orain inoiz baino 
gehiago, beharrezkoak ditugu zerbitzu publiko eta administrazio publiko sendoak, pandemiak sortutako 
egoerei aurre egin ahal izateko. Premiazkoa dugu bizitzak babestearen aldeko apustu argi bat –elkarren 
menpeko eta izadiarekiko menpekoak garela onartuta–, zeinaren bidez merezi duen balioa eman ongizatea 
eta beharrizan afektibo, sozial eta materialak bermatzen laguntzen duten lan eta zereginei, betiere bizitza 
iraungarritasunaren irizpideetatik ulertuta.  Alarma-egoerak agerian utzi du zerbitzu asko feminizatu eta 
prekarizatuta daudela, hain zuzen ere premia biziko diren zerbitzuak: osasun alorrekoak, gizarte-zerbitzuak, 
supermekatuetako kobratzaile eta eta apal-hornitzaileak, garbitzaileak, zaintzaileak, etxez etxeko banatzaileak 
eta beste...  
Konfinamendu-Dekretuak etxebizitzen barruan gertatzen dena ikusezin bihurtzea ekarri du ondorio. Azken 
hilabeteotan gure bizitzak arlo pribatuan murgildu diren arren, soilik arlo publikokoak piztu digu interesa: 
kaleratzeak, BPG... Arreta egin behar genioke indarkeria matxistari, familiako indarkeria, isolamendu eta 
bakartasunari, ahultasun-egoeran egonik konfinamendurako gutxieneko baldintzak betetzen ez dituzten 
etxebizitzetan bizi diren pertsonen egoerari..... Labur esanda, alarma-egoeraren ondorioz beren egoera 
kaltetu zaien arren, lehenik ere hortxe zeuden –eta gaur egun ere dauden– egoerei egin behar zaie arreta, 
hartara ahulezia-egoera eta indarkeria atzemateko, kasu horiek behar diren lekuetara bideratzeko, dagokien 
lekuetan artatu ditzaten. Testuinguru horretan funtsezkoa da komunitarioaren garrantzia azpimarratzea, arlo 
publikoaren eta komunitarioaren ituna egin ahal izateko. 

Bestalde, nagusitu egin den ondoez egoeratik harago, nahitaez jarri behar dugu indar guztia ehun soziala arlo 
komunitariotik sendotzean, eta, are zehatzago, lehenagotik egoera prekarioan zeuden jendearen gainean: 
ezkutuko lanean dihardutelarik egunean eguneko diru-sarrerekin bizi direnak, sexu-langileak, guraso 
bakarreko familiak, dokumentuen aldetik egoera irregularrean bizi direnak, dibertsitate funtzionala duten 
pertsonak, buru-osasuneko arazoak dituztenak, bizitegi-bazterketako egoeran daudenak... Ikusi da zenbait 
kolektiboren artean kutsatzeko arrisku handiagoa dagoela; gainera, pandemiari eusteko, eta horiek eragin 
duten krisiaren ondorioak oso desberdinak dira: ondorio gogorragoak pairatzen dituzte lehenik ere behin-
behinekotasun egoeran zeuden kolektiboek, jarduera-tasa gutxienekoek, azpi-enpleguaren eta soldata-
arrakalaren biktimek. Gazteen kolektiboa da kaltetuenetako bat, ez hainbeste osasun-egoeraren ondorioz, 
baizik eta horrek eragin duen krisi ekonomikoagatik; aldi berean, proposamen solidarioak proposatzerakoan 
kolektibo aktiboenetako bat da, edonolako plataforma, mugimendu, sare eta lankidetzak ehuntzen dituelarik.  

2.- XEDEA 

Deialdi honen xedea gizarte- eta komunitate-sendotzearen beharrak asetzen lagunduko duten proposamen 
berritzaileen proiektuen poltsa bat sortu eta osatzea da. 

Muinean pertsonak eta komunitatea jartzeaz gain, beren helburuen artean bizitzari era iraungarrian eustea 
duten kolektiboek proiektu kolektiboak dira deialdiaren xede, halako moduan non krisi honek eragindako 
egoerei eta gehien kaltetutako kolektiboen beharrei erantzungo dieten ekimenak proposatuko dituzten, betiere 
oinarri hartuta herritarrek giza eskubideen, berdintasunaren, justiziaren, gizarte-kohesioaren eta herritarren  



 

 

 

bizikidetzaren alorretan sortzen zaizkien erronkei alternatibak, aldaketak eta erantzunak sortzeko duten 
ahalmenean. 

Poltsa hau osatuko duten proiektuek 5.4 oinarrian deskribatutako jarduera-eremuen arteko bati –gutxienez– 
erantzun beharko diote. 

 3.- ESKATZAILEAK 

Deialdira aurkeztu ahal izango dira helbidea Gasteizen duten eta jardun-eremua udalerri horren mugartean 
duten pertsona fisikoak, kolektibo, sare, elkarte eta fundazioak. 

Aurkezten diren pertsona eta/edo entitateek jarduteko gaitasuna izan beharko dute, zein azaroaren 8ko 
Sektore Publikoko Kontratuei buruzko azaroaren 8ko 9/2017 Legean xedatutakoaren arabera egiaztatu 
beharko baitute. 

4.- POLTSAREN IRAUPENA 

Proiektuen poltsa honen iraunaldia 2020ko ekitaldia amaitu artekoa izango da. Poltsa betearaztearen 
ondoriozko kontratuek ezin izango dute inolaz ere urte naturalari dagokion aurrekontu-ekitaldia gainditu. 

Alabaina, poltsan egonagatik aurrekontu-mugen ondorioz 2020an burutu eziun izan diren proiektuak 
finantzatu ahal izango dira hurrengo ekitalditan, baldin eta beren edukiak une horretan Alkatetzaren eta 
Erakunde Harremanen Sailaren menpeko Berdintasun Zerbitzuan, Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuan eta 
Gazteria Zerbitzuetan indarrean dauden lan-ildoei erantzuten badiete, eta, betiere, programazio-beharren 
arabera (ikus 11. oinarria). 

   

5.- PROIEKTUEN EZAUGARRIAK 

5.1.- ERREFERENTZIA-MARKO TEORIKOA 

Poltsa hau osatu dezaketen proiektuak garatzeko erreferentzia-markoa Giza Eskubideen, Berdintasunaren 
eta Intersekzionalitatearen ikuspegian oinarritutako Udalaren zenbait jarduera planetatik eratortzen da, 
zeinek bat egiten baitute Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailak bideratzen dituen politiko 
publikoekin; horien artean daude, esaterako, HARA! Gasteizko Genero Berdintasunerako IV. Plana (2018-
2021),  Gasteizko Bizikidetza eta Aniztasun Plana (2018-2020) eta Udalaren Gazte Plana.  

5.2.- PROIEKTUEN HARTZAILEAK 

Proiektuak gizarte-ehuna ikuspegi komunitariotik abiatuta sendotzera bideratzen dira, berebiziko arreta 
eginez ahuldade egoera bereziki larrian dauden kolektiboei: ezkutuko lanean dihardutelarik egunean  

 



 

 

 

eguneko diru-sarrerekin bizi diren pertsonak, lan prekarizatua dutenak, sexu-langileak, etxeko langileak, 
guraso bakarreko familiak, dokumentuen aldetik egoera irregularrean bizi direnak, dibertsitate funtzionala 
duten pertsonak, buru-osasuneko arazoak dituztenak, bizitegi-bazterketako egoeran daudenak, LGTBI 
pertsonak. Halaber, 12 eta 30 urte bitarteko gazteen kolektiboa ere jotzen da proiektuen hartzaile gisa.  

5.3.- BERARIAZKO HELBURUAK 

Hauek dira poltsa honen helburuak:  

• Ekintza kolektiboak garapen komunitarioan duen garrantzia eta horretarako duen ahalmena 
aintzatestea. 

• Eraldaketa sozial inklusiboko prozesuen garapena sustatzea. 
• Elkarri laguntzeko sareen sorrera sustatzea. 
• Guztion ongia eta komunitatearen zaintza lehenestea. 

5.4.- JARDUERA-EREMUA(K) 

 Jarraian deialdi honi begirako jarduera-eremu garrantzitsuenak zedarritzen dira: 

• Genero-berdintasuna eta indarkeria matxistaren aurkako ekimenak. 
• Giza Eskubideak, aniztasunaren eta bazterkeria-ezaren aintzatespena. 
• Gazteen integrazio aktibo eta partizipatiboa gizartean. 

5.5.- LAN-METODOLOGIA 

Proiektu bakoitzean, hura garatzeko formaturik egokiena aurkeztu behar da, betiere lortu nahi diren 
helburuak eta xede taldea aintzat hartuta. Horretarako holako do halako estrategiak erabili ahalko dira: 
sareak, informazio-kanpainak, trukeak, bisitak, ikuskizunak, topaketak, lantegiak... Metodologia aktibo, 
inklusibo eta partizipatibo baten arabera garatu beharko dira proiektu guztiak, hartzaileen erritmo, lan-
prozesu eta ezaugarriak aintzat hartuta, halako moduan non proposatutako jarduerak eta metodologia 
helburuak lortzeko estrategiari erantzungo dioten. 

Nolanahi ere, indarreko araudiak edukiera mugatzeari, espazioak konpartitzeari, segurtasun-tarteei eta 
abarrei buruz ezartzen duena errespetatu behar da beti. Aurkeztutako proposamenek kontuan hartu 
beharko dituzte alternatibak, baldin eta  proiektua garatu bitartean COVID-19ak berriro ere goraka egiten 
badu.  

 5.7.- ESPAZIOAK  

Proiektu bakoitza sustatzen duen entitateak proposatuko dute hura garatzeko espazio egokiena. 

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailak udal-jabegoko espazioak erabiltzeko beharrezko izapideetan 
lagun dezake, baita, hala behar izatera, erakunde pribatuen espazioak erabiltzeko ere. 

 



 

 

 

 

Aukeran, ahal den guztietan, proiektuen sustatzaileek proposatutako espazioetan garatuko dira horiek; 
edonola ere, Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailarekin zehaztuko dira proiektu bakoitza garatzeko 
lekua eta datak.. 

5.8.- KRONOLOGIA 

Proiektuak kontratatu eta burutzeko denbora-tartea 2020ko abenduaren 31era bitartekoa izango da; 
alabaina, data horietatik kanpo ere egin ahal izango da kontrataziorik. 

 6. LANGILEAK 

Proiektuaz arduratzen den entitatea funtzio hauek bermatzeko konpromisoa hartu behar du bere gain, 
zuzenean edo zeharka: 

• Koordinatzaile bat izendatzea, zein solaskide eta erreferentea izango baita Udalarekiko 
harremanetan. 

• Proiektua garatzea, ezarritako eduki eta epeak beteaz. 
• Uneoro Udalaren irizpide eta aginduak betetzea. 
• Proiektua garatu bitartean sor daitekeen gorabehera ororen berri ematea. 
• Proiektuak esleituta izan behar ditu hura garatuko duten pertsonak. Proiektua onestetik abiarazi 

bitartean –edo proiektua buru bitartean– alor honetan oztoporik gertatuko balitz, jakinarazi egin 
beharko da berehala. Entitateak proiektua garatzeko proposatutako langileek ezin balute jarduera 
jakinen bat gauzatu, ezaugarri bereko beste batzuek ordezkatuko dituzte. 

 

 7.- PROIEKTUEN EGITURA 

Proiektuak II. eranskinean ezarritako ereduaren arabera aurkeztu behar dira. Eranskin horretan 
adierazitako atalak garatu behar dira; guztira 5 orrialdeko luzera onartuko da proiektu bakoitzeko. 

 8.- PROIEKTUEN AURKEZPENA 

Poltsan sartu nahi duten entitateek 9. oinarrian zehaztutako epearen barruan  aurkeztu beharko dituzte 
proiektuak.  

Proiekturik aurkezten dituzten entitateek berariaz eta baldintzarik gabe onartzen dituzte oinarri hauetan 
xedatutako eskakizun eta arau guzti-guztiak. 

Entitate bakoitzak bi proiektu aurkeztu ahalko ditu gehienez. Gutun-azal bakoitzean proiektuaren edukia 
(oinarri hauetako II. eranskinean adierazitako eskemaren arabera), eta proposamena aurkeztearen agiria, 
beteta (I. eranskina). 

bakarrik deialdiaren helburuarekin harreman duten proiektuak baloratu dira.  



 

 

 

9.- AURKEZTEKO LEKUA ETA EPEA 

Proiektuak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 17an hasiko da eta 30ean amaituko, biak barne. 

Dokumentazioa bi modutan aurkeztu ahalko da: egoitza elektronikoaren bidez edo herritarrei laguntzeko 
bulegoetan, euskarri digitalean. 

  Egoitza elektronikoaren bidez: 

Eskabidea eta gainerako dokumentazioa online erregistratu ahal izango da, erregistro elektronikoaren bidez. 
Horretarako identifikazio-txartel digitala erabili beharko da,  https://egoitzaelektronikoa.vitoria-
gasteiz.orghelbidean ezarritakoari jarraituz. 

  Herritarrei laguntzeko bulegoen bitartez:- Euskarri digitalean aurkeztu beharrekoak. 

Proiektu teknikoak eta gainerako agiriak euskarri digitalean aurkeztu ahalko dira, USB memoria batean edo 
antzeko euskarriren batean. Euskarri hori ez zaio aurkezleari itzuliko. 

Euskarri digitalean aurkezten den material orori Dokumentazioa euskarri digitalean aurkezteari buruzko 
erantzukizunpeko aitorpena egiteko orria erantsi beharko zaio, zein Udalaren webgunetik jaitsi baitaiteke. 
Eskabideak behar bezala izenpetuta edo ontzat emanda egon beharko du. 

10.- PROIEKTUAK BALIOESTEKO IRIZPIDEAK 

Irizpide hauek hartuko dira aintzat proiektuak baloratzeko: 

IRIZPIDEAK GEHIENEZKO PUNTUAZIOA 

Proiektuak deialdian adierazitako jardun-eremu 
lehenetsietako bat baino gehiago jorratzen du: 

• 2 eremu jorratuz gero  
• 3 eremuak jorratuz gero  

18 puntu gehienez 
 
 9 puntu 
18 puntu 

Proiektua deialdiaren helburuetara egokitzea 
 

18 puntu gehienez 

Proiektuaren hartzaileak oinarrietan deskribatutakoekin 
bat etortze-maila 

 
20 puntu gehienez 

Proposatutako lan-metodologia 
 

20 puntu gehienez 



 

 
 
 

Proiektuaren berritasuna eta sormena. 
  

 7 puntu gehienez 

Irisgarritasun unibertsaleko neurriak, material, espazio 
eta komunikazioen aldetik 

 
6 puntu gehienez 

Proiektua euskaraz garatzea 
6 puntu gehienez 

Aurrekontua proposatutako estrategia eta egintzetara 
ondo doitua  

5 puntu gehienez 

11.- POLTSA OSATZEKO PROZESUA 

Puntuazio irizpideak kontuan hartuz osatuko da proiektuen poltsa, puntuen araberako hurrenkeran. 

Behin poltsa osatuta, ekitaldi honen amaiera artean Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Sailaren 
programazio beharrei erantzuten dieten proiektuak hautatu eta kontratatuko dira. 

 Irizpide hauen arabera hautatuko dira proiektuak, betiere poltsan daudenen artetik: 

• Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saileko Gazteria, Berdintasun, eta Bizikidetza eta 
Aniztasunerako zerbitzuen programazio eta esku-hartze beharrekiko egokitasun maila. 

• Puntuazioaren hurrenkera, puntazio handienekotik hasita, txikienekora. 
• Entitateak proiektua ezarritako moduan eta adierazitako unean gauzatu ahal izateko duen 

gaitasuna. 

2020An gauzatzeko hautatu ez diren proiektuak poltsan jarraituko dute, Sailak aurrerago egin lituzkeen 
beste une batzuetarako, betiere programazio beharren, interesen eta aukeren arabera. 

  

12.- PROIEKTUAK KONTRATATZEA ETA ORDAINTZEKO MODUA 

 Behin poltsa osatu delarik, proiektuak kontratatuko dira, betiere gauzatu nahi den programazioaren 
arabera, eta legez ezarritako bidea jarraituz. 

 Pertsona fisiko eta/edo entitate hautatuak kontratatuak izan daitezke baldin eta jarduteko gaitasuna 
badute, zein Sektore Publikoko Kontratuei buruzko legedian xedatuari jarraiki egiaztatu beharko den. 
Gainea, zerga eta gizarte arloko betebeharrak egunean izan beharko ditu. 



 

 

 

Proiektu bakoitzaren ezaugarrien arabera (gauzatze-denbora, aurretiazko erreserba beharrak, …), zatitu 
egin ahal izango da ordainketa; kontratuan zehaztuko da nola ordaindu Edonola ere, ordainketa(k) 
faktura(k) aurkeztu eta teknikari arduradunak ontzat eman ondoren egingo d(ir)a. 

 Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa, proiektuko, 4.500 euro izango da, BEZa barne. 

 Entitate bakoitzak bi proiektu aurkeztu ahalko ditu gehienez. 

13.- ENTITATE HAUTATUEN BETEBEHARRAK 

Programazio beharrengatik proiektua egokitu egin beharko balitz, egokitzapena Alkatetzaren eta Erakunde 
Harremanen Sailak emandako zehaztapenen arabera egingo da. 

Oinarri hauetan aurreikusi gabekoetan, aintzat hartuko dira Sektore Publikoko Kontratuei buruzko legedian 
eta Gasteizko Udalaren kontratazio-politikan xedatutakoak. 


