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2018ko aurrekontu parte hartzaileen oinarriak  

Garesko udala 

0. SARRERA 

Oinarri hauen helburua da Garesko udaleko aurrekontuetan asmo honetarako dagoen diru-

partidaren adjudikazio-prozedura zehaztea herritarren parte hartzearen bidez. 

Oinarrietan zehaztuko da nork aurkez dezakeen proiektu bat eta nola egin behar duen, 

zeintzuk diren baloraziorarako irizpide teknikok eta herritarrei galdetzeko eredua, etabar.   

1. PARTE HARTZEA 

Garesen erroldatuta dagoen edozein norbanakok nahiz herrian errotuta dagoen edozein 

elkartek parte hartu ahal izanen dute Aurrekontu Parte Hartzaileetan.  

Adin mugarik gabeko edozein lagunek eskaera eta proposamenak egin ditzake.  

Herri kontsulta fasean, berriz, 16 urtetik gorako lagunek parte har dezakete.  

2. BALORAZIOA ETA ESLEIPEN BATZORDEA  

Ogasun Batzordeko politikariek, ikuspegi tekniko batez, proposamenenak eginen dituzte. 

Udaleko teknikariek, kontu hartzaileak, idazkariak eta zerbitzu anitzetako langileek iritzia eman 

dezakete, politikariek hala eskatzen badute.  

3. PROPOSAMENEN ESPARRUA  

Proposamenak Garesko herrian egiteko izan beharko dira (osotasunez edo partzialki) eta 

bertako herritarrengana zuzenduko dira. Hiritarrek edo taldeek egindako proposamenetan ez 

dago kopuru mugaturik.  

Proposamen guztiak udal eskumenekoak izan behar dira. Proposamenen kokapena eta hartuko 

den lurralde-eremua ongi definitu behar da eta jabea udala izan beharko da.   

4. PROPOSAMENEN AURKEZPENA  

Proposamenak memoria baten bidez aurkeztu behar dira. Bertan, ezaugarri nagusiak azalduko 

dira, derrigorrez idatziz, proposamenaren izenburua, justifikazioa, helburuak, deskribapena, 

kualitatiboki norentzat zuzenduta dagoen, gastuaren balorazio hurbildua, aurrekontu 

hurbildua eta aukerazko datuak jarriz.   

Norbanakoek edo elkarte bateko kideek ezin dituzte aurkeztu arlo bereko bi proiektu baino 

gehiago. Era berean, arlo berekoak ez badira, norbanakok edota elkarteek bi proiektu baino 

gehigo aurkeztu ahal izanen dute.  

Adin gutxiko batek proposamena aurkezten badu adin nagusiko baten edo kideen artean adin 

nagusikoak dituen elkarte baten abalarekin egin beharko da. 

5. PROPOSAMENEN ONARPENA  

Aurkeztu behar diren proposamen guztiek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:  

1. Garesko herriari eta herritarrengana zuzenduta egotea (osotasunez edota partzialki). 
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2. Proposamena udal esparrukoa eta haren eskumenekoa izanen da.  

3. Proposamena gauzatuko da indarrean dagoen aurtengo aurrekontuarekin.  

4. Proposamena konkretua, zehatza eta ekonomikoki ebaluagarria izan behar da.  

5. Gehienezko diru-kopurua aurrekontuan zehaztuko da.  

6. Proposamenak ingurumen-inpaktu positiboa edo neutroa izan behar du.  

7. Proposamena ezin da diskriminatzailea izan generoa, arraza, adina edota beste arrazoi 

batengatik. 

 

6. PROPOSAMENEN BALORAZIO TEKNIKOA  

2. puntuan zehaztutako Balorazio Batzordeak proposamenak baloratuko ditu. Balorazio hau 

azkeneko puntuazioaren %30ekoa da.  

Balorazio teknikoa eginen da ondoko epigrafeei jarraiki:  

a. Auzo batzordeen diagnostikoan agertu izana (puntu 1 arte).  

 Ez dago: 0 puntu. 

 Badago: puntu 1. 
b. Estrategikoa eta jarraitua (3 puntu arte). 

Jarraipen aukera, iraupena eta etorkizuneko inpaktua dauka proposamenak.  

 0 urte eta urte 1 bitartean: 0 puntu. 

 Urte 1 eta 5 urte bitartean: puntu 1.  

 5 urte eta 10 urte bitartean: 2 puntu.  

 10 urte baino gehiago. 3 puntu.  
c. Sozialki bidezkoa izatea (3 puntu). 

Populazioaren portzentai adierazgarri batengan eragina du proposamenak.   

 Talde jakin batera zuzenduta: puntu 1.  

 Talde zabal batera zuzenduta, baina ez populazio osora: 2 puntu.  

 Populazio osora zuzenduta: 3 puntu. 
d. Irisgarria eta Solidarioa (6 puntu arte). 

Proposamena egina dago beharra duen populazioari edo udal eremuei begira:  

1. Herrian behar handia duen populazioa (3 puntu arte)  adin-taldeak (haurrak, 

gazteak, helduak), desgaitasuna (fisikoa, síkikoa edo zentzumenezkoa), aukera gutxi 

duten taldeak (langabetuak, etorkinak, gutxiengo kulturalak), etabar. 

 Esku-hartze ez da beharrezkoa: 0 puntu. 

 Esku-hartze beharrezkoa da: puntu bat.  

 Esku-hartze garrantzitsua: 2 puntu.  

 Premiazko esku-hartzea: 3 puntu.  
2. Herrian behar handiarekin dauden esparruak eta zonaldeak (3 puntu arte) 

 Esku-hartzea ez da beharrezkoa: 0 puntu.  

 Esku-hartzea beharrezkoa da: Intervención  

 Esku-hartze garrantzitsua: 2 puntu.  

 Premiazko esku-hartzea: 3 puntu.  
e. Bidezkoa eta berdintasunezkoa (2 puntu arte). 

Berdintasunezko aukerak eta gizon eta emakumezkoen arteko harremanak bultzatzen 

ditu proposamenak. Parte-hartzea, erantzunkidetasuna eta gizon eta emakumeen 



 

 3 de 4 
2018ko aurrekontu parte hartzaileak. Deialdiaren oinarriak.  

arteko presentzia orekatua bultzatzen du. Kontziliazio pertsonalaren beharrak aintzat 

hartzen ditu (etxeko lanetan eta zainketan genero ezberdintasunaren arabera). 

Emakumeen ekarpenak bisibilzatzen ditu. Bestelakoak.  

 Ez: 0 puntu. 

 Bai: 2 puntu. 
f. Integratzailea eta inklusiboa (2 puntu). 

Herritarren artikulazioa eta parte hartzea bultzatzen du proposamenak. Hiritar 

autonomoak, parte hartzaileak eta konprometituak bultzatzen ditu. Talde sozial 

ezberdinen arteko esparruak, koordinazioa eta komunikabideak sustatzen ditu. Herrian 

iniziatibak eta esparru demokratikoak bultzatzen ditu.  

 Ez: 0 puntu. 

 Bai: 2 puntu. 
g. Formatzailea eta hezitzailea (2 puntu arte). 

Hiritarren ikasi eta gaitze prozesuak bultzatzen ditu proposamenak. Herriaren garapen 

egokirako gaitasunak eskuratzean laguntzen du proposamenak (jarrerak, trebetasunak 

eta kontzeptuak).  

 Ez: 0 puntu. 

 Bai: 2 puntu. 
h. Euskara. Hizkuntza normalizazioa (2 puntu arte).  

Proposamenak hizkuntza normalizazioa bultzatzen du heziketa prozesuen bidez edo 

euskara herriaren eta herritarren egunerokoan integratuz.  

 Ez: 0 puntu. 

 Bai: 2 puntu. 
i. Ingurumenarekiko jasangarritasuna eta inpaktua (3 puntu arte). 

Proposamenak gutxieneko inpaktua du Garesko ingurumenean eta irizpide 

jasangarriak ditu ingurumenarekiko. Ingurumen-inpaktua da jarduera batek 

ingurumenean sortzen duena. Horren arabera bi inpaktu mota daude: negatiboak 

(kaltegarriak) eta positiboak (onuragarriak).  

 Ingurumen-inpaktu zero: 0 puntu.  

 Ingurumen-inpaktu positiboa: 3 puntu.  
j. Mantenuaren gastua (4 puntu arte).  

Proposamenak ez du inolako kosturik mantenuan ala, emanez gero, gutxienekoa da. 

 Mantenuaren kostua du: 0 puntu. 

 Ez du kosturik: 2 puntu. 

 Kostuak aurrezten ditu: 4 puntu. 
k. Berezko baliabideen erabilera (puntu 1 arte). 

Herrian bertan dauden baliabideekin (azpiegiturak, materialak, pertsonal, 

etabar.)egingarria da proposamena. Udal gastuan proposamenaren kostuaren kalkulua 

aurreikusi beharko da.   

 Ez: 0 puntu. 

 Bai: puntu 1. 
l. Proposamen berriak (puntu 1 arte).  

Proposamena berria da eta ez da hautatua izan aurreko aurrekontu parte 

hartzaileetan.  
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 Ez: 0 puntu. 

 Bai: puntu 1. 

7. HERRI KONTSULTA  

Azken balorazioan herri kontsultaren pisua %70ekoa izanen da.  

Boto gehien jasotzen duen proposamenari gehienezko kopurua esleituko zaio (70) eta 

gainontzeko banaketa botoen portzentaiaren arabera eginen da. 

Kontsulta egin daiteke bi bide ezberdin erabiliz:  

 Udalaren web orrian dagoen aplikazio informatikoa. Aplikazio hau erroldarekin lotuta 

dago, beraz, erroldatuta dagoenak behin eman dezake botoa.  

 Bozketa arrunta, erroldatua dagoen norbanakoak bozka egiten du hautetsontzi itxi 

batean eta gero botoen zenbaketa egiten da. Bozketa hau ere erroldan oinarritua 

eginen da, eta soilik boto bakar bat onartuko da erroldatutako.  

 

Bozketaren puntuazioa 3tik 1era izanen da, lehentasun handiko proiektuari 3 puntu emanez 

eta puntu bat, berriz, lehentasun gutxikoari.  

Herritarren %5 baino boto gutxiago jasotzen dituzten proposamenak ez dira sartuko hautaketa 

prozesuan.  

8. ADJUDIKAZIOA 

Adjudikazio eta Balorazio Batzordeak partzialen (teknikoa eta bozketarenak) eta puntuazio 

osoen zerrendak prestatu eta argitaratuko ditu balorazio teknikoa eta proiektuen emaitzak 

kontuan hartuz. Proiektuei emandako puntuazioa handitik txikira antolatuko da.  

Proiketuak gauzatuko dira puntuazioaren hurrenkera errespetatuz eta, beti, aurrekontuan 

dagoen diru-partida agortu arte. 

Balorazio Batzordeak zerrenda hau eta proiektuen esleipenaren proposamena aurkeztuko du 

udal osoko bilkuran. 

 


