EIBARKO UDALA
Emakumezkoen mahaia erregulatzeko erregelamendua

EIBARKO UDALA

Udalbatzak 1999ko martxoaren 26an egindako bilkuran
Emakumearen mahaia arautzeko araudia onartu zuenez gero,
testu osoa jendeaurrean uzten da:
EMAKUMEEN MAHAIA ARAUDIA

1. artikulua. Izaera.
1)«Emakumeen Mahaia», udal administrazioak aholkuak jasotzeko duen
baliabidea da, ez loturapekoa, herri mailan Emakumeari buruzko politika
sektorialak gauzatzeko sortua.
2)«Emakumeen Mahaia»k ondoko araudi honetan esandakoari egin behar dio
men; baita legozkiokeen beste arau eta xedapen batzuetan esandakoari ere.

2. artikulua. Helburua.
«Emakumearen mahaiak» duen azken helburua, gizon eta emakumeen
berdintasuna bideratuko duten baldintzak zaintzea da; emakumeak herriko
bizimoduan parte hartzea; politikan, kulturan, ekonomian eta gizarteren arlo
orotan. Xede horiek izanik, alderdikeriak bazterrean utziko dira; bazterrean
utziko dira kutsu politikoko eztabaida edo jarrerak, zein direlarik ere.

3. artikulua. Egitekoak.
1. Finkatu dituen helburuak betetzeko, hona hemen «Emakumearen Mahaia»ri
dagozkion egitekoak:
a)Udalaren politika zuzentzea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
eskuratzeko xedez.
b)Aukera berdintasuna eskuratzeko udal iharduera plangintzak bultzatzea eta
plangintza horren jarraipena egitea.
c)Toki Administrazioari aholkuak eman iharduera lerro nagusiak zehazterakoan
eta aurekontuan lehentasuna eman behar zaien gauzak zehazterakoan.
d)«Emakumearen Mahaia»n parte hartzen ez duten pertsona edo taldeek
egindako
iradokizunak
edo
ekimenak
jasotzea.

e)«Emakumearen Mahaia»ri iristen zaizkion diskriminazio jarreren salaketak
jasotzea eta salaketok bideratzeko ahalmena duten organoen esku uztea, salatu
diren jokabide horiek berdintasunaren oinarria hautsi edo emakumearendako
iraingarriak badira eta behar bezala oinarrituta badaude.
f)Partizipazioa bultzatzea, emakumearen aldeko jarduerak daramatzaten beste
elkarte eta gainerako erakundeekin elkarlana eta elkarlaguntza bultzatzea.
g)Mahaikide berriak hartzea edo kideren bat kanpora botatzeko erabakia
hartzea.
2. Udalak, ahal duen neurrian eta behar den heinean, «Mahaia»ren zereginak
betetzeko eta horren funtzionamendu egokia bermatzeko hartu behar dituen
baliabideak eskainiko ditu.

4. artikulua. Emakumearen Mahaiaren osaketa.
1. «Mahaia», hitza eta botua izango duten ondoko kide hauek osatuko dute:
a)Emakumearen arloko ardura duen zinegotzia, alkatetzak izendatua.
b)«Andrazkoen Fabore Ekintza Positiboen Plangintza»ren eta Emakumearen
arloko teknikari arduraduna, aldi berean, Mahaiaren idazkari izango dena.
c)Udal iharduera-esparrua duen emakume elkarte edo emakume-talde
bakoitzeko ordezkari bat. Ondoko baldintza hauek bete behar dituzte:
1.Herriaren Onerako Elkarteen Zerrendan agertzea.
2.Emakumearen eskubide eta aukera berdintasunaren aldeko jarduerak
garatzea.
3.Diru irabazi asmorik ez izatea.
4.Funtzionamendu demokratikoa izatea indarrean dagoen lege-esparruan
barruan.
d)Ondoren aipatuko diren baldintzak bete eta izaera aldetik gizartearen alde
lanean diharduten beste elkarte batzuetako emakume-sailetakoak direnean:
1.Elkarte barruan egon arren, emakumeen jardueretan funtzionamendurako
autonomia duen erakunde bereiztu batekoak izatea.
2.c) saileko 1, 2, e eta 4. baldintzak betetzea.
e)Sindikatuetako emakumeen sailak.

f)Edozein emakume, diru irabazi asmo barik berdintasunaren alde jardun eta
gaiarekiko arreta eta interesa erakutsi izan duena.
2.d) eta e) kasuetan, erakundeko ordezkari batek har dezake parte, erakundeak
hala eskatuz gero.
3.«Emakumearen Mahaia»k bere bileretan aholkulariak edo begiztatzaileak onar
ditzake, hitzarekin baina botu barik, aurrez Mahaiburuari eskaera eginda.

5. artikulua.«Emakumearen Mahaia»n sartzeaz.
1.Aurreko artikuluak aipatu dituen erakundeek eta taldeek «Emakumearen
Mahai»an parte hartu ahal izango dute aurrez Mahaiburuari idatziz eskaera
luzatuta. Ondoko datu hauek eman behar dituzte sarrera eskatzerakoan:
a)Erakundearen, elkartearen edo taldearen izena.
b)Hala balegoke, elkartearen edo erakundearen estatutuak, edo/eta batzarraren
erabakia bertako emakume-talde antolatuek edo sailek funtzionamendurako
autonomia dutela aitortuz.
c)Hala balegoke, egoitzaren helbidea eta emakume bazkide-kopurua.
d)Erakundeak edo elkarteak «Emakumearen Mahaia»n duen ordezkariaren izenabizenak. Baita horren ordezkoaren izena ere.
e)Deialdietarako, helbidea eta telefonoa.
2.Mahaian parte hartu nahi duen beste edozeinek, ondoko datu hauek ekarri
behar ditu:
a)Izen-abizenak.
b)Parte hartzeko dituen arrazoien azalpena.
c)Gaiarekiko duen arreta betikoa dela eta diru-irabazi asmorik ez duela liokeen
zinpeko aitorpena.
d)Deialdietarako, helbidea eta telefonoa.
3.Datuetan aldaketaren bat balego «Emakumearen Mahai»ko idazkariari
jakinarazi behar zaio, aldaketa izan eta hurrengo hilabatearen barruan.

5. artikulua.«Emakumearen Mahaia»n parte hartzeari uztea.
1.Ondoren aipatuko diren arrazoiak direla medio, «Mahai»kide izatea galdu
egingo da:

a)Norbere borondatez uztea.
b)Erakundea edo elkartea desegitea.
c)Hiru aldiz ez agertzeagatik idazkariari ohartarazi gabe.
d)Mahaiak dituen helburu edo oinarrien kontrako jokabidea edo jarrera
erakusteagatik partehartzaile gehienek hala deritzotenean.
e)Araudi honetan esandakoa behin eta berriz hausteagatik edo/eta
«Emakumearen Mahaia»ren funtzionamendua modu larrian hausteagatik.
2.Mahaiak berak hartuko du mahaitik kanporatzeko erabakia elkarteari,
erakundeari edo dena delakoari esateko duena entzun ondoren.
3.Mahaikide izateari uzteak ez du esan nahi berriro Mahaira sartu ezin denik,
mahaitik botatzeko arrazoibideak desagertu badira.

7. artikulua.
Emakumearen Mahaiak egoteak ez du ekarriko inolako ordainik.

8. artikulua.Mahaiburua.
Mahaiburua izango da «Emakumearen Mahaia»k izango duen ordezkaririk
nagusiena.
Hona hemen horren betekizunak:
a)Bilerak zuzendu eta amaiera eman; eztabaidak zuzendu.
b)Mahakideen proposamenez, kideen izendapenak eta utzarazteak.
c)Gizartekintza Batzordeari, Mahaiak egindako proposamenak helarazi.
d)Emakumearen Mahaiari, egin dituen proposamenen garapenari buruzko
argibideak eman.

9. artikulua.Idazkaria.
Saileko udal teknikaria izango da. Idazkariaren betebeharrak hauexek dira:
a)Bilera-deiak egitea eta bidaltzea.
b)Kontseiluko bileren aktak jasotzea eta erabakien ziurtagiriak luzatzea.
c)Mahaikide eta ordezkarien Erregistroa egunean eraman. Baita altak eta bajak
ere.

d)Esandakoez
betekizunak.
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10. artikulua.Elkarte eta Erakundeen ordezkariak.
Mahaian parte hartzeak hauxe dakarkie:
a)Araudia onartzea.
b)Elkarteari edo Erakundeari mahaiko edukien berri ematea.

c)Bileretan erabakitakoak betearaztea.
11. artikulua.Funtzionamendua.
1. Duen izaera kontuan edukita, «Emakumearen Mahaia»k ahalmena du
Gizartekintza Batzordeari proposamenak egiteko. Batzordeak, ahalmena duten
erakundeei emango die proposamenen berri eta erantzuna ezezkoa bada
Emakumearen Mahaiari idatziz erantzungo dio ezezkoaren arrazoibideak
emanez.
2.Proposamenak egiteko elkar akordioetara iritsi behar da, udal
administrazioarendako loturapekoak ez diren akordioak. Horretarako
mekanismorik egokiena kontsentsoa da. Hala ere, proposamenak bozketatu
egingo dira.
3.«Emakumearen Mahaia» eratzeko behar den «quorum»a, kideen erdia gehi
kide bat gehiago izango da
4.Kontsentsurik ez balego, Gizartekintza Batzordeari bidaliko
proposamenak bertaratutako kideen gehiengo soilez egingo dira.

zaizkion

5.Botua kide bakoitzarena dela eta elkarte eta erakundeetako ordezkariek
izango dute ordezkapenezko botua, beti ere erakunde edo elkarteko beste
pertsona bati eman badiote. Beti ere elkarte edo erakundeko botu bat. Ez da
onartuko posta bidez iritsitako boturik.

12. artikulua.Deialdia.
1. Bilera-deiak zazpi egun lehenagoz egin behar dira, idatziz. Deiarekin batera,
eguneko aztergaia eta aurreko bileraren akta bidaliko dira.
2.Ohiko bilkurarako, hilean behin egun bat jarriko dira, beti egun berean.

13. artikulua.Publizitatea.

1.Udalak emakumearen politika sektorialak garatzeko egingo dituen iharduerak
udalaren titularitatepekoak direnez, udalaren izena da azalduko dena, eta hala
balegoke, iharduera horien ardura duen sailarena.
2.Iharduerak edo ekitaldiak Andrazkoen fabore (Ekintza Positiboen Plangintza)
planekoak direnean, logotipo hori azalduko da Andrazkoen fabore, (ekintza
positiboen plangintza) lemapean.
3.Iharduera edo ekitaldiren bat «Emakumearen Mahaia»k egindako
proposamen baten sustraitzen denean, mahaiaren partizipazioa agerian utziko
da baina erakundeen izena aipatzeke.
4.Ekitaldiak edo iharduerak antolatzerakoan elkarte edo erakundeek parte
hartzen badute, horien izena bistaratuko da.

14. artikulua.Ordezkaritza publikoa.
1.Emakumearen Mahaiko ordezkaritza publikoa, mahaiburuari dagokio.
2.Emakumearen gaiarekin edo gai horren inguruan udalak antolatutako egitarau
edo ekitaldiren bat hedabideen aurrean aurkezterakoan, «Emakumearen
Mahaia»k parte hartzen duenean, mahaiburuaz aparte beste mahaikide batek
har lezake parte, denen artean aukeratutakoa izan behar duelarik.Horretarako,
Emakumearen Mahaiaren bileran emango da berri.

3.Besta udal batzorde batzuen lantaldeetan emakumeen partehartzea eskatzen
denean, Emakumearen Mahaiak izendatuko du horretarako ordezkaria.
15. artikulua.Aldi baterako xedapena.
Gaur egun Emakumearen Mahaia osatzen duten elkarte eta pertsonek (1.
eranskina) araudi honetan ezarritakoa bete egin behar dute, gehien jota,
hemendik hiru hilabetera.

16. artikulua. Azken xedapena.
Udalbatzari dagokio agiri honetan emandako xedapenak onestea.
Eibar, 1999ko apirilaren 22a.—Iñaki Arriola López, Alkatea

