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0. ZIOA
Behean aipatzen diren lege eta artikuluetan xedatutakoaren arabera landu eta idatzi da
ondorengo BEASAINGO BERDINTASUN KONTSEILUAREN ARAUDIA.
4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen
3. artikulua: Printzipio orokorren 13. puntua, hain zuzen ere, udalek duten ahalmena
emakumeen parte hartzea sustatzeko; 7. artikulua: gizon eta emakume berdintasunen arloan
toki administrazioen eskumena; 10.1 artikulua (udalen egituretan entitate bat izatea gizon eta
emakumeen arteko berdintasun politikak sustatzeko.
2/2016 LEGEA, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa. 17.1 27): generoberdintasunaren eta ekitatea sustatzearen arloko politikak antolatzea eta kudeatzea.

1. ARTIKULUA: IZAERA




Beasaingo Berdintasunerako Kontseilua parte-hartzean oinarritutako organoa da eta
Udalak eta emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren alde lan egin nahi
duten herritar, talde nahiz elkarteek osatzen dute.
Beasaingo Berdintasun Kontseilua udal administrazioak aholkuak jasotzeko duen
baliabidea da, ez-loturapekoa, herri mailan Berdintasunari buruzko politika sektorialak
gauzatzeko sortua.

ARTIKULUA: BALIOAK
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Honakoak dira Beasaingo Berdintasun Kontseiluak bultzatuko dituen balioak:


Emakumeen arteko elkar zaintza eta errespetua bultzatuko duena, bai talde barruan,
baita herri mailan ere. Ahizpatasuna!



Taldearen zaintza erdigunean jarriko duena (giro ona, talde kohesioa,…): “Ezin badut
dantzarik egin, ez da nire iraultza” lelopean dago. Horrek esan nahi du, kontseiluan
ordezkatuak dauden kolektibo edo taldeetako ordezkariek beren iritziak askatasunez
adierazi ahal izango dutela inolako presiorik gabe.



Herriarentzat eta herritarrentzat aberasgarria, berdintasun ikuspegia arlo guztietara
zabalduko duena.



Udalaren (jardun profesionala) eta herri mugimenduen (jardun boluntarioa) erritmoak
eta gaitasunak bateratzeko lan egingo duena.



Alderdi desberdinen arteko talka politikoak alde batera utziko dituena.



Parte hartzen duten guztien hizkuntza eskubideak errespetatuko dituena.



Gobernuan dagoen taldea zein den kontutan izan gabe babes politikoa izango duena.

ARTIKULUA: HELBURUAK
Jarraian zehazten dira Berdintasun Kontseiluak izango dituen helburuak:
1. Emakume ezberdinen partaidetza bultzatzea. Horretarako, espazioa ahalduntzailea eta
anitza izan beharko da, Beasainen bizi garen emakume ezberdinen behar eta egoerei
erantzuteko.
2. Beasainen bizi garen emakume guztiok behar dugun ahalduntze kolektibo eta indibiduala
eta, aldi berean, saretzeko aukerak emango dituen espazio segurua izatea.
3. Beasainen bizi garen emakumeok pairatzen ditugun eraso matxista ezberdinen aurrean,
jabekuntza abiapuntu, borroka antolatutako eta salaketarako gunea izatea.
4. Kontseiluan parte hartzen duten norbanako eta talde guztien arteko elkarlana bultzatzea
herrian eta, oro har, gizartean emakume eta gizonen arteko berdintasunaren lorpenerako.
5. Ikuspegi feministatik udal politikak definitzeko ekarpenak egitea eta udalak arlo honetan
garatzen dituen politikei jarraipena ematea.

ARTIKULUA: FUNTZIOAK
Aurreko artikuluan jasotzen dituen helburuak betetze aldera, Beasaingo Berdintasun
Kontseiluak honako funtzio hauek bete beharko ditu:
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Emakumeen partaidetza bultzatzea:
1.1.
1.2.

1.3.

Herrian dauden emakume talde eta kolektibo ezberdinak ezagutu, dituzten beharrak
jaso eta horren arabera estrategia bat planifikatu.
Berdintasun kontseilua bezalako espazio batean parte hartze anitz eta orekatu bat
lortzeko gaur egun agenda feministan dauden hausnarketak taldera ekarri eta
praktikan jarri.
Kontseiluan parte hartzen duten pertsona guztien parte hartze eskubidea
bermatzeko beharrezkoak diren baliabideak bermatu.

Ahalduntze kolektibo eta indibiduala:

2.1.

2.2.
2.3.

Herritarrei begira diseinatutako komunikazio eredu bat sortu eta aurrera eraman,
Kontseiluaren jarduna modu garden eta ireki batean zabalduz, bereziki, herrian bizi
diren emakumeen artean.
Emakumeen arteko saretzea bultzatuko duten ekintzak antolatu eta bideratu.
Herriko genealogia feminista berreskuratzeko eta omentzeko ekimenak bultzatu.

Jabekuntza eraso matxisten aurrean:

3.1.
3.2.
3.3.

Goierriko Indarkeria Protokoloaren Koordinazio Batzordeak urtean 2tan argitaratzen
dituen ondorioen txostena taldean aurkeztu.
Goierriko Koordinazio Batzordeari jarraipena egin eta, behar izango balitz, ekarpenak
egin.
Herrian indarkeria matxista kasuren bat ematen denerako protokoloari jarraipena
egin eta eguneratua mantendu.

Kontseilu kideen arteko elkarlana:

4.1.
4.2.

Kontseiluko eragile guztien arteko koordinazioa bermatu: agendak konpartitu eta
elkarlanean egin daitezkeen ekintzak pentsatu eta martxan jarri.
Kontseiluaren agenda propioa (ohiko egunez haratago) adostu eta gauzatu.
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Udal politika feministak:

5.1.
5.2.
5.3.

Udalak egiten duenaren inguruan hausnartu eta, behar izango balitz, kritika egin.
Proposamenak garatu eta udalari eskaerak egin.
Emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko Udal tresnen diseinuan parte hartu
(Berdintasun planak, esaterako).

ARTIKULUA: OSAERA
KONTSEILUAN KIDE IZATEKO BALDINTZAK:




Beasaingo Berdintasun kontseiluan Beasaingo udalerriko emakumeek osatuko dute:
o

Norberaren izenenean

o

Elkarte edo kolektibo baten izenean: elkarte, sindikatu, autoeratutako eta
autogestionatutako taldeek, udal talde politikoak…

Horiek kontseiluan parte hartzeko hurrengo baldintzak bete behar dituzte:
o
o
o



Beasaingo herrian bizi edo lan egitea.
Irabazi asmorik gabekoak izatea.
Berdintasun kontseiluaren balio eta filosofia onartzea eta konprometitzen
direnak izatea.

Kontseiluan parte hartzeak honakoa esan nahi du:
o Araudia onartzen dela.
o Bilkuretan parte hartuko duela.
o Kontseiluko bileretan eztabaidatutako edukien berri elkarteari edo
erakundeari emango zaiola.
o Araudian jasotako funtzioak eta helburuak beteko direla.
o Bilkuretan erabakitako konpromisoak beteko dituela.
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KONTSEILUAN SARTZEKO PROZEDURA:


Idatziz eskaera egingo zaio Berdintasun kontseiluko lehendakariari.



Eskaera hori udalak eratutako inprimakiaren bidez bideratuko da eta bertan adieraziko
da kolektibo baten izenean edo norberaren izenean jardun nahi duen. Elkarte edo
kolektiboen kasuan onartuko da bileretara ordezkari bat baino gehiago joatea, baina
quorumari eta botoa emateari dagokionean, bakarrik ordezkari bat kontuan izango da.



Eskaerak aztertu ondoren, Lehendakariak ebazpena emango du, kontseiluaren
osaketari buruzkoa.



Horren ondoren partaide berriak onartzea edo ez, Kontseiluari dagokio.

KONTSEILUTIK ATERATZEKO ARRAZOIAK ETA PROZEDURA:
Berdintasun kontseilutik ateratzea hurrengo arrazoiengatik eman daiteke:


Borondatez.



Norberak ordezkatzen duen taldea desegin delako.



Partaideren batek justifikaziorik gabe kontseiluaren hiru bilera baino gehiagoetara
etorri ez delako.



Kontseiluaren filosofia eta balioekin bat ez egiteagatik eta horien kontra doazen
jarrerak izateagatik.

Partaide edo ordezkari bat kontseilutik kanporatzeko, hurrengo prozedura jarraitu beharko da:


Gaia bilera batera ekarriko da eta kontseiluan kasu horren inguruan eztabaidatuko da.



Interesdunari entzungo zaio.



Erabakia hartuko da, bozka bidez (borondatezko kasuetan ez da beharrezkoa
bozkatzea).



Talde bateko ordezkari konkretu bati lotuta ematen badira kanporatzeko arrazoiak,
pertsona horren ordez beste ordezkari bat bidaltzeko aukera izango du taldeak.

ARTIKULUA: BARNE EGITURA ETA EGINKIZUNAK
Berdintasun kontseilua hurrengo organoez osatuta egongo da eta hauek hurrengo funtzio eta
osaera izango dute:
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1. LEHENDAKARITZA:
Lehendakariak Kontseiluaren ordezkaritza gorena izango du. Lehendakaritza
Berdintasun arloko ardura duen zinegotziaren esku geratuko da. Kontseiluak udal
talde politikoei eskatuko die Berdintasun arloko zinegotzia emakume bat
izendatzeko.
Funtzioak:
- Ebazpena eman Kontseilu-partaideen altak edo bajak egon ezkero.
- Kontseiluaren bileren deialdiak egin.
- Kontseiluaren proposamenak aurkeztu eta defendatu dagokion udal Batzorde
Informatiboan.

- Dagokion Batzorde Informatiboan Kontseiluaren ekintza-garapenaren berri
eman.
2. LEHENDAKARIORDETZA:
Kontseiluko partaide bat izango da, Kontseilua osatzen duten kideen artetik
aukeratutakoa (elkarteren bateko kidea edo norbanako gisara parte hartzen duen
pertsona). Kontseiluak urtero berrituko du izendapena, gehiengo soilaren bidez.
Funtzioak:
- Lehendakariordeak lehendakariari ordezkatu dio, honek bere funtzioak bete ezin
dituenean lehendakari kargua hutsik geratzeagatik, kanpoan egoteagatik edo
gaixotasunagatik.
- Lehendakariak ordezkatzen dizkionak.
3. IDAZKARITZA
Idazkaritza Berdintasun arloko udal teknikariaren esku egongo da.
Funtzioak:
- Lehendakariak kontseilu partaideen (altak eta bajak) inguruan emandako
ebazpenen berri eman.
- Lehendakariari lagundu bileretarako deialdiak egiten eta egin ondoren
Kontseiluko partaideei bidali.
- Bileretarako aktak egin.
- Bileretan gaiak aztertzeko eta erabakiak hartzeko behar den dokumentazioa eta
informazioa bidali.
- Eztabaidak gidatu, bideratu eta aholkatu.
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4. BATZAR OROKORRA:
-

Funtzioak:
 Kontseiluko eragile guztien arteko koordinazioa bermatu: agendak konpartitu
eta elkarlanean egin daitezkeen ekintzak pentsatu eta martxan jarri.
 Urteroko Kontseiluaren agenda propioa adostu eta gauzatu.
 Udalak gauzatzen dituen politiken inguruan hausnartu eta ikuspegi feminista
batetik kritika egin. Gerora, kontseiluko udal ordezkarien bidez (berdintasun
zinegotzia eta teknikaria) hausnarketak udal barruan bideratu.





-

Udal politika eta ekintzen inguruan proposamenak garatu eta udalari eskaerak
egin. Gerora, kontseiluan dauden udal ordezkarien bidez (berdintasun
zinegotzia eta teknikaria) proposamen eta eskaerak udal barruan bideratu.
Emakume eta gizonen berdintasunaren aldeko udal tresnen diseinuan parte
hartu eta iritzia eman (Berdintasun planak, esaterako).

Osaera:
 Lehendakaria, lehendakariordea eta idazkariaz gain Kontseilua osatzen dute
norbanako pertsonek eta talde guztietako ordezkariek.

ARTIKULUA: ERABAKIAK HARTZEA
Kontseiluaren bilkurak egin ahal izateko beharrezkoa izango da kideen erdia gehi bat
bertaratzea.
Lehentasunez erabakiak denon adostasunarekin hartuko dira, eta hori ezinezkoa
izanez gero, bertaratutakoen gehiengo soilez.
Bileretan Kontseilua osatzen duten kide guztiek izango dute hitz egiteko eta
erabakietan parte hartzeko eskubidea.
Botoa pertsonala izango da kontseiluan parte hartzen duten norbanakoen kasuan eta
kolektiboa taldeen ordezkarien kasuan, taldearena izango da.
Kontseiluan ordezkaritza duten taldeek bozka bakarra izango dute, kontseiluan parte
hartzaile gisa dauden ordezkari kopurua kontutan hartu gabe.

ARTIKULUA: FUNTZIONAMENDUA
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BILEREN DINAMIKARI BURUZ:
Kontseilua hilero bilduko da, Beasaingo Udaletxeko Batzar aretoan.
Lanketa espezifikoak egiteko artikulatuko diren lan-batzordeak eratzeko aukera
egongo da. Kasu honetan, posible da Kontseilua biltzeko maiztasuna murriztea, azpilanak
egiten diren bitartean.
Ez-ohiko bilerak deitzeko aukera ere izango da, Kontseikuaren herenak eskatuta edo
lehendakariak horrela erabaki ezkero.

KOMUNIKAZIOA KONTSEILUKO PARTAIDEEKIKO ETA HERRITARREKIKO
-

Kontseiluko kideen arteko komunikazioa posta elektroniko bidez izango da.

Kontseiluaren deialdiak honela ezagutzera emango dira: Beasaingo agenda, herrian
dauden panel informatiboak, Beasain parekide webgunea.
Kontseiluak gauzatzen dituen lanketak ezagutzera emango dira: batzar orokorrak
momentuan erabakitzen duenaren arabera.

AZKEN XEDAPENAK.
LEHENENGOA.- Araudi hau indarrean sartuko da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta hogei eguneko epean.
BIGARRENA.- Arau honetan aurreikusten ez dena, Toki Entitateen oinarriak erregulatzen
dituen Legean aurreikusten dena aplikatuko da.
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