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25/2017 Foru Dekretua, abenduaren 19koa, 
Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua arau-
tzekoa.  

 
(2018ko urtarrilaren 2ko GAO) 

 
OHARRA  

 
Testu hau dibulgaziozkoa da soilik, eta ez du inolako izaera ofizialik. Araua osoa eta 

eguneratua jasotzen da bertan.  

 

Gobernantza ona izan da Gipuzkoako Foru Aldundiak 2015-2019 agintaldian bultzatu 

duen Plan Estrategikoaren jarduketa ardatzetako bat. Norabide horretan koka daiteke 

herritarren partaidetzaren bultzada, balioa gehitzen baitio foru politika publikoak diseinatu, 

gauzatu eta ebaluatzeko prozesuari. Helburu horiek lortu ahal izateko garrantzitsua da 

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilu bat instituzionalizatzea, joandako urteotan 

eginkizun izan duguna. 

1/2010 Foru Arauak, uztailaren 8koak, Herritarren Partaidetzari buruzkoak 

ezarritakoaren arabera, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua herritarren partaide-

tzarako egitura instituzional gisa itxuratzen da. Izan ere, 34.1. artikuluan xedatzen denez, 

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, oro har, 

herritarren partaidetzarako kontsulta organo gisa eratzen da, bereziki, foru arau horretan 

aurreikusitako tresnak garatzeko eta aplikatzeko.  

Artikulu horren bigarren paragrafoan xedatutakoaren arabera, Herritarren Partaidetza-

rako Gizarte Kontseiluak irizpena emango du Foru Aldundiak herritarren partaidetzaren 

alorrean garatu beharreko jarduerez eta, zehazki, Partaidetza Programarako 

proposamenaz. Halaber, hirugarren paragrafoaren arabera, erregelamendu bidez 

zehaztuko den eran, Gipuzkoako gizartean jarduera alor desberdinetan egindako ibilbidean 

ospea eta izena irabazitako pertsonak izango ditu kide, baita, herritarren partaidetzaren 

eremuari dagokionez, alor akademikoan edo praktikoan nabarmendutako pertsonak ere, 

emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua bermaturik betiere.  
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1/2010 Foru Arauaren 34.3. artikuluan egiten den aipamen horren arabera, argi eta garbi 

agertzen da antolaketa eta funtzionamendua aurreikusiko dituen Foru Dekretu bat onar-

tzeko premia, baita Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren osaera zehaztekoa 

ere. Eta hori da, hain zuzen ere, foru dekretu hau onartuz gauzatzen dena. 

Gobernantza politika euskal erakunde guztien jarduketa ardatzetako baten osagaia da, 

hala Eusko Jaurlaritzari dagokionez nola Foru Aldundiei eta udalei dagokienez. Gobernan-

tzan inbertitzea gobernatzeko era berri batean etengabe lan egitea da. Kanpo aldetiko 

begiradaren bidez Gobernantzak bultzatzen duen harremanezko gobernu horren funtsezko 

elementuetako bat dugu herritarren partaidetza. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak, bere Gobernantza Oneko politikaren barruan, agintaldi 

honetarako ondokoa du azken helburu: eragile ekonomiko, sozial eta profesional guztien 

ekimenak bideratzea, baita lurraldean presente dauden hezkuntza instantzia guztienak ere, 

Gipuzkoako herritarren eta entitate eta elkarte sarearen entzute aktiboko prozesu bat 

gauzatzea, baita ekarpen horiek guztiak foru politika publikoak indartzeko bideratzea ere, 

zerbitzu publikoak ematerakoan hurbiltasun eta eraginkortasun printzipioak gauzatu 

beharrez.  

Hala, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere Kudeaketa Plan Estrategikoan Gobernantza 

Onaren alde egiten du eta agintaldi honetako (2015-2019) jardueraren osagai nagusietako-

tzat hartzen du. Jarduera ildo hori dokumentu horren hainbat pasartetan proiektatzen da eta 

Gipuzkoako Gobernua berrasmatzeko helburu estrategikoan kokatzen da, «herritarren 

partaidetzari, eragile anitzen lankidetzari eta gardentasunari bide arinak emanez, 

erakundearekiko konfiantza lehengoratzen laguntzearren». «Lidergo partekatua» ildo 

horretan kokatzen da foru erakundeen funtzionamendu ardatz gisa.  

Bestalde, Kudeaketa Plan Estrategiko horren 13. helburuan, «Herritarrekiko harreman 

irekia finkatzea» asmoa duen horretan, jadanik modu zehatzean «Gipuzkoako Herritarren 

Partaidetzarako Gizarte Kontseilua martxan jartzea» planteatzen da, hots, foru dekretu 

honen onarpenaren bidez lortu nahi den helmuga. 
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Herritarren partaidetza Gobernantza Oneko politikaren funtsezko atala izatea ez da 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren erronka bakarrik. Eusko Jaurlaritzak berak berriki ateratako 

Euskadiko Demokraziari eta Herritarren Parte-hartzeari buruzko Liburu Zuria izenburukoak 

ere Gobernantza Eredu baten funtzionamenduaren ardaztzat jotzen du Herritarren Partaide-

tza, ekonomia berritzailea, lehiakorra, eko-eraginkorra eta irekia bultzatzea helburu. Txosten 

horren hitzetan: «Liburu Zuri honetan bildutako gobernantza-ereduak euskal gizartearen 

gaitasun publikoak eta pribatuak atzeman nahi ditu eta horiengan jardun nahi du, balio 

publikoa sortzeko konpromiso kolektiboa bultzatzeko helburuarekin». 

Helburu horiek beraiek, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren eremuari aplikatuak, lortu 

nahi dira, zati batean bada ere, Gipuzkoako Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kon-

tseiluaren foru dekretua onartzeko ekimen honen bidez. Kontseilua partaidetza 

pribilegiatuko bide instituzionala izango da erakunde eta gizarte eragile, elkarte, entitate eta 

gobernuz kanpoko erakunde askorentzat; hain zuzen ere, horiek lagunduko dute herritarren 

partaidetzarako zeharkako politika zehazten eta, gainera, partaidetza horrek atzeraeragina 

izan dezake sektorekako foru politika publikoen bultzadan, diseinuan, erabakitzeko 

prozesuan eta horiek gauzatu eta ebaluatzerakoan, bai esparru ekonomikoan eta sozialean, 

bai ingurumenekoan, lurralde antolaketan eta kulturalean ere, bereziki proposamen 

estrategikoei dagokienez eta berrikuntza eta lehiakortasuna bultzatzeari dagokionez.  

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua egitura instituzional gisa eratu da, bere 

baitan elkarren osagarri diren bi begirada biltzen dituela: endogenoa eta exogenoa. Izan 

ere, organo horren jarduera eremua, funtsean, bi esparrutan hedatzen da: partaidetza 

«orokorra», Foru Aldundiaren berezko jarduera arloei buruzko kontsulten bidez; eta 

Herritarren Partaidetzarako Foru Arauaren beraren zabaltzeari buruzko txostenak eta 

zehazkiago Partaidetza Programarako proposamenari buruzkoak.  

Gizarte Kontseiluaren alderdi funtzional bikoitz hori dela eta, komeni da foru dekretu 

honen bidez izaera bikoitzeko organo bat itxuratzea, hala haren eskuduntzetan nola haren 

osaeran. Hori dela eta, funtzionaltasun eta eraginkortasun irizpideak bilatu nahi dira, 

elkarren gainean jarriko diren egituren eraketa edo jarduerak bikoiztea ekidinez, baliabide 

publikoen erabilerari dagokionez horrek dakarren aukera eraginkorrarekin. 

Hori guztia gorabehera, nabarmendu beharrekoa da foru dekretu honetan Herritarren 

Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren izaerari buruzko hautu guztiz zehatza egiten dela: 

1/2010 Foru Arauan xedatutakoaren ildotik, bereziki, aplikatzeko bertan aurreikusitako 

tresnak.  
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Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluak bi esparru edo motatako funtzioak 

izango ditu: organoaren eraketa instituzionalarekin lotutako funtzioak, hain zuzen ere 

1/2010 Foru Arauak, uztailaren 8koak, jasotzen dituenak; eta bere burua antolatzeko 

ahalmenetatik ondorioztatzen diren funtzioak. 

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren osaeran ere organo horren 

eginkizunak edo eskuduntzak proiektatu nahi dira ordezkagarritasunaren ikuspuntutik, eta 

Foru Arauaren eskakizunari leial izan behar du, hots: Gipuzkoako gizartean jarduera alor 

desberdinetan egindako ibilbidean ospea eta izena irabazitako pertsonak kide izango ditu, 

baita, herritarren partaidetza eremuari dagokionez, alor akademikoan edo praktikoan 

nabarmendutako pertsonak ere bilduko ditu. 

Horrenbestez, Gizarte Kontseiluaren osaeran irizpide batzuk hartu dira kontuan. Hala, 

organo hau osatzen duten pertsonek berdintasun, adin, lurraldetasun, elkartasun eta 

gizarteratze irizpideei erantzuten diete. Kide horiei hainbat esparrutan nabarmendu diren 

pertsona batzuk –esparru instituzional, akademiko edo teknologikokoak– erantsi zaizkie. 

Era horretara, Gizarte Kontseilu honek Gipuzkoako Lurralde Historikoan elkarrekin bizi diren 

sentiberatasun desberdinak ordezkatzea izan da helburu. 

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren antolaketa eta funtzionamendu arau 

gisa, foru dekretu honek, halaber, organoa osatzen duten pertsonak izendatzea eta 

kargugabetzea arautzen du, baita bilerak deitzeko arauak eta horien izaera ezarri ere.  

Garrantzi berezia du Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren antolaketa 

egituraren erregulazioa, nahitaezko organoetan eratzen dena: kide anitzekoak batzuk 

(Osoko Bilkura eta Gobernu Batzordea) eta pertsona bakarrekoak beste batzuk 

(Lehendakaritza, Lehendakariordetza eta Idazkaritza Nagusia); bestalde, badaude hautazko 

organoak eta azterketa eta proposamen batzordeak. 

Era berean, Kontseiluaren eginkizun zabalak kontuan izanik eta irizpen, txosten, kontsul-

tei edo organo horren beste edozein interbentziori erantzun bizkorra eman beharra dela eta, 

egokitzat jo dugu Gobernu Batzorde bat eratzea. Osoko Bilkurarekin batera Batzorde horrek 

jarraipena bermatuko du erakundearen eskuduntzak gauzatzeari dagokionez eta foru 

politika publikoak martxan jartzea ez atzeratzea ekarriko du, herritarren beren kalterako 

izango litzatekeena; era horretan, Osoko Bilkuraren aldizkako bilera etengabeak ekiditen 

dira, horren osaerak beti zailtzen baitu halakoetarako deialdia. 
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Ikuspegi estrategiko, berritzaile eta erakundeen lehiakortasun hobearen esparruan, 

garrantzi berezia hartzen du litezkeen Partaidetzarako Sektore Espazioak eta Azterketa eta 

Proposamen Batzordeak sortzeak. Horien eginkizun nagusia foru politikei eta Foru 

Aldundiaren beraren funtzionamenduari mentalitate zabala ekartzea izango da; izan ere, 

horrek epe laburraren tarte estuak gaindituko ditu eta politikari ikuspegi prospektiboa 

emango dio, gure Lurralde Historikoko erakunde, enpresa eta eragileak epe labur eta 

ertaineko etorkizunaren erronkei aurre egiten prestatzen laguntzeko. 

Horrenbestez, Gobernantzako eta Gizartearekiko Komunikazioko Departamentuko foru 

diputatuak proposatuta, eta Diputatuen Kontseiluak gaiaz hitz egin eta onartu ondoren, gaur 

egindako bileran, 

XEDATZEN DUT 

1. artikulua.  Izaera eta araubide juridikoa. 

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua era-

tzen da, oro har herritarren partaidetzarako kontsulta organo gisa eta, espezifikoki, 1/2010 

Foru Arauak, uztailaren 8koak, Herritarren partaidetzari buruzkoak, aurreikusten dituen 

tresnak garatzeko eta aplikatzeko.  

2.  Foru Aldundiak herritarren partaidetzaren eremuan gauzatu beharreko jardueren 

berri emango du Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluak, bereziki, Partaidetza 

Programaren aurreproiektuari dagokionez, horretan sartzeko egokitzat joko dituen 

proposamenak eginez. Era berean, foru dekretu honen bidez emandako eskuduntzak 

gauzatuko ditu.  

3.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, foru dekretu honetan zehaztutako 

eran eta irizpideen arabera osatuko da, hots, Gipuzkoako gizartean jarduera alor 

desberdinetan egindako ibilbidean ospea eta izena irabazitako pertsonak izango ditu kide, 

baita, herritarren partaidetza eremuari dagokionez, alor akademikoan edo praktikoan 

nabarmendutako pertsonak ere bilduko ditu, emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua 

bermaturik betiere. 
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4.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua, kasu bakoitzean, herritarren 

partaidetzaren alorreko eginkizun eta eskumenak egokituko zaizkion departamentuari atxi-

kita egongo da, haren egitura hierarkikoan sartu gabe betiere.  

2. artikulua.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren 
eginkizunak. 

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren eginkizunak bi esparrutakoak dira: 

1.  Berariazko izaera duten eginkizunak, 1/2010 Foru Arauak, uztailaren 8koak, 

Herritarren partaidetzari buruzkoak aurreikusitako partaidetza tresnak aplikatzeko, baita 

Kontseiluak beteko dituen informazio eginkizunetan ere, Foru Aldundiak herritarren 

partaidetzaren alorrean garatu behar dituen jarduerez eta, bereziki, Partaidetza 

Programarako proposamenaz. Zehazki eta Foru Aldundiak eskatuta, hauek izango dira 

Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren eginkizunak:  

— Gipuzkoako Foru Aldundiari aholkua ematea herritarren partaidetzaren alorreko 

helburu eta jardueren definizioaz, baita gauzatuko diren partaidetza prozesuen jarraipenaz 

eta ebaluazioaz ere; eta, partaidetzaren esperientzian oinarriturik, egoki iritzitako jarduera 

edo erreforma proposamenak egitea.  

— Herritarren partaidetzaren alorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak egin beharreko 

jarduera proposamenei buruz informatzea, eta bereziki Partaidetza Programaren 

aurreproiektuari dagokionez, horretan sartzeko egokitzat joko dituen proposamenak eginez. 

— Partaidetza prozesu bakoitzaren bukaerako ebaluazioaz informatzea. 

— Partaidetza Programaren aplikazioaz informatzea, gainbegiratzea balidatzea, 

programarako aurreikusita zegoen aldia amaitutakoan. 

— Herritarren partaidetzarako foru arauaren erreforma proposamenez informatzea, 

halakoak proposatuko balira, baita hori garatzeko araudiari buruz ere. 
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2.  Antolaketa eta funtzionamendu izaerako eginkizunak, bere burua antolatzeko 

ahaletatik ondorioztatzen direnak: 

— Gizarte Kontseiluak, bere organoen bidez, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko 

barne arauak onartu ahal izango ditu, eta, era berean, bere eginkizunak gauzatzea 

erraztuko duten antolaketa egiturak sortu ahal izango ditu. Horrenbestez, foru dekretu 

honetan aurreikusitakoaren arabera, Partaidetzarako Sektore Espazioak eta Azterketa eta 

Proposamen Taldeak eratu ahal izango dira. 

— Aipatu barne arauak Foru Aldundiko Gardentasuneko Atarian argitaratuko dira. 

3. artikulua.  Osaera. 

1.  Gizarte Kontseilua pertsona hauek osatuko dute:  

a)  Herritarren partaidetzaren alorrean eskumena duen Foru Aldundiko diputatua, 

organo honetako buru izango dena. 

b)  Herritarren Partaidetzarako zuzendaria. 

c)  Herritarren Partaidetzarako Erakunde arteko Espazioko hiru ordezkari tekniko: 

— 10.001 biztanle baino gehiagoko udalak ordezkatuko dituen pertsona. 

— 2.001 eta 10.000 biztanle arteko udalak ordezkatuko dituen pertsona. 

— 2.000 biztanle baino gutxiagoko udalak ordezkatuko dituen pertsona. 



Indarrean 2018/01/03tik 8 

d)  Euskadiko Gazteriaren Kontseilua ordezkatuko duen pertsona. 

e)  Nagusilan ordezkatuko duen pertsona. 

f)  Gipuzkoako erretiratuen eta pentsiodunen elkartea ordezkatuko duen pertsona. 

g)  Matia Fundazioa ordezkatuko duen pertsona. 

h)  Lurraldean diharduten gobernuz kanpoko erakundeen ordezkari izango den per-

tsona. 

i)  GUNEAren ordezkari izango den pertsona. 

2.  Era berean, Kontseiluko kideak izango dira, hitza eta botoa dutela, aditu moduan 

beren jarduera ondoko esparruetan edo erakundeetan gauzatzen duten pertsonak:  

a)  Erakunde esparruko herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten lau pertsona: 

— Eusko Jaurlaritzako Gobernu Irekiaren Zuzendaria. 

— Donostiako Udaleko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaria. 

— Gasteizko Udaleko Herritarren Partaidetzarako Zuzendaria. 

— Bartzelonako Udaleko Partaidetza eta Demokrazia Aktiborako Mandataritza. 
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b)  Herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten hiru pertsona, Euskal Autonomia 

Erkidegoan egoitza duten unibertsitateen ordezkari gisa: 

— EHUren ordezkaria izango den pertsona. 

— Deustuko Unibertsitatearen ordezkaria izango den pertsona. 

— Mondragon Unibertsitatearen ordezkaria izango den pertsona. 

c)  Teknologiaren esparruko herritarren partaidetzan ibilbide nabarmena duten bi per-

tsona, enpresa edo erakunde publikoen ordezkari gisa. 

d)  Erreferentziako teknikari bat, foru erakundearen ordezkari gisa. 

3.  Era berean, Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluko kide bat idazkari 

nagusia izango da, eta foru dekretu honetan ezarritako eran eta baldintzetan beteko ditu 

bere eginkizunak. 

4. artikulua.  Kontseilua osatzen duten pertsonen izendapena eta 
kargu uztea. 

1.  Foru Aldundiak erabaki bidez izendatuko ditu Kontseilua osatuko duten pertsonak, 

ordezkatuko dituzten entitateek aurkeztutako proposamenen arabera edo, hala badagokio, 

Kontseiluko lehendakaritzak berak egindako proposamenaren bidez. Gizarte Kontseiluko 

lehendakaritzak proposatuko ditu eta ordezkariak foru dekretu honetan aurreikusitakoak 

izango dira (3. artikulua, 1 paragrafoa, h) letra eta 2 paragrafoa, a) eta c) letrak). 



Indarrean 2018/01/03tik 10 

2.  Entitateak, proposamen horri ekiteko jakinarazpenetik hilabeteko epean, akordio 

batera ez iritsiz gero, Diputatuen Kontseiluak ordezkari horiek behin-behinean izenda -

ditzake, entitateek edo antolakundeek proposamen adostu bat osatu bitartean. Izendatutako 

pertsona horiek beren eginkizunak beteko dituzte, harik eta entitateek edo antolakundeek 

berariazko ordezkapena adostuko duten arte.  

3.  Aurreko ataletan xedatutakoaren arabera, Kontseiluan ordezkaturik dauden 

entitateek proposamenak egingo dituzte, atxikita dauden arauen edo estatutuen arabera 

beharrezkoak diren izapideei jarraituz, eta dagozkien pertsonak eta kopuru bereko ordezko 

kontseilariak izendatuko dituzte.  

4.  Karguaren jabetza hartzeak berez kargua onartzea dakar. 

5.  Gizarte Kontseiluko kide diren pertsonen agintaldiaren iraupena Foru Aldundiaren 

agintaldiari egokituko zaio eta hori amaitzean bukatuko da haiena, berrautaketa alde batera 

utzi gabe. Nolanahi ere, behin agintaldia amaiturik, Kontseiluko kideek beren eginkizunak 

betetzen jarraituko dute, harik eta Kontseilu berria osatuko duten pertsonak izendatu arte. 

Horretarako, organoaren jarraitutasuna bermatzearren, Foru Aldundi berria eratu ondoko 

hamabi hiletan zehar, Gizarte Kontseilua aurreko agintaldiko osaeran deitu ahal izango da, 

baldin eta entitateek ez badituzte kide berriak izendatu edo zeudenak berrautatu. Gainera, 

Foru Aldundi berria osatu ondoren, aurreko Foru Aldunditik zetozen kideek beteko dituzte 

eskuduntza formalak.  

6.  Kontseiluko kideek kargua utziko dute ondoko arrazoi hauengatik: 

a)  Berariaz uko egitea lehendakariari zuzendutako idatziaren bidez, horren berri Kon-

tseiluaren Osoko Bilkurari emango zaio edo, hala badagokio, Gobernu Batzordeari, zeinak 

ondoko bileran horren berri emango duen. 

b)  Agintaldia amaitzea. 

c)  Kargu publikoa betetzeko ezgaitasuna edo desgaitasuna adierazten duen epai 

irmoa. 
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d)  Sortutako ezgaitasuna edo heriotza. 

e)  Sortutako bateraezintasun kausaren bat. 

f)  Beren karguagatik edo elkarte batekoak izateagatik kide direnak, izaera hori galduko 

dutenean.  

7.  Postu hutsak horien izendapenerako ezarritako eran beteko dira eta kasu horietan 

agintaldiaren iraupena gainerako Kontseilu kideenarekin batera iraungiko da.  

8.  Gizarte Kontseiluan dauden entitate, antolakunde edo elkarteetako bakoitzak bere 

ordezkaria bereizi eta ordezkari berria hautatu izana jakinaraziko du Kontseiluko 

Lehendakariari bidalitako idatziaren bidez, eta horrek Foru Aldundiari bidaliko dio izenda 

dezan. 

5. artikulua.  Antolaketa egitura. 

1.  Bere burua antolatzeko ahalak erabiliz, Gizarte Kontseiluak beharrezko antolaketa 

egitura izango du, eta hautazko izaerako beste egitura bat. 

2.  Beharrezko organoak dira: 

a)  Osoko Bilkura. 

b)  Gobernu Batzordea. 

c)  Lehendakaria. 
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d)  Lehendakariordea. 

e)  Idazkari Nagusia. 

3.  Hautazko organoak: Partaidetzarako Sektore Espazioak eta Azterketa eta 

Proposamen Batzordeak, zeinak Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak berak sortuko dituen 

edo, hala badagokio, Gobernu Batzordearen erabakiaren bidez, horren lehendakariak 

proposatuta betiere. 

6. artikulua.  Osoko Bilkura. 

1.  Osoko Bilkura Gizarte Kontseiluaren eztabaida, proposamen, informazio eta 

erabakimen goi organoa da, eta kide guztiek osatuta dago, lehendakariaren zuzendaritza-

pean, Idazkaritza Nagusiak lagunduta. 

2.  Osoko Bilkurari eginkizun hauek dagozkio: 

a)  Gizarte Kontseiluaren funtzionamendu araudia eta antolaketa barne arauak egitea, 

onartzea eta, hala badagokio, aldatzea. 

b)  Bere eskumeneko gaiez eztabaidatzea eta proposamenak egitea, hartarako 

beharrezkoak izango diren ikerketak gauzatuz, eta sektoreko arazoak konpontzeko 

beharrezkotzat joko dituen proposamenak edo alternatibak Foru Aldundiko organoei bidal-

tzea. 

c)  Urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan urteko kudeaketa memoria edo txostena egitea, 

onartzea eta Foru Aldundiari bidaltzea. Bertan, Gizarte Kontseiluko organo guztiek urteko 

ekitaldian gauzatutako jarduerak azalduko dira. 
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d)  Bere eskumenekoak izanik, Foru Aldundiaren organo eskudunek eskatuko dizkioten 

txostenak proposatzea eta azterlanak egitea. 

e)  Kontseiluaren funtzionamendua hobetzeko beharrezkotzat joko diren Partaidetza-

rako Sektore Espazioak eta Azterketa eta Proposamen Batzordeak sortzea erabakitzea, 

hurrengo artikuluan aurreikusitakoa eragotzi gabe. 

f)  Partaidetza esperientzien trukea sustatzea Kontseiluko kideen eta beste herrietako 

erakunde publikoen edo elkarteen artean. 

g)  Gizarte Kontseiluaren aurrekontua onartzea, hala badagokio. 

h)  Bateraezintasun kasuak aztertzea eta Gizarte Kontseiluko edozein kidek bere 

betebeharrak ez dituela bete adieraztea. 

i)  Kontseiluko kideen jarduera gidatu beharko duten printzipio eta arauak aurreikusiko 

dituen jokabide kodea onartzea, hala badagokio. 

3.  Osoko Bilkurak, lehendakariaren bidez, informazio osagarria eska diezaioke Foru 

Aldundiari bere eginkizunak egoki betetzeko beharrezkotzat joko dituen gaiei buruz.  

4.  Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkura seihilekoan behin bilduko da ohiko bileran, -

gutxienez, eta ezohiko bileran, urgentziaz dei daitekeena, hala badagokio, gaien garrantziak 

hartaraturik, lehendakariak edo Kontseilua osatzen duten pertsonen heren batek eskatuko 

duenean.  

5.  Osoko Bilkurak egingo diren bilera guztien akta jasoko du, eta gai zerrendako 

puntuak aztertu eta prestatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak helaraziko dira. Akta horiek 

Foru Aldundiko Gardentasuneko Atarian argitaratuko dira. Nolanahi ere, Herritarren 

Partaidetzarako Gizarte Kontseiluak bere web orria izan ahalko du.  
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6.  Osoko Bilkura baliozkoa da legezko kide kopuruaren herena bilduko denean, zazpi -

gutxienez betiere. Quorum hori bilera osoan mantendu beharko da. Edonola ere, Kon-

tseiluko lehendakaria eta idazkaria, edo legez ordezkatuko dituztenak, bertan izango dira.

  

7.  Ebazpen proposamenak bertaratutako kideen gehiengo soilez onartuko dira. 

Botoetan berdinketa gertatuz gero, beste botazio bat egingo da eta, berdinketak jarraituko 

balu, lehendakariaren kalitatezko botoa erabakigarria izango da.  

8.  Gehiengoarekin bat ez datozen kideek boto partikularra eman dezakete ekitaldian 

berean, banaka edo elkarrekin, eta horren motibazioa erabakiaren testuari erantsiko zaio 

behar bezala jasota gera dadin. 

9.  Urtero, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak aldi horretan gauzatutako jarduerei 

buruzko txosten bat eztabaidatu eta onartuko du eta horiek hobetzeko ekimenak 

proposatuko ditu. Txosten edo memoria hori Foru Aldundiko Gardentasuneko Atarian 

argitaratuko da edo, hala badagokio, Kontseiluaren beraren webgunean. 

7. artikulua.  Gobernu Batzordea. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluko Gobernu Batzordea Kontseilu 

horren eginkizunen jarraitutasuna bermatzeko organo eskuduna da, Osoko Bilkuren arteko 

aldian. 

2.  Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak izendatuko du Gobernu Batzordea, 

Lehendakaritzak proposatuta. Batzorde hori pertsona hauek osatuko dute: Lehendakaritza, 

Lehendakariordetza eta Idazkaritza Nagusiko titularrak eta Osoko Bilkurako ordezkarietako 

beste sei kide, nahitaez kolektibo edo entitate desberdinetakoak, foru dekretu honen 3. 

artikuluan aurreikusitakoaren arabera. Era berean, eskubide osoko kide gisa, Osoko 

Bilkurak izendatzen dituen eta herritarren partaidetzaren alorrean ibilbide nabarmena duten 

hiru pertsona sartu ahal izango dira Batzordean. 

3.  Gobernu Batzordea hiru hilean behin bilduko da, Lehendakaritzak deialdia eginda. 
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4.  Edonola ere, Gobernu Batzordeko kideak izendatzerakoan, emakumeen eta 

gizonen ordezkaritza orekatua bermatuko da. 

5.  Gobernu Batzordeak egingo diren bilera guztien akta jasoko du, eta gai zerrendako 

puntuak aztertu eta prestatzeko beharrezkoak diren agiri guztiak helaraziko dira. Akta horiek 

Foru Aldundiko Gardentasuneko Atarian argitaratuko dira.  

6.  Gobernu Batzordeak ondoko eginkizun hauek beteko ditu: 

a)  Foru Aldundiak, premiaz, txostena, irizpena, kontsulta edo iritzia eskatuko duenean, 

Gobernu Batzordeari egokituko zaio eskumen hori behin-behinean gauzatzea, eta horren 

berri emango dio Osoko Bilkurari organo horren hurrengo bileran.  

b)  Era berean, Partaidetzarako Sektore Espazioak edo Azterketa eta Proposamen 

Taldeak sortu ahal izango ditu, eta horren berri emango dio Osoko Bilkurari organo horren 

hurrengo bileran. 

c)  Beste erakunde edo bestelako gobernu-mailekin akordioak edo hitzarmenak sina-

tzea Gizarte Kontseiluari dagozkion gaiei buruz; horren berri emango dio Osoko Bilkurari 

organo horren hurrengo bileran. 

d)  Osoko Bilkurari espresuki aitortzen ez zaizkion eskumen guztiak gauzatzea. 

8. artikulua.  Lehendakaria. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluko Lehendakaritza herritarren partaide-

tzaren alorrean eskumena duen departamentuko titularrari egokituko zaio. 

2.  Gizarte Kontseiluko Lehendakaritzako titularrari ardura hauek dagozkio: 
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a)  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseilua ordezkatzea. 

b)  Osoko Bilkuretarako eta Kontseiluko Gobernu Batzordeko bileretarako deitzea eta 

horietan buru izatea, gai zerrenda finkatzea, eztabaidetan moderatzaile izatea, botazioak 

zuzentzea eta ordena mantentzea. 

c)  Botazioetan gertatuko diren berdinketak ebaztea, bere kalitatezko botoaren bidez. 

d)  Kontseiluaren erabakien aktak eta ziurtapenak ontzat ematea. 

e)  Kontseiluaren erabakiak bete daitezela xedatzea. 

f)  Partaidetzarako Sektore Espazioetako edo Azterketa eta Proposamen Batzor-

deetako lehendakariak izendatzea, hala badagokio. 

g)  Kontseiluaren izenean, egoki iritzitako laguntza eskatzea erakundeei, agintariei, 

organismoei, entitateei, elkarteei eta norbanakoei. 

h)  Herritarren partaidetzaren alorrean ibilbide nabarmena duten pertsonek Kontseiluko 

organo desberdinetan esku hartzea onartzea, landu beharreko gaien arabera, salbu eta 

Foru Aldundiak Osoko Bilkurako kideak edo, hala badagokio, Gobernuko Batzordeko kideak 

izateko izendatutako pertsonak. 

i)  Kontseilua behar bezala funtzionatzeko bidezkoa den guztia xedatzea. 

j)  Legeek ematen dizkioten gainerako eginkizunak. 
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9. artikulua.  Lehendakariordea. 

1.  Herritarren partaidetzaren alorrean eskumena duen zuzendaria izango da Gizarte 

Kontseiluko Lehendakariordetzako titularra. 

2.  Gizarte Kontseiluko Lehendakariordetzako titularrari ardura hauek dagozkio: 

a)  Lehendakaria ordeztea postu hori hutsik badago edo kanpoan edo gaixorik badago, 

eta abstentziorako legezko edo arauzko kausa gertatzen denean. 

b)  Lehendakariari laguntzea eta harekin elkarlanean aritzea, beren eginkizunak betez. 

c)  Lehendakariak berariaz delegatzen dizkion gainerako guztiak. 

10. artikulua.  Idazkari nagusia. 

1.  Kontseiluko Idazkaritza herritarren partaidetzarako alorreko funtzionario batek 

hartuko du bere gain; funtzionario horren kidegoak edo eskalak sartzeko goi mailako 

titulazioa edo unibertsitateko gradua eskatzen dutenetakoa izan behar du. Herritarren 

partaidetzaren alorrean eskumena duen foru diputatuak izendatuko du idazkari nagusia. 

Osoko Bilkuretan eta Gobernuko Batzordearen bilera guztietan parte hartuko du, hitza bai 

baina botorik ez duela. 

2.  Idazkari nagusiak, Lehendakaritzaren zuzendaritzapean, eginkizun hauek beteko 

ditu: 

a)  Osoko Bilkuretarako eta Gobernuko Batzordearen bileretarako deialdiak helaraztea, 

gai zerrendarekin batera. 
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b)  Bileretako aktak idaztea eta horiek lehendakariarekin batera sinatzea. 

c)  Organo horien bileretako akten liburuen ardura izatea.  

d)  Kontseiluaren dokumentazioa ordenatzea eta zaintzea. 

e)  Osoko Bilkurak eta Gobernuko Batzordeak hartutako erabakien egiaztagiriak egitea, 

baita Kontseiluaren dokumentazioan jasota dauden datuei dagozkienak ere. 

f)  Informazio eskaerak edo eskabideak Foru Aldundiari helaraztea. 

g)  Kontseiluaren urteko kudeaketa txostena egiteko behar diren lanak koordinatzea. 

h)  Kontseiluko lehendakariak aginduko dizkion zereginak. 

3.  Kontseiluko idazkari nagusia kanpoan edo gaixorik badago, edo postua hutsik 

badago, eta abstentziorako legezko edo arauzko kausa gertatzen denean, berak esku 

emandako funtzionarioak ordeztuko du. 

4.  Gizarte Kontseiluaren funtzionamendu egituretan, hala nola Partaidetzarako Sektore 

Espazioak eta Azterketa eta Proposamen Batzordeak, egitura horietako kide batek beteko 

ditu Idazkaritza eginkizunak, organo bakoitzeko Lehendakari titularrak proposatuta. Horrek 

ez du eragozten Foru Administrazioak eginkizun horiek egoki garatzeko beharrezkoa den 

laguntza teknikoa ematea.  
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11. artikulua.  Azterketa eta Proposamen Batzordeak. 

1.  Herritarren Partaidetzarako Gizarte Kontseiluari dagozkion eskumenak garatze-

arren, Osoko Bilkurak edo, hala badagokio, Gobernu Batzordeak Azterketa eta Proposamen 

Batzordeak eratu ditzakete. Horietako kideak ondoko hauek izango dira: kasu bakoitzean 

hartarako izendatutako Kontseiluko pertsonak eta kasu bakoitzean herritarren partaidetza-

ren alorrean ibilbide nabarmena duten eta hartarako izendatutako pertsonak. 

2.  Azterketa eta Proposamen Batzordeek bereziki foru eskumenen eta gizarte 

berrikuntzaren alorreko proiekzio estrategikoen gainean gauzatuko dute beren eginkizuna, 

lehiakortasuna hobetzeko eta hazkundea bultzatzeko balio erantsia ekarriz, baita Lurralde 

Historikoaren iraunkortasuna, gizarte kohesioa eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko ere.

  

3.  Azterketa eta Proposamen Batzordeek, Foru Aldundiak aginduta edo Osoko 

Bilkuraren edo Gizarte Kontseiluko Gobernu Batzordearen erabakiz, Kontseiluaren 

eskumeneko hainbat esparruri buruzko liburu zuriak egin ditzakete, zeinetan, aztertutako 

arazoen diagnostikoa egin ondoren, proposatutako helburuak lortzeko behar diren arau 

aldaketak eta erakunde edo kudeaketa mailako aldaketak proposatu edo gomendatuko 

dituzten. 

12. artikulua.  Kontseiluaren gastuen ordaina eta Kontseiluaren 
baliabideak. 

1.  Kontseiluko kideek ez dute ordainsari eskubiderik izango beren eginkizunak betetze-

agatik, karguak ohorezkoak eta ordaindu gabeak baitira, nahiz eta, hala badagokio, 

eginkizun horiek betetzerakoan sortutako gastuen zenbatekoa jasoko duten, eskumena 

duen organoak hala aginduta, gastu horiek behar bezala justifikatuak izan ondoren. 

2.  Herritarren partaidetzaren alorrean eskumena duen departamentuak Herritarren 

Partaidetzarako Gizarte Kontseiluaren ohiko funtzionamendurako beharko diren baliabide 

materialak, pertsonalak eta aurrekontukoak hornituko ditu. 
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Azken xedapena.  Indarrean jartzea. 

Foru dekretu hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta ondoko egunean jarriko 

da indarrean. 


