
2019ko EBALUAZIOA
Zk.

ARDA

TZA Ekintza Arlo arduraduna   Kostua  Adierazleak Ebaluazioa Oharrak

3 G Berdintasun Arloa sortzea
Alkatetza

Arloa sortu da: Ez

4 G Udaleko arloek dirulaguntzak emateko oinarri eta deialdien

barruan berdintasun irizpideak sartzea 
Dirulaguntzak 

ematen dituzten 

arloak

Barnean berdintasun irizpideak hartzen 

dituzten dirulaguntzen kopurua: Denak

Udalbatzak 2017ko apirilaren 26an dirulaguntzen oinarri orokorrak arautzeko onartutako 

ordenantzaren hirugarren xedapen gehigarriaren b) atalak berdintasun irizpideak finkatzen ditu. 

Alabaina, dokumentuak idazteko, ez zen erabili hizkuntza inklusiboa.

5 G Udalbatzak sinatzen dituen lankidetza hitzarmenetan

berdintasun irizpideak sartzea

Hitzarmenak 

dituzten arloak

Genero ikuspegia kontuan hartzen 

duten lankidetza hitzarmenen kop. eta 

%

56% Genero ikuspegia kontuan hartzen duten hitzarmenak: 9

8, Garapenerako Lankidetzakoak, eta 1, prestazioak jasotzen dituzten mendeko pertsonen

jarraipena egitekoak

Genero ikuspegia kontuan hartzen ez duten hitzarmenak: 7

3, Kulturakoak (Kutxa, Udako Ikastaroak eta Eusko Ikaskuntza); 2, elkarreragingarritasun

elektronikoari buruzkoak; eta 2, elkarteei guneak lagatzekoak
6 G Irungo Udaleko kontratazioan berdintasun klausulak sartzea

Idazkaritza, Zerbitzu 

Juridikoak eta 

Kontratazioa

Berdintasun klausulak dituzten 

kontratazio txantiloien kop.: 2.

Berdintasun klausulak dituzten 

kontratuen kop.: 17 82tik

21% Kontratazioa justifikatzeko oroitidazkia eta plegu administratiboak

15.000 eurotik gorako kontratuen azterketa

7 G Genero ikuspegia kontuan hartzea Udalaren lan eskaintza

guztietan Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

Genero ikuspegia kontuan hartzen 

duten lan eskaintzen kop.: 8

100% 2019an onartutako deialdi guztiek hartu zituzten barnean, zegozkion oinarrietan, enplegu publikoan

parekidetasuna bermatzeari buruzko gaiak, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren

18ko 4/2005 Legearekin bat etorriz.

8 G Udalak sustatzen dituen lehiaketen oinarrietan berdintasun

irizpideak sartzea
Lehiaketak 

sustatzen dituzten 

arloak

Berdintasun irizpideak sartuta 

sustatutako lehiaketen kop.

14% Berdintasun irizpideak sartuta sustatutako lehiaketen kop.: 1

Irun Beldur Barik

Berdintasun irizpideak sartu gabe sustatutako lehiaketen kop.: 6

Kontsumoari buruzko mikromezuak, jaietako kartela, inauterietakoa, FICAB, ezti sariketa eta Adour-

Bidasoa
9 G Udalak antolatzen dituen epaimahaien osaera parekidea izatea

Epaimahaiak 

antolatzen dituzten  

arlo guztiak

Epaimahaien kop., parekidetasunaren 

arabera

92% Epaimahai parekideak: 11

Irun Beldur Barik, Kulturako 8 eta Serapio Mujika eta Gazteartean bekak

Parekidetasunik gabeko epaimahaiak: 1

Loidi beka (4 gizonezko eta emakumezko 1)

10 G Emakumeen eta gizonen artean oreka izatea izendapen askeko

postuetan

Alkatetza

Emakumeen eta gizonen kop. 

izendapen askeko postuetan

25% Arloko emakumezko zuzendariak: 2 

(Hiri Bultzada, Ekonomia eta Ogasuna; eta Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria)

Arloko gizonezko zuzendariak: 6 

(Informazioaren Gizartea, Herritarren Parte Hartzea eta Auzoak; Euskara; Kultura eta Kirolak;

Hirigintza eta Garapen Jasangarria; eta Mugikortasuna, Bide Publikoa, Obrak eta Udaltzaingoa)

13 G Udal webgunea hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexista

bermatzeko moduan egokitzea Arlo guztiak

Udal webgunea, hizkuntzaren eta 

irudien erabilera ez-sexista bermatzeko 

egokia: Bai

14 G Hizkuntza inklusiboaren erabileraren inguruan sortzen diren

zalantzak argitzeko etengabeko aholkularitza zerbitzua ematea
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Berdintasun gaiei buruzko 

aholkularitza eskatzen duten 

pertsonen kop., sexuaren eta arloaren 

arabera: 0

Ez da eskaerarik izan.

15 G Udalerrian berdintasun linguistikoa sustatzea

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Berdintasun gaietan euskaraz 

eskaintzen diren ekintzak

Beldur Barik, azaroaren 25eko bertsolariak, Hezkidetza Mahaia eta Irungo Emakumeak Plazara

proiekzioa 

Eskaintza elebiduna: autoestimu tailerra eta komunikazio positiboko tailerra, autodefentsa

feminista, pelbis zorua, Wikipediako edizioa, Instagrameko kontu perfektua, musika, estresa eta

autozaintza, haurtzaindegi zerbitzua, jaietan indarkeria matxistei aurrea hartzeko programak,

editaton feminista eta Irun Beldur Barik ikuskizunaren 2019ko edizioa



16 G Udal arloen memoriak prestatzeko datuak sexuaren arabera

erabiltzea eta aztertzea

Arlo guztiak

Arloek datuak sexuaren arabera 

bereiziz prestatutako memorien kop.

Arloek datuak sexuaren arabera bereiziz prestatutako oroitidazkien kop.: 3 (Euskara; Gazteria; eta

Informazioaren Gizartea, Herritarren Parte Hartzea eta Auzoak)

Arloek datuak sexuaren arabera partzialki bereiziz prestatutako oroitidazkien kop.: 2 (Gizarte

Ongizatea; eta Ekonomia eta Ogasuna)

Arloek datuak sexuaren arabera bereizi gabe prestatutako oroitidazkien kop.: 2 (Kirolak eta Kultura)17 G Udal programa guztien onuradunei buruzko informazioa

biltzerakoan sexua aldagaitzat hartzea

Arlo guztiak Parte hartzaileen kop., sexuaren eta 

udal programaren arabera

91% Parte hartzaileen kop. sexuaren arabera xehatu duten udal programak: 69

{Vía Irun, Herritarren Parte Hartzea, kontsumo gaiei buruzko sentsibilizazioa, Adinekoentzako

Lokalak, Orbel Haizea, Gazteen Osoko Bilkura, Emakumeentzako Ahalduntze Eskola, autoestimu

tailerra eta komunikazio positiboko tailerra, Beldur Barik tailerrak, sentsibilizazio kanpainak, Zubia

gizarteratze zentroko eguneko eta gaueko harrera zerbitzuak, Lehen Mailako Arretako 8 –Etxez

Etxeko Laguntza, Adinekoak (egoitza ekipamenduak, aldi baterako egonaldiak, familia harrera,

ikasleekiko bizikidetza, telealarma, bizitoki komunitarioak, helduen tutoretza), Sendian,

Desgaitasuna (laguntza teknikoak, egoitza ekipamendua, Mendekotasunaren Balorazioa,

txakurren erregistroa, bizitza independenterako laguntza), Prestazioak (familia/adingabeak, gizarte

larrialdietako laguntzak, AYEP, egoitzetarako sarbidea, zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa,

familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa, genero indarkeria, laguntza pertsonalerako

prestazio ekonomikoa, AYIN), zerbitzu psikoedukatiboak, Arreta Goiztiarra, genero indarkeriaren

biktimentzako laguntza juridiko eta psikologikoa–, Gurasoekin, Gazteekin, Adikzioen Prebentzioa,

Adikzio Aurretik, Lagunekin Baratzean, Ingurune Irekia, Irun Jaietan Indarkeria Matxistaren Kontra,

Eskola Kirola, Euskarako 33, kultur ikastaroak, museoetako bisitariak, CBAko bazkideak, Asexorate,

Gaztelekua eta Haurtxokoak}

Parte hartzaileen kop. sexuaren arabera xehatu ez duten udal programak: 7

(gorostiak banatzeko ekitaldia, Irun Sasoi, Amaia KZko programazioa, kaleko kultur programazioa 19 G Berdintasun gaietan trebatzeko urteko plan bat diseinatzea,

mailatan banatua (oinarrizkoa eta aurreratua), langileentzat eta 

arlo jakinentzat
Hiri Bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa 

                2.750,00 €  Egindako prestakuntza jardueren 

kopurua: 3 (oinarrizko 2 eta aurreratu 

1)

Parte hartzaileen kop., sexuaren 

arabera: 18 (15 emakume eta 3 gizon)

Oinarrizkoak:

- Egunez egun berdintasunetik lan eginez (7 emakume eta gizon 1)

- Berdintasuna Irungo Udalean (3 emakume eta gizon 1)

Aurreratua:

- Datuak sexuaren arabera bereizita, zertarako balio dute? (5 emakume eta gizon 1)

20 G Berdintasunaren alorrean prestakuntza udaleko politikariei,

politika publikoetan berdintasuna aplikatzeko programa

integrala eskaintzen duten urteko ekintzekin (berdintasun-

legeen aplikazioa, udal kudeaketan berdintasunaren alorrean

jardunbide egokiak, etab.).

Alkatetza

Egindako prestakuntza jardueren 

kopurua: 0

Parte hartzaileen kop., sexuaren 

arabera: 18

21 G Departamenduen arteko Batzordearen urteroko prestakuntza.
Hiri bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

incorporado en la

acción 19 

Prestakuntza jarduera egin da: Ez

Prestatutako pertsona kop., sexua eta 

arloaren arabera

22 G Udalean indarrean dauden kontziliazio neurrietara langileak

atxikitu izanari buruzko mailaren ebaluaketa. Hiri bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

Kontziliazio neurriak hartzen dituzten 

pertsona kopurua, sexuaren arabera: 

78 (51 emakume eta 27 gizon).

Lanaldi-murrizketa legezko zaintzagatik (14 emakume eta 4 gizon); arrazoi partikularrengatik (3

emakume); senideen gaixotasun oso larriagatik (gizon 1); ordutegi-egokitzapena (7 emakume eta 4

gizon); seme-alabak zaintzeko eszedentzia (2 gizon); senideak zaintzeagatik (emakume 1); ordutegi-

malgutasuna handitzea (26 emakume eta 16 gizon). 

23 G Ordutegiak eta lan-metodoak egokitzea, baita bere ardurapean

dauden mendeko pertsonak zaintzeko baliabideak eskaintzea

ere, zinegotziek bizitza pribatua, profesionala eta publikoa

uztartzeko aukera izan dezaten. 

Alkatetza

Kontziliaziorako hartutako neurriak: 2

Horiek hartzen dituzten zinegotzi 

kopurua, neurrien arabera: denak

Udal osoko bilkuren ordutegia 9: 30era aldatzea hilabete bakoitzeko azken ostiraletan, eta Gizarte

Ongizateko Kontseiluko batzordeen ordutegia aldatzea, 17: 00etara aurreratuz.

25 G

Sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren

aurrean jarduteko protokoloaren aplikazioaren urteko

jarraipena Irungo Udalean

Hiri bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

Egindako txosten kopurua

Aholkularitza kopurua

Arau-hauste larrien kop.

Arau-hauste oso larrien kop.

Dagoen protokoloa jazarpenaren eta beste arrisku psikosozial batzuen esparruko gatazkak

prebenitzeko eta konpontzeko jarduketa-protokoloa da, 2005ean osoko bikuran onartu zelarik.



26 G Langileen Batzordean eta Enpresa Komitean emakume eta gizonen

arteko parte hartze orekatua. Hiri bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

Langileen Batzordean dagoen 

pertsona kop., sexuaren arabera.

Enpresa Komitean dagoen pertsona 

kop., sexuaren arabera

33% Bi ordezkaritza-organoak osatzen dituzten 18 ordezkarietatik 6 emakumeak dira. 

28 CV Hezkuntzako mahaiaren hiru-hilean behingo bilerak,

hezkidetzako programak bultzatu eta koordinatzeko. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Mahaian parte hartzen duen pertsona 

kop., sexuaren arabera: 35 parte 

hartzaile (27 emakume eta 8 gizon)

Bultzatutako hezkidetza programa 

kopurua: 0

3 bilera: 02/20 (11 emakume eta 2 gizon), 06/05 (6 emakume eta 2 gizon) eta y 10/31 (10 emakume eta 

4 gizon).

29 CV Sentsibilizazio-kanpainak antolatzea berdintasunarekin

lotutako data garrantzitsuen inguruan: martxoaren 8a

(Emakumearen Nazioarteko Eguna), ekainaren 28a (LGTB

kolektiboaren Nazioarteko Eguna), azaroaren 25a

(Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko

Eguna).

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                 9.298,36 € Urtero aurrera eraman diren jarduera 

kop.: 9

Parte hartzaile kopurua: 891

"M8: 3 (Kontzentrazioa, Irungo Emakumeak Plazara proiekzioa eta emakumeei, historiari eta

berdintasunari buruzko antzerkia/hitzaldia).

E28: 4 (Sentsibilizazio stand-a, adierazpen instituzionala, Udaletxean bandera eta argiztapena).

A25: 2 (bertsolariak eta Irun Beldur Barik ikuskizuna 2019an)."

30 CV Aholkularitza, berdintasunaren aldeko gizonen elkarteak sortu

nahi dituzten gizon haientzat.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Artatutako gizon kopurua: 0

Berdintasunaren alde sortutako 

gizonen elkarte kopurua: 0

Ez da demandarik erregistratu.

32 CV Udal arloek adingabeei zuzenduta programatutako jarduera

guztien Baldintza Pleguetan, eskakizunen artean sartzea 10

ordutik gorako prestakuntza, berdintasunari, hezkidetzari,

jarrera sexistak prebenitzeari eta hautemateari eta abarri

buruzko oinarrizko kontzeptuetan.

Adingabeei 

zuzendutako 

kontratuak dituzten 

Arloak

Adingabeei zuzendutako programen 

edo jardueren kopurua, 

berdintasunean prestatuta egotearen 

baldintza sartu dutenak, guztirako 

kopuruaren arabera (%).

82% "Berdintasunari buruzko prestakuntzarekin: 9

Zerbitzu psikohezitzaileak arrisku egoeran/babesik gabe dauden adingabeak dituzten familientzat,

Orbel Haizea, gazteen osoko bilkura, Gazteekin, Adikzioen prebentzioa, ingurune irekia, Beldur Barik

tailerrak, Solas jolas eta Kalean Bai.

Berdintasunari buruzko prestakuntzarik gabe: 2

Pintura Akademia eta Zeramika Tailerra. "

33 CV

Gurasoak hezkidetzan trebatzearekin/sentsibilizatzearekin

lotutako jarduerak lehentasunezkotzat jotzea ikastetxeetako

eta guraso elkarteetako jarduera osagarrietarako diru-

laguntzen deialdietan.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Egindako prestakuntza jarduera eta 

ordu kopurua: 0

Prestakuntza jarduera horietan parte 

hartu duten guraso eta tutore 

kopurua: 0

34 CV Jaien testuinguruetan errespetua eta bizikidetza sustatzeko

programa.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Programa sortuta: Bai.

35 CV Kultur jarduerak genero ikuspegiarekin (CBA, Amaia KZ, etab.)
Kultura eta Kirola

Genero ikuspegiarekin sortutako 

jarduerak

100% Genero ikuspegia aplikatzen da, orokorki, kultur jarduera guztietan.

36 CV Berdintasunaren aldeko jarduerak Gazterian (Gaztelekua,

Haurtxokoak, Boluntariotza, etab.) Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Egindako jarduera kopurua: 8 Emakumearen astea Haurtxokoetan (M8), Familia Ta Lagun Emakume artistei garrantzia eman

diezaiogun, Emakumearen eguna, Emakumeak enpoderatzen, M8rako pegatina tailerra Gaztelekuan,

Antzerki eta kamiseta tailerrak (Emakumeen indarkeria matxistaren kontrako egunaren harira) eta

GazteARTEan Expo: EMAKUME ESANGURATSUAK (Ana Luna).

37 CV Berdintasunaren aldeko jarduerak euskara Arlotik
Euskara

Egindako jarduera kopurua: 0

38 CV Emakumeen Etxeari buruzko Gogoeta, Analisia eta Kudeaketa

Plana.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Gogoeta, analisi eta kudeaketarako 

plana sortuta: Ez.

40 CV Ahalduntze Eskolaren doakotasuna
Hiri bultzada, 

Ekonomia eta 

Ogasun Arloa

Ahalduntze Eskola doan: Bai.

41 CV Ahalduntze Eskolaren esparruan urteko preskuntza eskaintza

bat diseinatu, hedatu eta inplementatzea. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                13.561,00 € Egindako tailer kopurua: 14

Parte hartu duten emakume kopurua: 

199

Asebetetze maila: oso altua

Autodefentsa feminista (5), zahartze polita, Ez eroak eta ez otzanak feministak gara, zoru pelbikoa

(2), Wikipediako edizioa, Instagrameko Kontu perfektua, Menopausia gogoetarako momentua,

Musika eta ahalduntzea, Estresa eta norbere buruaren zaintza.



42 CV Autoestimu eta komunikazio tailerra diseinatu, hedatu eta

inplementatzea.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                 7.860,00 € Egindako tailer kopurua: 2

Parte hartu duten emakume kopurua: 

29

Asebetetze maila: oso altua

44 CV Elkarte bat sortzeko edo udalerrian dauden elkarteetakoren

bateko kide izateko interesa duten emakume haiei aholkatzea.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Artatutako emakume kopurua: 0

Sortutako elkarte kopurua: 0

Ez da demandarik erregistratu.

45 CV Diskriminazio edo era askotako zailtasun egoeran dauden

Irungo emakumeen errealitatea islatzen duen bi-urteko

azterlana, lan-ildoak proposatuko dituena. 

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Azterketa eginda: Ez.

Proposatutako jarduera kopurua:

46 CV Herritarren jokabideari eta bide publikoaren erabilera,

okupazioa eta garbiketa arautzen duen ordenantzaren 17.

artikulua aplikatzearen inguruko ebaluazioa, sexu-zerbitzuen

eskaintzari eta eskariari buruz. Udaltzaingoa

Zigortutako pertsona kopurua, 

sexuaren, arau-hauste motaren eta 

zigorrarren arabera

Izaera penaleko arau-hauste kopurua, 

Autoritate-Agenteek 17. artikulua 

betetzeko exijentzia dagoela eta 

emandako agindua ez betetzeagatik

17. artikulua aplikatzeari buruzko ebaluaketa ez da egin.

47 CV Bitartekaritzarako guneak sortzea udalerriko mugimenduen

(auzo elkarteak adibidez) eta gizarte bazterkeria egoeran

dauden talde edo emakumeen artean

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Demanda kopurua eta bitartekaritza 

kopurua: 0

48 CV Herritar guztiei eta adineko emakumeei zuzendutako sexu-

askatasunaren aldeko sentsibilizazio-ekintzak. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                   4.211,92 € Egindako sentsibilizazio-jardueren 

kopurua: 3

Parte hartzaile kop., sexuaren arabera: 

493 parte hartzaile (276 emakume eta 

217 gizon)

Sexu-generoen aniztasunari buruzko tailerra (16 emakume eta 5 gizon), Identidad Borrada filmaren

proiekzioa (78 emakume eta 54 gizon) eta gazteentzako Kafka antzerkia (182 neska eta 158 mutil).

49 CV Sexu-diskriminazioari buruzko salaketak jasotzen dituzten

elkarteekin lankidetzan Irunen erregistratutako intzidentzia eta

kasuak aztertzea.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Irunen erregistratutako kasuen kop.: 0

50 CV Sexu-diskriminazioaren aurrean jarrera bat hartzea.
Alkatetza

Erabaki kop.: 1 LGTBIQ+ (ekainaren 28an) Harrotasunaren Nazioarteko Eguneko Adierazpen Instituzionala.

51 CV Kirola egiteak dakartzan onurei buruzko sentsibilizazio-

kanpainak bultzatzea, eskola-kirolari eta haien familiei

dagozkien adin-tarteko ikasleei zuzenduta.
Kultura eta Kirola

Egindako sentsibilizazio-kanpainen 

kopurua: 2

Eskola kirolean urteko izen-emate 

kopurua, sexuaren arabera.

Aurreko ikasturtearen amaiera eta ikasturte hasiera.

19/20 ikasturtea: 186 neska (%22) eta 658 mutil (%78).

52 CV Eskola Kirolean emakumezko-entrenatzaileen kopurua

handitzea Kultura eta Kirola

Eskolan Kirolean emakumezko-

entrenatzaileen kopurua eta ehuneko 

bestea

12 entrenatzaile emakumezko, %38 (14 entrenatzaile emakumezko - %37 2019an).

53 CV Sentsibilizazio jarduerak sustatzea kirol lehiaketetan,

kiroldegietan, etab. Kultura eta Kirola

Egindako sentsibilizazio kanpainen 

kop.: 0

54 CV Kirola egiteko erreferentzia femeninoak ikusaraztea hainbat

jardunen bidez: elkarrizketak, sari-banaketa, aitorpen

publikoak, hitzaldiak, etab.
Kultura eta Kirola

Bide desberdinetatik ikusgarri 

egindako emakume kop.: 1, eta 

emakumeen 2 klub.

Harrera ofiziala mahai-teniseko emakumezkoen taldeari, jaietako pregoi ofiziala Realeko futboleko

emakumezkoen taldearekin eta Teresa Errandonea hiriko emakumezko kirolari onena Kirolaren

Galan. 

55 CV Irunen emakumeen izena duten kaleen eta/edo plazen

ehunekoa handitzea, erdialdeko kaleak lehenetsiz. Alkatetza

Irunen emakume izena duten kale 

eta/edo plaza kopurua: 372tik 20

Nagore Laffage plaza

56 CV Emakumeek Irungo historiari egindako ekarpena ikusaraztea,

hedapenerako hainbat jarduera bultzatuz: lehiaketak, sariak,

tailerrak, etab.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                     726,00 € Bultzatutako jarduera kop.: 1 Editaton feminista.

57 OSC Erantzukidetasunari buruz herritarren artean sentsibilizazio

kanpainak egitea
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                    980,00 € Sentsibilizazio kanpaina: Bai Gizonentzako sukaldaritza-tailer erantzukidea.



58 OSC Emakumeek Irungo historiari egindako ekarpena ikusaraztea,

hedapenerako hainbat jarduera bultzatuz: lehiaketak, sariak,

tailerrak, etab.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Hedapenaren alorrean urtero egiten 

den jarduera kopurua: 0

59 OSC "Topagune bat sortzea, non alor honetako profesionalek

tresnak eta eta estrategiak hornituko dizkien zaintzaileei." 
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Topagunea sortuta: Ez

Topagunera joaten den pertsona 

kopurua, sexuaren arabera.

60 OSC Udal programetan parte hartzen duten pertsonei zuzenduta,

mendeko pertsonak zaintzeko baliabideak.
Herritarrari 

zuzendutako 

programak dituzten 

Arloak

Zainketa baliabideak hartzea 

erabakitzen duten pertsona kop.: 46

40 adingabe Gazteriako programetan eta 16 Esku-hartze Komunitarioan.

62 OSC Detektatutako puntu ez-seguruak zuzentzea. Mugikortasuna, 

Bide Publikoa eta 

Obrak

         2.380.339,00 € Zuzendutako puntu ez-seguruen 

kopurua: 23tik 4.

17% Artiako igogailua, Hondarribia kaleko argiteria berrurbanizatzea eta hobetzea, Cesar Figuerido

kaleko argiztapena hobetzea eta Gazteluzahar pasealekua berrurbanizatzea. 

63 OSC Puntu ez-seguruak eguneratzeko online sistema bat

inplementatzea.

Mugikortasuna, 

Bide Publikoa eta 

Obrak

Informazioaren 

gizartea, Herritarren 

partaidetza eta 

Auzoak

Online sistema garatuta: Ez.

Egindako komunikazio kopurua, 

sexuaren arabera:

64 OSC Hirigintzako proiektu desberdinetan genero ikuspegia sartzea
Hirigintza eta 

Garapen Jasangarria

Proiektu urbanistikoen kopurua, 

genero ikuspegia dutenak: 20

Eraikuntzako 17 lizentzia eta 3 plan urbanistiko.

66 VM Indarkeria sexistaren biktima diren emakumeak artatzeko

Tokiko Protokoloaren ebaluaketa. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Protokoloa aplikatu zaien kasuen 

kopurua:

Protokoloarekiko biktimen asebetetze 

maila

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei arreta emateko tokiko protokoloa egin gabe.

67 VM Indarkeria sexistaren alorrean erakundeen arteko lan-mahai bat

sortzea eta koordinatzea. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Erakundeen arteko lan-mahaia sortuta: 

Ez

Parte hartzaile kopurua, erakundearen 

arabera.

Bilera kopurua.
68 VM Indarkeria matxistaren alorrean prestakuntza, indarkeria

matxista jasaten duten emakumeen arretan inplikatuta dauden

langileei zuzenduta.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Udaltzaingoa eta 

Bizikidetza

                      210,00 € Urtero egiten den prestakuntza-

jardueren kopurua: 1

Prestakuntza jardueretan parte 

hartzen duten pertsona kop., sexuaren 

arabera: 3 emakume

Genero indarkeria nerabeengan: genero berdintasuna egongo den etorkizun baterako ekarpenak

(EHUko udako ikastaroa).

69 VM Berdinsarean sartzea, Berdintasunaren alde eta

emakumeenganako indarkeriaren aurkako Euskadiko

Udalerrien Sarea.

Alkatetza

 Berdinsarean sartuta: Ez 2018ko abenduaren 21ean eginiko eskaera formala.

70 VM Irungo indarkeria matxistari buruzko urteko txostena. Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Indarkeria Matxistari buruz urtero 

txostena eginda: Bai 

71 VM Irunen eta EAEko gainerakoetan emakumeen aurka egiten

diren eta alarma soziala sortzen duten erasoak salatzeko

mobilizazioak antolatzea.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

Urtero salaketa alorrean eginiko 

mobilizazio kopurua: 2

73 VM Beldur Barik programa garatu eta finkatzea.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                10.742,00 € Burutu diren tailer kop.: 159

Parte hartzaile kopurua tailerretan, 

sexuaren arabera: 1200, 585 neska eta 

615 mutil.

Beldur Barik lehiaketan parte hartzen 

duten proiektu kop.: 1

Eguzkitza, Toki Alai, Hirubide, Txingudi, El Pilar eta San Vicente de Paul.



74 VM Gazteen Irungo osoko bilkuraren programa genero ikuspegitik.
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

               12.000,00 € Programan parte hartzen duten 

ikastetxe kop.: 3

Parte hartzen duten pertsona kopurua, 

sexuaren arabera: 240 (121 neska eta 

119 mutil).

Eguzkitza, Hirubide eta Txingudi.

75 VM Indarkeria matxistari buruz sentsibilizatzeko materialaren

hedapena. 
Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                 2.000,47 € Hedatutako ale kopurua, material 

motaren arabera: 35274

307 neurri-dokumentuak, 10400 pegatina, 67 binilo, 24000 esku-oihal eta 500 txapa.

76 VM Jaietan edo jaiegunetan (asteburuetan) eraso sexistak

prebenitzeko urteko kanpainak egitea, alderdi hori Berdintasun

Batzordearekin eta inplikatutako eragileekin landuz.

Gizarte Ongizatea, 

Hezkuntza eta 

Gazteria

                 7.445,00 € Egindako kanpaina kop.: 2 Prebentzio programa jaietan eta Prebentzio programa jaietako testuinguruan.

KOSTUA GUZTIRA       2.449.373,75 € 


