2018ko aurrekontua

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:
Atala:
Programa:
Funtzionala:

02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
0220 - Gazteria Eta Kirol Zuzendaritza Nagusia
200 - Haur, nerabe eta gazteen sustapena
232 - Gizarte sustapena

Programa mota:
Finalista
Misioa:
Laguntzea Gipuzkoako haur, nerabe eta gazteen heziketa prozesuari, hezkuntza ez-formalaren bitartez, haien
autonomia lortzeko eta emantzipazio prozesua aldezteko, dagozkion ekipamenduetan garatzekoak diren zerbitzuen
bitartez, beste eragile publiko eta pribatu batzuekin lankidetzan, eta haur, nerabe eta gazteen hiritartasun aktiboaren
partaidetza sustatuz.
Egoeraren diagnostikoa:
Gero eta beharrezkoagotzat jotzen dira haur, nerabe eta gazteen sozializazioko esku-hartzeak eta zerbitzuak gizarte
konplexu eta aldakor batean, non: familia eta komunitate loturak hauskortzen diren; hautabideak eta aukerak
biderkatzen diren, eta, aldi berean, gizartetik baztertzeko arriskuak handitzen eta dibertsifikatzen diren; gizarte ehuna
(generokoa, kulturala, belaunaldien artekoa) pluralizatzen eta polarizatzen den; irudi eta itxaropen zaharra eta berriak
elkarrekin bizi diren, bai garapenaren ikuspuntutik bai alienazioaren ikuspuntutik.
Beharraren deskribapen xehatua:
Haien duintasuna babestu, errespetatu eta aitortu beharra; dibertitu, disfrutatu, eta beren bizi etapaz gozatzea; beren
ingurunearekin dituzten harremanen aldetik maitasuna eta estimua jasotzea; pertsona bezala beren burua ezagutzea
eta beren ingurunea ezagutzea; erabakiak hartzea, arrazoizko arriskuak bereganatzea, hautatzea, aukeratzea;
bizitzarako erabilgarriak diren trebetasunak, gaitasunak eta jarrerak hartzea eta garatzea; adieraztea eta parte
hartzea; beren bizitzako protagonista eta beren ingurunean eragina izateko gai sentitzea; hezkuntza sistema
formalean sartzea eta aurrera egitea; osasuna babestea eta sustatzea; etxebizitza duin bat, pertenentzia eta
identitate sentimendua lortzekoa; parte hartzea, bere garaian, lan merkatuan, enplegu duin baten bitartez; beren
autonomia pertsonala babestea eta hura nahiz komunitate integrazioa sustatzea; beren gizarte ongizatea eta bizi
kalitatea bermatzen dituzten baliabideetarako sarbidea izatea.
Nori zuzendua:
Gipuzkoako haurrak, nerabeak eta gazteak, udalak, gazte elkarteak, kultur taldeak, ikastetxeak, unibertsitatea eta
herritarrak.
Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):
Giza baliabideak eta baliabide materialak (laguntza teknikoak, azpiegiturak, ekonomikoak).
2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:
Haur, nerabe eta gazteen beharrak balioestea, jardun eremuak lehenestea, helburuak ezartzea, hautemandako
beharrei erantzuteko estrategiak planifikatzea, estrategiak garatzea zerbitzuak eskainiz eta horiek balioetsiz ezarritako
helburuen arabera.
3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):
Gazte ekipamenduen eskaintza/haur, nerabe eta gazteen zuzeneko zerbitzuen eskaintza. Lurraldeko beste eragile
batzuei laguntzea haur, nerabe eta gazteen sustapeneko politiken alde jardun dezaten.
Programaren arau esparrua:
Lurralde Historikoei buruzko Legea.
Ekainaren 25eko 170/1985 Dekretoa, neska-mutikoen eta gazteen kanpamenduen, kolonien, koloni irekien, lankanpaketen eta ibilaldieerako kanpaketen jaurpidea araupetuz.
211/1993 DEKRETUA, 1993ko uztailaren 20koa, Gazteentzako Informazioa Zerbitzuen onespen ofiziala
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arautzen duena.
419/1994 DEKRETUA,azaroaren 2koa, batetik, Haur eta Gazteen Aisialdirako Hezitzaileak Trebatzeko Eskolak eta,
bestetik, Haur eta Gazteen Aisildi Ihardueretarako Begirale eta Zuzendariak Trebatzeko Ikastaroak izendapen
ofizialez onartzeko eta bertan parte hartzeko modua arautzen duena.
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Zerbitzu eta ekipamenduak beharrei egokitu eta kudeaketa ekonomiko-sozial
eraginkorragoa eta efikazagoa egin.

Adierazlea
Gazte aterpetxeen erabiltzaileen
balorazioa.

Neurriunitatea
Kopurua

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena
7,00

7,00

Urteko
helburua
7,00

Agintaldiko
helburua
8,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoa:
Aterpetxe atalaren giza baliabideen kudeaketa
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

2.910.653,59

2018/01/01

2018/12/31

315.409,10

2018/01/01

2018/12/31

1.032.112,83

2018/01/01

2018/12/31

1.563.131,66

2018/01/01

2018/12/31

Hasiera
data

Bukaera
data

179.089,68

2018/01/01

2018/12/31

30.234,92

2018/01/01

2018/12/31

117.969,84

2018/01/01

2018/12/31

30.884,92

2018/01/01

2018/12/31

1.1 Ekintza
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
erreserba zerbitzua eskaini.

1.2 Ekintza
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
otordu zerbitzua eskaini.

1.3 Ekintza
Gazte aterpetxeen erabiltzaileei
ostatu zerbitzua eskaini.

2. Jarduketa ildoa:
Gazte ekipamenduen kudeaketa sozial eta ekonomiko eraginkorra eta efikaza egitea
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

2.1 Ekintza
Baliabide eta zerbitzuen
erosketaren kudeaketa.

2.2 Ekintza
Ekipamenduen mantenuan eragin
inbertsioak eginez.

2.3 Ekintza
Foru aterpetxeen Sarea
ezagutaraztea erabiltzaile
potentzialaren artean.

2018ko aurrekontua

Urteko helburua:

Ekintzak haur, nerabe eta gazteen beharrei egokitu.

Adierazlea

Neurriunitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Gazte oporraldiak programaren
erabiltzaileen asetze maila.

Eskala 1-10

8,70

8,70

8,70

8,80

Udalekuak programaren
erabiltzaileen asetze maila
(gurasoak)

Eskala 1-10

8,70

8,70

8,80

8,90

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako Foru Aldundia eta Udalen arteko politika eta ekintzarako marko komuna bultzatu edota errotu.
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

878.171,59

2018/01/01

2018/12/31

34.944,92

2018/01/01

2018/06/30

240.211,91

2018/01/01

2018/12/31

558.969,84

2018/01/01

2018/12/31

44.044,92

2018/01/01

2018/12/31

1.1 Ekintza
Gipuzkoako Haur, Nerabe eta
Gazteen sustapen sistemaren
araudia onartu (Gaztematika).

1.2 Ekintza
Gipuzkoako Udalei aholku
programa haur, nerabe.eta
gazteen sustapenaren inguruan.

1.3 Ekintza
Gipuzkoako sustapen sistema
garatzeko diru-laguntzak Udalei.

1.4 Ekintza
Lurraldeko teknikari eta
hezitzaileen formakuntza plana.

2. Jarduketa ildoa:
Zeharkakotasuna beste erakunde batzuekin eta berezko Diputazioaren barruan sustatzea. Gazteria izan dadila gobernu
planetan eta administrazio guztien kudeaketan lehentasuna, eta orainaldian kudeatzeko errealitatea lortzea.
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

127.228,76

2018/01/01

2018/12/31

12.500,00

2018/01/01

2018/12/31

25.000,00

2018/01/01

2018/12/31

2.1 Ekintza
Beste departamento edo
zerbitzuekin lankidetza hasi edo
mantendu.

2.2 Ekintza
Berdintasunaren inguruko Ikerketa
haurtzaro edota nerabezaroan.
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Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

29.484,92

2018/01/01

2018/12/31

29.484,92

2018/01/01

2018/12/31

30.758,92

2018/01/01

2018/12/31

2.3 Ekintza
EHUko Gizarte Hezkuntza,
filosofía eta antropologia
fakultatearekin lankidetza
hitzarmena

2.4 Ekintza
Euskadiko Gazteriaren
behatokiarekin lankidetza

2.5 Ekintza
Haur, nerabe eta Gazte
zerbitzuetan euskera sustatzeko
proiektua.

3. Jarduketa ildoa:
Haurtzarora, nerabeetara eta gazteriara arretako zerbitzuak haiek elementu eraldatzaile handiak bihurtu arte indartzea
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

333.400,84

2018/01/01

2018/12/31

228.251,00

2018/01/01

2018/12/31

72.024,92

2018/01/01

2018/06/30

33.124,92

2018/05/01

2018/10/01

Hasiera
data

Bukaera
data

632.780,76

2018/01/01

2018/12/31

121.484,92

2018/01/01

2018/12/31

97.484,92

2018/01/01

2018/12/31

10.000,00

2018/01/01

2018/12/31

10.000,00

2018/01/01

2018/12/31

3.1 Ekintza
Udalei haur, nerabe eta gazte
zerbitzuen garapenerako
aholkularitza programa.

3.2 Ekintza
Gazteentzako zerbitzu sozioemozional baten definiziorako
proiektu pilotuaren definizioa

3.3 Ekintza
Gipuzkoako haurtxoko eta
gazteleku sarearen erabilera
sustatzeko kanpaina

4. Jarduketa ildoa:
Gazte elkartegintzaren eta proiektuen sustapena eta sostengutza.
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

4.1 Ekintza
Udalekuak eta kanpaldiak
antolatzeko diru laguntzak.

4.2 Ekintza
Aisialdi Eskolen urteko jarduera
gauzatzeko diru laguntzak.

4.3 Ekintza
Aisialdi Eskolen antolaketa egitura
mantentzeko diru laguntzak.

4.4 Ekintza
Aisialdi federazio eta koodinadoren
estruktura
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Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

56.484,92

2018/01/01

2018/12/31

316.826,00

2018/01/01

2018/12/31

20.500,00

2018/02/01

2018/12/31

Hasiera
data

Bukaera
data

1.049.007,12

2018/01/01

2018/12/31

25.000,00

2018/01/01

2018/12/31

413.043,13

2018/03/01

2018/10/30

256.011,42

2018/03/01

2018/10/31

114.167,98

2018/01/01

2018/12/31

18.200,00

2018/03/01

2018/08/01

10.000,00

2018/01/01

2018/12/31

29.484,92

2018/03/01

2018/07/01

16.153,84

2018/01/01

2018/12/31

31.304,92

2018/03/01

2018/07/01

55.640,91

2018/01/01

2018/12/31

80.000,00

2018/01/01

2018/12/31

mantentzeko diru laguntzak.

4.5 Ekintza
Euskadiko Gazte Kontseiluari
(EGK) diru laguntza

4.6 Ekintza
Gazte elkarteetzako baliabide
zerbitzua.

4.7 Ekintza
Gazteen auzolanak sustatzeko diru
laguntzak

5. Jarduketa ildoa:
Lurralderako orokorrean intereseko diren proiektu propioak garatzea.
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

5.1 Ekintza
Europako proiektuetarako (gazte
higikortasunerako) laguntzako
programa

5.2 Ekintza
Udalekuak programa

5.3 Ekintza
Gazte Oporraldiak programa

5.4 Ekintza
Gaztemaniak gazte kultur sutapen
programa.

5.5 Ekintza
EHU/UPV Udako ikastaroa
antolatzea

5.6 Ekintza
Entsegu gelak musika taldeentzat
Soraluzen

5.7 Ekintza
Udabizi web bilatzailea:
Gipuzkoako haur eta gazte
aisialdiaren eskaintza udan.

5.8 Ekintza
Katapulta

5.9 Ekintza
Kultura Digital@ proiektua:
Instant1ean

5.10 Ekintza
Kultura Digital@ proiektua:
Ciberbullying

5.11 Ekintza
Kultura Digital@ proiektua:
Kode_tu (programazio
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Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

386.318,66

2018/01/01

2018/12/31

250.101,00

2018/01/01

2018/12/31

77.247,82

2018/01/01

2018/12/31

29.484,92

2018/01/01

2018/12/31

29.484,92

2018/01/01

2018/12/31

kodearen hedapena)

6. Jarduketa ildoa:
Komunikazioa sustatu gizartearekin eta Foru Aldundiaren barnean.
Ordainketa
kredituak

Jarduketa ildoa, guztira

Datozen
urteetako
gastuak

6.1 Ekintza
Komunikazioaren alorra sustatu,
mantendu eta berritu, haur, nerabe
eta gazteekin.

6.2 Ekintza
Gipuzkoako haur, nerabe eta
gazteen sustapen sistemaren
intraneta garatu eta hobetu
(Gaztematika).

6.3 Ekintza
GAZTESARE

6.4 Ekintza
Webgunearen eraberritze eta
berregituratzea
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programaren genero garrantzia:
Programak ukitzen duen kolektiboa:
Haurrak eta nerabeak
Programak ukitutako gaitasuna(k):
Aisia eta kirolerako aukera izatea
Beharraren deskribapen xehatua:

Genero berdintasunaren Kultura txertatu atalaren jardunean.

Kuantifikazioa:

774.831,82

Kategoria

( % 11,93 )

Kategoria %

Nola
Or 1.4. Barneko zein kanpoko
komunikazio inklusiboa, genero
estereotiporik gabekoa, emakume
eta gizonak berdin ikustaraziz eta
hizkuntza eta irudien erabilera ez
sexista eginez.

Or 1. Prozedura administratibo
guztietan genero ikuspegia txertatu.

( % 52,50 )

Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa
sistematikoa foru ikerketa eta
estatistiketan, antzemandako
desberdintasunen genero
ikuspegiko azterketa, eta emakume
eta gizonen egoerari buruzko
berariazko diagnosi sektorialak
egitea.
Or 1.6. Foru kontratu eta diru
laguntzetan berdintasunerako
klausulak txertatu eta beren
jarraipena egitea, bai aurretiko
balorazioa egiten denean eta bai,
bereziki, lana betetzeko
baldintzetan.
Or 2.1. Berdintasunerako
departamentuen arteko egituren
indartzea, beti ere berdintasunerako
planifikazioa eta jarduera
koordinatu, hausnartu eta erabakiak
hartzeko.

Or 2. Berdintasunerako koordinazioa
eta lankidetza indartu.

( % 17,50 )

Esleitutako adierazlea

Sexuaren aldagaia eta lortutako
emaitzen genero azterketa txertatzen
dituzten azterketa eta ikerketen
ehunekoa (egindako azterketa eta
ikerketa guztiekiko).
Berariazko trebakuntza jaso duen
berdintasunerako koordinazio foru
egituretan parte hartzen duten
pertsonen ehunekoa (egitura horietan
parte hartzen duten pertsona
guztiekiko).
Berdintasunerako klausulak jasotzen
dituzten kontratu eta diru-laguntzen
ehunekoa (egindako kontratu eta dirulaguntza guztiekiko).

Berdintasunerako Batzorde
Politikoaren, Azpibatzorde
Politikoaren, Departamentu Arteko
Talde teknikoaren eta Departamentuko
barne unitateen bilera kopurua.
Berdintasunerako Organoak parte
hartu duen lurralde arteko erakundeen
bilera eta topaketa kopurua.
Berdintasunerako bere politikak
egiteko laguntza jasotzen duten
Gipuzkoako udal kopurua.
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Kategoria

Kategoria %

Ba 3. Gazteen garapen pertsonalean
eta profesionalean estereotipoek duten
eraginaren gaineko prestakuntza eta
( % 2,50 )
sentsibilizazio ekintzak garatzea
Gipuzkoa eredu

In 4. Emakumeen aurkako indarkeria
matxistaren fenomenoaren ezagutzan
aurrera egitea, gertatzen den esparru
guztietan eta adierazten den forma
guztietan.

( % 2,50 )

Nola

Esleitutako adierazlea

Ba 3.2. Gazteen artean bokazio
teknologikoak sustatzeko Kode tu
programa garatzea, neskato, mutiko
eta nerabeen artean genero arrailik
gabeko sormen teknologikoa
bultzatuz, genero estereotipoak
gainditzeko, eta programazio eta
sorkuntza teknologikoan 5 eta 16
urte bitarteko ume eta gazteak
prestatzeko.

Ikasleen datuak, sexuaren arabera
banatuak, lanbide heziketaren adar
desberdinetan.

In 4.1. Foru Aldundiaren
eskumeneko alorrei dagokienez
(gazteria, mugikortasuna, lurralde
oreka, giza eskubideak eta
bizikidetza, eta abar), zehaztuko
diren berariazko azterketa lerroak
garatzen hastea.

Ikasleen datuak, sexuaren arabera
banatuak, unibertsitateko gradu
desberdinetan.
Partaidetza datuak, sexuaren arabera
banatuak, eskola kirolean
maskulinizatuta eta feminizatuta
dauden modalitateetan.

Indarkeria sexistaren fenomenoa
hobeto ezagutzeko egin diren azterketa
eta analisi kopurua.

In 11.1. Foru Aldundiak sustatzen
dituen udalekuetan (udalekuak eta
gazte oporraldiak),
berdintasunarekin eta indarkeria
sexistarekin zerikusia duten
jarduerak gehitzea.
In 11.2. Berdintasun klausulak
gehitzea, bereziki kaudimen
teknikoa eta gauzatzeko baldintzei
buruzkoak, Foru Aldundiak
antolatzen dituen udalekuak
kudeatzen dituzten erakundeekin
sinatzen diren kontratuetan.
In 11.3. Emakumeen eta gizonen
arteko berdintasuna eta indarkeria
sexistaren prebentzioa lanerako ildo
estrategiko bezala gehitzea
Lurraldearen eremuan udalekin
antolatzen den lan programan
(gazteguneak, ludotekak,).
In 11. Haur eta nerabeak sustatu eta
artatzeko foru politikak Berdintasun
balioak bultzatu eta indarkeria matxista ( % 25,00 )
prebenitzen lagunduko duela
bermatzea.

In 11.4. Gipuzkoan gazte ataria eta
beste bitarteko batzuk, hala nola,
autobús publikoen pantailak, era
aktiboan erabiltzea berdintasunaren
aldeko eta indarkeria sexistaren
aurkako balioak eta gazte jendearen
ereduak sustatzeko.
In 11.5. Udaletako berdintasuneko
eta gazteriako zerbitzuen arteko
lankidetza lantzea Beldur Barik
bezalako ekimenak bideratu ahal
izateko.
In 11.7. Beldur Barik programaren
esparruan, indarkeria matxista
prebenitzeko gazte jendearekin
proiektu pilotu bat diseinatu, abian
jarri eta sistematizatzea Gipuzkoako
udalerri batean (Beldur Barik
erakundeen arteko programarekin
koordinatuta), produktu ukigarri eta
hedagarria sortu eta gerora beste
udalerri batzuetan abian jar
daitekeena.

Berdintasunaren eta indarkeria
matxistaren prebentzioaren alorrean
kaudimen teknikoa eskatzen duten
klausulak betez antolatu diren
udalekuak kudeatzeko kontratatutako
entitateen ehunekoa.
Haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria
sexistaren prebentziorako jarduera edo
programaren bat garatu duten
lurraldeko udalerrien kopurua,
Berdinbidean parte hartzen dutenena,
hain zuzen.
Beldur Barik programari lotuta eta
haur eta gazteei zuzenduta, indarkeria
sexistaren prebentziorako jarduera edo
programaren bat garatu duten
lurraldeko udalerrien kopurua.
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:
Hezkuntza el fomalaren alorra (aisialdia, kultura, partaidetza), esparru ezin hobea da euskararen erabilpena
sustatzeko eta errotzeko haur, nerabe zein gazteengan.
Kuantifikazioa:

1.025.881,93

( % 15,79 )

Kategoria

Kategoria %

Nola

1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak

( % 2,50 )

1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak

1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

( % 7,50 )

1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsaoharrak eta papeleria
1.2.2. Jendeaurreko ekitaldiak

1.3. Webgunea eta sare sozialak

( % 7,50 )

1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia

2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz
zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan

( % 20,00 )

2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrarekiko

2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

2.1.3. Produktua
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz
zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan

( % 15,00 )

2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak

2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia

3.2. Komunikazio bertikala eta horizontala idatziz

( % 7,50 )

3.1.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia

( % 20,00 )

3.2.1. Informaziorako/Komunikaziorako tresnak.

3.2.2. Lan-bileretako idatzizko hizkuntza-erabilera

3.2.3. Erakundearen barne harremanetarako idatziak

3.3. Komunikazio bertikala eta horizontala ahoz

( % 10,00 )

3.3.1. Erakundearen barruko lan-bileretako ahozko euskararen
erabilera
3.3.2. Erakundearen barruko telefonozko harremanak

3.3.3. Erakundearen barruko aurrez aurreko harremanak

2018ko aurrekontua

Kategoria

Kategoria %

3.4. Baliabide informatikoak

( % 2,50 )

Nola
3.4.1. Euskarazko bertsioen instalazio-kopurua

3.4.2. Euskarazko bertsioen erabilera

4.1. Pertsonen kudeaketa

( % 2,50 )

4.1.1. Pertsonen kudeaketa

5.1. Administrazioa

( % 5,00 )

Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan
hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak
txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.

2018ko aurrekontua

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:
Haur, nerabe eta gazteen gizarte partaidetza eskubideak bermatu.
Kuantifikazioa:

217.734,55

( % 3,35 )

Kategoria

Kategoria %

1. Espazio edo egitura parte-hartzaile
bat

( % 40,00 )

Nola
Diru laguntzen balorazioan, partaidetza sintemekin
koordinazioa sarituko da.
Giza baliabide eta baliabide materialen
transferentzia bidez.

Norekin

Herritar ez antolatuak,
Beste administrazioak,
Teknikariak

2. Politika publiko baten informazio eta
( % 20,00 )
kontrastea

Partaidetza, haur, nerabe eta gazte zerbitzuen
garapenerako oinarrizko elementu bezela
sustatuko da.

Beste administrazioak,
Teknikariak

3. Politika publiko baten deliberazioa

( % 20,00 )

Balizko zerbitzu berri honen definizioan parte
hartuz

Herritar ez antolatuak

( % 20,00 )

Auzolan kontzeptuaren sustapena gazte ez
antolatuen artean diru languntza lerro berri baten
bitartez.

Herritar ez antolatuak

6. Emaitza elkarrekin kudeatu:
kogestioa

2018ko aurrekontua /
Presupuesto 2018
PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)
2017

2018

2019

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

2.921.159,00

3.018.097,00

2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.549.490,00

2.595.054,00

761.000,00

807.500,00

6.231.649,00

6.420.651,00

50.900,00

54.000,00

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

150.000,00

22.000,00

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

200.900,00

76.000,00

6.432.549,00

6.496.651,00

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total

2020

2021

2022 eta
hurrengoak/
2022 y siguientes

Guztira /
Total

2018ko aurrekontua /
Presupuesto 2018

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago
Planen zenbateko osoa, kapituluka /
Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros
Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Guztira /
Total
Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

1. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

3.018.097,00

3.018.097,00

2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

2.595.054,00

2.595.054,00

807.500,00

807.500,00

6.420.651,00

6.420.651,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

54.000,00

54.000,00

7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

22.000,00

22.000,00

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

76.000,00

76.000,00

6.496.651,00

6.496.651,00

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total

2018ko aurrekontua /
Presupuesto 2018

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos

2017

Gastuari lotutakoak /
Afectados a gasto

2018

1. ZUZENEKO ZERGAK/
IMPUESTOS DIRECTOS
2. ZEHARKAKO ZERGAK/
IMPUESTOS INDIRECTOS
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/
TASAS Y OTROS INGRESOS

1.021.240,00

1.000.000,00

1.021.240,00

1.000.000,00

1.021.240,00

1.000.000,00

4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5. ONDARE SARRERAK/
INGRESOS PATRIMONIALES

Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/
ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS
9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras
Guztira / Total

