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ALKATETZA
DEKRETUA

 Espediente-zenbakia: 2023/IDA_DEK0234

Xedea

Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako teknikaria kontratatzea onartzea.

Aurrekariak 

Lehenengoa: 2005eko martxoaren 2ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 
Eusko Legebiltzarrak onartutako otsailaren 18ko Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako 
4/2005 Legea. 

Bigarrena: 2022ko martxoaren 17ko 55. zenbakidun Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian,  
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko martxoaren 
3ko 1/2022 Legea argitaratu zen.

Hirugarrena: Idazkariak eta langileriako teknikariak kontrako irizpena eman dute; izan ere, ez 
dira betetzen baldintzak bitarteko funtzionarioa izendatzeko Enplegatu Publikoaren Oinarrizko 
Estatutua onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 testu bateraginaren 10. artikuluarekin bat; postua 
ez dago Lanpostuen Zerrendan sortuta eta aurretik programa bat eginda dago helburu berarekin. 
Horretaz gain, Lanbideren bitartez hautaketa egitean ez dira errespetatzen kontratazio publikoko 
oinarrizko printzipioak, hau da, berdintasuna, meritu, gaitasuna eta publizitatea. Beraz, ekintza 
guztiz deuseza litzateke.

Argudioak  

Lehenengoa: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko 
martxoaren 3ko 1/2022 Legearen lehenengo artikuluak aldatu egiten du Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen izenburua, eta honela geratu: da: 

“Emakumeen eta gizonen berdintasuna lortzeko eta emakumeen kontrako indarkeria matxistarik 
gabe bizitzeko legea.” 

Lege horren xedea da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan botere publikoen jarduna 
gidatu behar duten printzipio orokorrak ezartzea, eta zenbait neurri arautzea bizitzaren arlo 
guztietan emakumeek eta gizonek aukera eta tratu berdinak izan ditzaten sustatzeko eta 
bermatzeko, eta, bereziki, emakumeen autonomia eta ahalduntzea bul tzatzeko eta emakumeek 
gizartean, ekonomian zein politikan duten posizioa sendotzeko, egiturazko desberdinkeria eta 
sexuan oinarritutako diskriminazio-modu oro ezabatzeko, emakumeen aurkako indarkeria 
matxista barne dela. Azken batean, gizarte berdinzale eta indarkeria matxistarik gabeko bat lortu 
nahi da, non pertsona oro libre izango den, hala eremu publikoan nola pribatuan, bere gaitasun 
pertsonalak garatu eta erabakiak hartzeko, ohiko rolek sexuaren arabera ezartzen dituzten 
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mugak izan gabe; gizarte bat, non ber din aintzat hartu, baloratu eta bultzatuko diren emakumeek 
eta gizonek dituzten portaerak, jomugak eta beharrizanak.

 Bigarrena: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko 
martxoaren 3ko 1/2022 Legearen 7. artikuluan tokiko administrazioaren eginkizunak finkatzen 
dira:

“7. artikulua.- Tokiko administrazioaren eginkizunak: 

1.– Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan, eta lege honen helburuetarako, Euskal Autonomia 
Erkidegoko udalek funtzio hauek bete behar dituzte, bai banaka, bai partaide diren mankomunitate, 
kuadrilla edo elkartzeen bidez edo lege honen xedeetarako eratzen dituztenen bidez: 

a) Azpiegiturak, programak eta prozedurak egokitzea eta sortzea, bere administrazio-jardueran 
genero-ikuspegia txertatzeko. 

b) Ekintza positiboko neurriak exekutatzea toki-eremuan. 

c) Toki-eremuan plangintza egitea, Eusko Jaurlaritzaren plangintza orokorraren esparruan eta 
foru-aldundien lurralde-plangintzaren esparruan, eta lege honetan eta lege hau garatzeko 
arauetan xedaturikoa zehaztuko eta lurralde-errealitatera egokituko duten arauak, jarraibideak 
eta gidalerroak sortzea. 

d) Estatistikak egokitzea eta eguneratzea, toki-erakundeek esku hartzen duten eremu guztietan 
emakumeek eta gizonek zer egoera bereizgarri duten jakiteko. 

e) Emakume eta gizonen egoerari buruzko azterlanak eta ikerketak egitea toki-eremuan. 

f) Toki-eremuan sentsibilizazio-jarduerak egitea, emakumeen eta gizonen arteko desberdin keria-
egoeraz eta berdintasuna sustatzeko behar diren neurriez. 

g) Jarraipena egitea toki-araudiari eta haren aplikazioari, emakumeen eta gizonen berdintasun-
printzipioaren araberakoa den. 

h) Herritarrei, eta batez ere emakumeei, informazioa eta orientazioa ematea emakumeen eta 
gizonen berdintasunarekin zerikusia duten baliabideei eta programei buruz eta diskriminazio 
anizkoitza jasaten duten emakumeei oinarrizko eskubideetarako sarbidea bermatzeko programa 
eta zerbitzuei buruz. 

i) Diskriminazio anizkoitza jasaten duten emakumeek eskubideetarako sarbidea dutela 
bermatzeko eta emakumeen ahalduntzea bultzatzeko programak edo zerbitzuak ematea edo 
baliabideak ezartzea, hala nola ahalduntze-eskolak, emakumeen etxeak, sare komunitarioak eta 
udalez gaindikoak edo beste batzuk, zerbitzu horien izaera dela-eta udal mailan eman 
beharrekoak direnean. 

j) Emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana erantzukidetasunez kontziliatzen 
laguntzeko baliabideak eta zerbitzu soziokomunitarioak ezartzea, duten izaera dela-eta udal 
mailan eskaini beharrekoak direnean. 
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k) Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta lankidetzarako 
bideak ezartzea, baldin eta erakunde horien xedeek edo funtzioek tokian-tokian emakumeen eta 
gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute.

l) Toki-eremuan gertatzen diren sexuan oinarritutako diskriminazio-egoerak hautematea, eta 
egoera horiek ezabatzeko neurriak hartzea. 

m) Bakoitzari bere eskumen-eremuan agindu dakiokeen beste edozein funtzio. 

2.– Toki-administrazioei aurreko paragrafoan aipatzen diren funtzioak benetan betetzen laguntzeko, 
Autonomia Erkidegoko Administrazioak eta foru-administrazioek laguntza emango diete; bereziki, gaitasun 
ekonomiko eta kudeaketa-gaitasun txikien dutenei. 

3.– Euskal botere publikoek erraztu egingo dute gaitasun ekonomiko eta kudeaketa-gaitasun txikieneko 
toki-administrazioek mankomunitateak, kuadrillak eta elkartzeak sor ditzaten, artikulu honen lehenengo 
apartatuan aipaturiko eginkizunak benetan gauzatze aldera

Hirugarrena: Beraz, Foru- eta toki-administrazioek, bakoitzak bere burua antolatzeko dituen 
eskumenen eremuan, beren egiturak egokitu behar dituzte, administrazio bakoitzak gutxienez 
entitate, organo edo administrazio-unitate bat izan dezan, bakoitzaren jardun-eremuan 
emakumeen eta gizonen berdintasun-politikak bultzatu, planifikatu eta ebaluatzeko eta horiei 
buruz aholku emateko, emakumeen kontrako indarkeria matxistari buruzko politikak barne.

Laugarrena: Aipatutako 3/2007 Lege Organikoaren 15. artikuluak Emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako planak arautzen ditu. Ezarritakoaren arabera, Foru-aldundiek eta udalek 
berdintasunerako planak eta programak onetsi behar dituzte, Eusko Jaurlaritzaren plangintza 
orokorrean ezartzen diren jarraibide eta gidalerroekin bat; halaber, eta horretarako 
beharrezkoak diren baliabide materialekin eta ekonomi eta giza baliabideak eskainita, beren sail, 
erakunde autonomo eta menpean edo lotuta dituzten gainerako ente publikoetan aipatutako 
planek eta lege honek jasotzen dituzten neurriak benetan eta modu koordinatuan betetzen direla 
bermatuz. Udalek banaka zein kide diren edo ondore horietarako osa ditzaketen 
mankomunitateen bidez egin ditzakete jarduketa horiek. Horretarako, Eusko Jaurlaritzaren 
laguntza teknikoa eta dagokion foru-aldundiaren laguntza ekonomikoa izango dituzte, batez ere 
ahalmen ekonomiko eta kudeaketa-ahalmen txikia dutenek.

Bosgarrena: Ondorioz, legean ezarritakoa bermatzeko, ezinbestekoa da Bermeoko Udalak 
Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako teknikaria kontratatzea, eta Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko martxoaren 3ko 1/2022 Legearen 10. 
artikuluan xedatutakoaren arabera, gutxienez honako zeregin hauek bete beharko ditu:

 Berdintasunaren arloko plangintza eta jarraipen- eta ebaluazio- mekanismoak 
diseinatzea, eta lege honetan eta lege hau garatzeko arauetan xedaturikoa zehaztuko 
eta dagozkien esku-hartze esparruetara egokituko duten arauak, jarraibideak eta 
gidalerroak sortzea. 

 Ekintza positiboko neurri espezifikoak diseinatzea eta sustatzea. 
 Bakoitzak bere administrazioaren politika, programa eta ekintza guztietan genero-

ikuspegia txertatzeko sustapen-lana bultzatzea, maila guztietan eta fase guztietan. 
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 Bakoitzak bere administrazioko sailei eta beren mendean dauden gainerako erakunde 
eta organoei emakumeen eta gizonen berdintasunari buruz aholkularitza ematea eta 
haiekin lankidetzan aritzea

 Bakoitzari dagokion lurralde-eremuan bizi diren herritarrentzat sentsibilizazio-jarduerak 
egitea emakumeen eta gizonen arteko desberdinkeria-egoeraz eta berdintasuna 
sustatzeko abiarazi behar diren neurriez, diskriminazio anizkoitzeko egoerak eta 
diskriminazio hori sortzen duten faktoreak nola gurutzatzen diren aintzat hartuta. 

 Bakoitzak bere administrazioan programa edo zerbitzu espezifikoak egokitzeko eta 
sortzeko proposamenak eta sustapen-lana egitea, diskriminazio anizkoitza jasaten duten 
emakumeek eskubideetarako sarbidea dutela bermatzeko. 

 Emakumeei eta gizonei bizitza pertsonala, familia eta lana erantzukidetasunez 
kontziliatzen laguntzeko baliabideak eta zerbitzuak sortu eta egokitu daitezen sustatzea 
eta horretarako proposamenak egitea. 

 Bakoitzaren lurralde-eremuan gertatzen diren diskriminazio-egoerak hautematea, eta 
egoera horiek ezabatzeko neurriak diseinatzea eta sustatzea. 

 Erakunde publiko zein pribatuekin harremanak finkatzea eta partaidetza eta 
lankidetzarako bideak ezartzea, baldin eta erakunde horien xedeek edo funtzioek 
emakumeen eta gizonen berdintasuna erdiesten laguntzen badute. 

 Bakoitzaren administrazioari atxikitako langileek emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloan dituzten prestakuntza-beharrizanak diagnostikatzea, eta kasu 
bakoitzean zer prestakuntza mota behar den eta prestakuntza hori jasotzeko irizpideak 
eta lehentasunak zein diren proposatzea. 

 Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko eskumenak dituzten entitate, organo 
eta unitateekin elkarrizketan aritzea, eta, bereziki, Emakunde-Emakumearen Euskal 
Erakundearekin.

 Lege honetan jasotzen den edo bakoitzari bere eskumen-eremuan agindu dakiokeen 
beste edozein funtzio.

Seigarrena: 2023ko martxoaren 1eko 51.zenbakidun Estatuko Aldizkari Ofizialean,  trans 
pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen eskubideak bermatzeko 
otsailaren 28ko 4/2023 Legea argitaratu da. 14. artikuluan arautzen da LGTBI pertsonen tratu- eta 
aukera-berdintasuna lan-eremuan:

“Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán tener 
en cuenta, en sus políticas de empleo, el derecho de las personas a no ser 
discriminadas por razón de las causas previstas en esta ley.”

Artikulu horretan administrazio publikoetan hartu beharreko neurri egokiak eta eraginkorrak 
zehazten dira.

Ondorioz, trans pertsonen berdintasun erreal eta eraginkorrerako eta LGTBI pertsonen 
eskubideak bermatzeko otsailaren 28ko 4/2023 Legean aurreikusitako neurriak ere berdintasun 
arloan garatu beharko dira.

Zazpigarrena: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko 
martxoaren 3ko 1/2022 Legearen 10. 4. artikuluan honako hau xedatzen da:
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“4.– Foru- eta toki-administrazioei dagokie beren erakundeetan eta 
departamentuetan berdintasunerako administrazio-unitateak sortzea eta arautzea, 
bakoitzaren eskumenen esparruan.”

Zortzigarrena: Bermeoko Udalak ez duenez berdintasunerako teknikarien lan poltsarik 
kontratazioa egin ahal izateko, Bermeoko udaleko lan poltsak kudeatzeko araudiaren 20. 
artikuluan ezarritakoaren arabera beste administrazio batzuei lan poltsen erabilera eskatu zaie 
(Eibar, Ermua, Azpeitia, Bilbo, Durango, EJ, IVAP…) izangairik izatea lortu gabe. Ondorioz, 
berdintasunerako teknikariaren hautaketa prozesua Euskal Enplegu Publikoaren (LANBIDE) 
bidez egin beharko da, honako irizpide hauek finkatuz:

Lanpostua: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako teknikaria
Ikasketak: Unibertsitateko erdi mailako tituloa, lizentziaturako hiru lehen urteak gaindituta izatea, 
edo baliokidea.
Hizkuntza eskakizuna: Lehentasuna izango dute 4. HE duten hautagaiak

- Herri Administrazioan lan esperientzia
- Formakuntza osagarria: Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 

prestakuntza-ikastaroren bat izatea, gutxienez 150 ordukoa, eta egiaztagiri ofiziala 
izatea.

Erabakia

Goian aitatutako guztia kontuan hartuta, honako hau erabaki da:

Lehenegoa: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen bigarren aldaketari buruzko 
martxoaren 3ko 1/2022 Legearen 7. artikuluan eta 10. Artikuluetan ezarritakoaren arabera 
Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako teknikaria kontratatzea onartzea eta prozedurari 
hasiera ematea.

Bigarrena: Bermeoko udaleko lan poltsak kudeatzeko araudiaren 20. artikuluan ezarritakoaren 
arabera berdintasunerako teknikariaren hautaketa prozesua Euskal Enplegu Publikoaren 
(LANBIDE) bidez egitea onartzea, honako irizpide hauen arabera:

Lanpostua: Emakumeen eta gizonen berdintasunerako teknikaria
Ikasketak: Unibertsitateko erdi mailako tituloa, lizentziaturako hiru lehen urteak gaindituta izatea, 
edo baliokidea.
Hizkuntza eskakizuna: Lehentasuna izango dute 4. HE duten hautagaiak

- Herri Administrazioan lan esperientzia
- Formakuntza osagarria: Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko 

prestakuntza-ikastaroren bat izatea, gutxienez 150 ordukoa, eta egiaztagiri ofiziala 
izatea.
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Oharra: sinadurea eta datea orri-oinean .
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