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1.1. Testuingurua: Gobernu Irekiaren Ekintza Plana 2017-2019 

Bizkaiko Foru Aldundiak 2015ean agintaldi berria hasi zuen. Agintaldi horrek 
ziklo berri bat hasi zuen, eta ziklo horretako helburu nagusietako bat 
bizilagunetatik hurbilago egotea da. Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu taldean 
lankidetza espazioak, irekierakoak eta hurbiltasunekoak sortzeko lana egin dugu 
segurtasunez, gure gobernuaren ekintzaren oinarrizko ardatz bezala. 
 
Kudeaketa irekiko eredu honen helburu nagusia kudeaketa hobetzea da, 
eraginkorragoa izatea eta Bizkaia guztion artean eraikitzen denaren mezua 
sendotzea. Gaur egun uste dugu esfortzua bikoiztu egin behar dela bizilagunak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren kudeaketan parte hartzeko.  
 
Bizkaitarrek aldundia hobeto ezagutzea nahi dugu, eta gainera, gure gobernu 
ekintzen jarraipen, ebaluazio eta kontroleko mekanismoak sendotu nahi ditugu. 
Hori guztia kudeaketa arduratsua eginez eta hurbileko gobernua bilatuz.  
 
Horretarako, eta kanpoko eta barneko eragileak izan dituen prozesu parte-
hartzaile baten bitartez gure gobernu irekiko eredua sortu dugu:  
 
 Helburua: Kudeaketa hobetzeko Bizkaiko bizilagunek gu ezagutzea, neurtzea, 

ebaluatzea, partekatzea eta baloratzea. 

 Lortu nahi diren emaitzak: gure erakunde eredua eta bere legitimitatea 
sendotzea, eta baliabide publikoak kudeatzean eraginkortasuna hobetzea.  

Gure gobernu irekiaren ezaugarriak  
 
Gure eredua nazioarteko irizpide aurreratuenekin hornitzen da, eta 
horiek definitzen dute Gobernu Irekia zer den. Hala ere, 
gobernamendu eredu propioaren ezaugarriak ere baditu, agintaldi 
honetan martxan jarri denarenak hain zuzen ere. Horregatik, ez 
dugu aurkeztu Gobernu Irekiaren eredu purua (eta irmoa), eta hala, 
gure iritziz gobernu publikoa ulertzeko modua aberasten duten eta 
gure lurraldeko ezaugarri politiko eta erakundeetakoak hobekien 
islatzen dituzten berezitasun batzuk gehitu ditugu. 

 Harremanetarako gobernua 

 Gardena 

 Herritarren parte-hartzea eta erantzukidetasuna bilatzen 
dituena 

 Kontuen berri emateko espazioak dituena 

 Ebaluatzen duen gobernua 

 Lankidetzan aritzen den gobernua 
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Gobernu Irekiaren eredu honetan jarduketa nagusi edo lan nagusi batzuk egin dira, eta horien artean dago Gobernu Irekiaren Ekintza Plana sortzea. 

Hori guztia OGPren parte-hartze eta batera sortze estandarrekin bat eginez.  

Informazioa hedatzea 
Espazioak eta plataformak  

elkarrizketarako eta batera sortzeko 
Erabakiak batera  

eskuratzea eta hartzea 
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Ebaluazio hau diseinatu zenetik Bizkaiko Gobernu Irekiaren Planak zehaztutako parte-hartze eredua jarraitu da. Horri dagokionez, plana definitzean 3 
kontsulta fase egin ziren, eta horietan, alde batetik lurraldeko gizarte zibileko eragileak, eta beste alde batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren politikariak eta 
teknikariak batu ziren, eta bukatzeko, lortutako ondorioak kontrastatu egin ziren kontrastatzeko batzorde batekin, eta bertan, tokiko eta nazioarte mailako 
adituek parte hartu zuten.  

Gobernu Irekiaren Ekintza Plana sortzeko kontsulta faseak 
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Identifikazio erronkak kontsulta fasearen bitartez 
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Txosten honen xedea, OGPren metodologia jarraituz, Gobernu Irekiaren Ekintza Plana ezartzearen tarteko ebaluazioaren emaitzak jasotzea da. 
Txosten honetako hurrengo atalean xehetasun gehiagoz deskribatuko den moduan, planaren emaitzen ebaluazioa eta definizioa ezarritako 
helburu eta konpromisoak lortzearekin inplikatutako pertsonekin lankidetzan arituz gauzatu da.  
 
Zehazki, Bizkaiko Foru Aldundiak helburu hauek lortu nahi ditu Gobernu Irekiaren Ekintza Planaren tarteko ebaluazioa egitean: 

1.2. Tarteko autoebaluazioaren txostenaren helburuak 

Planean definitutako konpromisoekiko eta egindako aurrerapen eta lortutako emaitzekiko ikuspegi orokorra eta 
zehatza lortzea. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Gobernu Irekiaren alorrean egindako lana aintzatestea eta jakitera ematea. 

Gobernu Irekiaren Ekintza Planaren ezarpena zuzen egiten dela bermatzeko mekanismoak martxan jartzea, 
prozesua bukatu arte. 

Plana ezartzean inplikatutako eragileen iritzia jakitea planaren aurrerapenei eta hobekuntza neurri potentzialei 
buruz. 

Batera sortzeko eta lankidetzarako ekintza berriak identifikatzea, Bizkaia Irekia prozesuaren hurrengo faseekin 
jarraitzeko. 

Bizkaiko Foru Aldundiak Gobernu Irekiaren alorrean sustatu beharreko jarduketa eremu berriak identifikatzea. 
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2. Ebaluazioaren metodologia  
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2. Ebaluazioaren metodologia  

Egindako kontsulta eta batera ebaluatzeko ekintzak 

Herritarrei egindako online galdetegia, 
BFAk Gobernu Irekiaren alorrean egindako 
iritzi orokorra jasotzeko 
 
 

Barneko eragileei (teknikariei) egindako 
galdetegia, hauei buruz: 
 
 Aurrerapenaren ikuspegi orokorra, 

planaren erronka eta ardatzei dagokienez 

 Lan egiteko modua: parte hartzeko eta 
batera sortzeko dinamikak 

 
 

Elkarrizketa sakonak egitea konpromiso 
bakoitzaren sail arduradunekin, 
konpromisoaren betetze maila eta lotutako 
helburuak ebaluatzeko 

Taldeko dinamika kualitatiboa - WORLD CAFE 

Taldeko saio honetan behin-behineko emaitzak aurkeztu eta horiei buruzko adostasunak hartu ziren emaitzak bateratzeko, bertaratuen ikuspuntua 
konpartitzeko, planaren bigarren ezarpen faseko prozesuetan hobetzeko aukerak identifikatzen lan egiteko eta Gobernu Irekiaren alorrean jarduketa 
eremu berriak identifikatzeko.   

Informazioa jasotzeko fasea 

Kontraste eta adostasun fasea 

1 2 3 

4 
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Herritarrei egindako online 
galdetegia, BFAk Gobernu 
Irekiaren alorrean egindako 
esfortzuei buruzko iritzi 
orokorrak jasotzeko 
 
 

Deskribapena: Konpromisoei buruzko garapena eta BFAren emaitzak Gobernu Irekiaren alorrean 
ezagutzeko, ebaluazio honetan herritarren ikuspuntua gehitu da modu orokorrean, Gobernu Irekiaren 
ardatz nagusien inguruan duten iritzia jasotzeko.  
 
Helburua: Herritarren iritzia jakitea (1etik 4rako balorazio eskala bat erabiliz) aldundiak hauen 
inguruan egindako esfortzuei buruz hain zuzen ere:  

 Gardentasuna eta datu irekiak 
 Kontuen berri ematea 
 Herritarren parte-hartzea 
 Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza 
 Garapen teknologikoa eta berrikuntza 
 Erakundeen integritatea 

 
Herritarren iritziari buruzko emaitzak:  

1 

Asko Nahikoa Gutxi Oso gutxi 

Gardentasuna eta datu irekiak % 12,5 % 62,5 % 25,0 % 0,0 

Herritarren parte-hartzea % 12,5 % 62,5 % 12,5 % 12,5 

Kontuen berri ematea % 50,0 % 37,5 % 12,5 % 0,0 

Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza 

% 25,0 % 62,5 % 12,5 % 0,0 

Garapen teknologikoa eta berrikuntza % 12,5 % 37,5 % 37,5 % 12,5 

Erakundeen integritatea % 0,0 % 62,5 % 37,5 % 0,0 
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Barneko eragileen 
galdetegia (teknikariak) 
 

Deskribapena: OGP printzipioek ezartzen duten bezala, ekintza planak martxan jartzean eta horiek ebaluatzean, 
Bizkaia Irekia sortzeko parte hartze eta batera sortzeko printzipioak hartu dira kontuan. Horri dagokionez, tarteko 
ebaluazioaren metodologiaren fase honetan planaren konpromisoak martxan jartzen lan egiten duten teknikarien 
iritziak jaso nahi izan dira.  
 
Helburuak:  BFAren teknikarien iritzia jasotzea Bizkaia Irekia ezartzearen inguruan. Horretarako, arlo hauetan lan egin 
da:  

 Planaren diseinuan identifikatutako erronkak lortzea. 

 Planaren ardatz mailan atzemandako aurrerapenak. 
 

Barne pertzepzioaren emaitzak: 
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Asko Nahikoa Gutxi Oso gutxi 

Batera sortzeko sistema 
garatzea 

% 100 

Ezagutza irekia eta 
banakatua sortzea 

% 75 % 25 

Erakundeenganako 
legitimitatea eta konfiantza 
sendotzea 

% 50 % 50 

Baterakoa sendotzen duen 
ikuspegia eta izaera 
bateratua eraikitzea 

% 50 % 50 

Balio inklusiboagoak eta 
berdintasunezkoak izatea 

% 100 

Asko Nahikoa Gutxi Oso gutxi 

Gardentasuna eta datu 
irekiak 

% 50 % 50   

Herritarren parte-
hartzea 

  % 50 % 50 

Kontuen berri ematea   % 75 % 25 

Arlo publikoaren eta 
pribatuaren arteko 
lankidetza 

  % 33 % 33 % 33 

Garapen teknologikoa 
eta berrikuntza 

  % 75 % 25 

Erakundeen 
integritatea 

% 25 % 75   

Identifikatutako aurrerapen bakoitzaren barneko pertzepzioa Planaren ardatz bakoitzari buruzko aurrerapen pertzepzioa 
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Elkarrizketa sakonak egitea 
konpromiso bakoitzaren sail 
arduradunekin, 
konpromisoaren betetze maila 
eta lotutako helburuak 
ebaluatzeko 
 
 

Deskribapena: Konpromiso eta helburu bakoitzaren aurrerapen maila identifikatzeko 
elkarrizketa sakonak egin dira konpromiso bakoitzari buruz, horien betetze maila identifikatuz. 
Horretarako, banakako elkarrizketak egin aurretik galdetegi bat sortu zen autoebaluaziorako 
OGPren metodologian proposatutako ereduari jarraiki, eta horri buruz sakondu da 
elkarrizketetan.  
 

Helburuak:  
 
 Konpromiso bakoitzaren aurrerapen mailari buruzko ikuspegi xehatua izatea, eta era berean, 

planaren egikaritze mailaren ikuspegi globala lortzea. 

 Desbideratzeak eta planean desbideratze horiek gertatzeko arrazoi edo oztopo nagusiak 
identifikatzea. 

 Konpromisoak arrakastatsuak izateko aurrera eramandako praktika onak identifikatzea. 
 
Adierazleak:  
 
 Konpromiso eta helburu mailan betetako 14 galdetegi. 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren 9 sail eta/edo zuzendaritzekin egindako bilerak, Gobernu Irekiaren 
Plana egikaritzeko arduradunekin hain zuzen ere.  

3 
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World Café  
 
 

Deskribapena: Abiapuntua metodologiaren 1., 2. eta 3. faseetako emaitzak dira, eta horiekin barneko talde 
dinamika bat martxan jarri zen emaitzak partekatzeko eta horiek era berean oinarri bat sortuko dute, 
erronka eta egite modu berriak identifikatzeko. Era berean, bilera hori gardentasun dinamika bezala eta 
barnean informazioa sakabanatzeko dinamika bezala eratu da.  
 

Helburuak:  
 
 Worl cafe aurretiko kontsulta faseetako behin-behineko emaitzak aurkeztea: herritarren ikuspegia, 

erronka eta ardatzekiko aurrerapena, batera sortzeko eta erakunde arteko prozesuei buruzko 
balorazioa, konpromiso bakoitzarekin egindako aurrerakuntzak eta lortutako emaitzak. 

 Lerrokatze maila altuagoa lortzea, aldundia planaren zein puntutan dagoen partekatzea, baita egite 
prozesuan ere, eta OGP metodologiaren ebaluazioa.  

 Gobernu Irekia Planaren baliozko elementu nagusiak identifikatzea. 

 Alderdi kualitatiboetan sakontzea, ekintzak ezartzen dituzten pertsonen parte-hartzea aintzatetsiz. 

 Jasotako ondorioak adostea. 

 Mekanismo berriak ezartzea hurrengo faseetan modu eraginkorragoan eta lankidetza maila altuagoekin 
aurrera egiteko.  

 Laneko eremu berriak identifikatzea gobernu irekiaren alorrean. 
 
Adierazleak:  
 
 7 parte-hartzaile, 7 konpromisoren ordezkariak (planaren konpromisoen % 50). 

4 
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3. Ebaluazioaren emaitzak 
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3.1. Aurrerapen mailaren ikuspegi orokorra 

Orokorrean, Bizkaiko Gobernu Irekiaren Ekintza Plana 
ezarritako helburu eta epeekin bat eginez gauzatzen ari da.  
 
Konpromisoei dagokienez, 14 konpromisoen garapen maila 
nahikoa da, eta horientzat, definitutako helburuen esparruko 
ekintza gehienak martxan jarri dira, eta orokorrean espero diren 
emaitzak jasotzen ari gara.  
 
Planean definitutako helburu guztiei dagokienez, nabarmendu 
behar da guztizko 45etik % 89 guztiz edo nahikoa garatua 
daudela (% 40 eta % 49 hurrenez hurren), eta gutxienekoak dira 
aurrerapen maila mugatua edo hasi gabea duten helburuak.  
 
Horri dagokionez aipatu behar da planean definitutako 
konpromisoen helburuak ezberdinak direla, kasu batzuetan oso 
aurreratua baita zehaztutako helburuen lorpen maila 
dinamikoak eta garapen potentzial handia dutelako, baina hala 
ere etengabe hobetzen ari dira.  
 
Edonola ere, iritzi orokorraren arabera, Bizkaia Irekia espero 
diren emaitzak ematen ari da, baina badaude hobetzeko arloak, 
eta ekintza potentzialak Bizkaiko Foru Aldundian Gobernu Irekia 
garatzen jarraitzeko. Horiek guztiak ebaluazio agiri honetako 4. 
atalean daude deskribatuta.   

14 konpromiso  
aurrerapen maila 

nahikoarekin  

Aurrera
pen 

maila   
“beteta” 

duten 
helburuen  

% 40 

Gardentasuna 
eta datu irekiak 

eta kontuen 
berri 

emateaardatzek 
dute aurrerapen 

maila altuena 

Helburuen% 
49k aurrerapen 

maila 
“nahikoa”dute  
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Helburuen aurrerapen maila 

ARDATZA Konpromisoak  Betetze maila 

Helbur
u 

kopuru
a 

Hasi gabe Mugatua Nahikoa 
Guztiz 
beteta 

Gardentasuna  
eta datu irekiak 
 

1. Bizkaiko Gardentasun Foru Plana sortzea eta ezartzea Nahikoa 4 % 0 % 0 % 75 % 25 

2. Bizkaiko datu irekien zerbitzua martxan jartzea Nahikoa 2 % 0 % 0 % 50 % 50 

3. Foru aurrekontu irekiak Nahikoa 3 % 0 % 33 % 0 % 67 

Kontuen berri  
ematea 

4. BFAren kudeaketan kontuen berri emateko ekimenak sustatzea Nahikoa 6 % 0 % 16 % 16 % 73 

5. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat politikak ebaluatzeko sistema definitzea  Nahikoa 5 % 0 % 0 % 40 % 60 

Herritarren parte-
hartzea 
 

6. Herritarren parte hartzerako eredua garatzea Nahikoa 3 % 33 % 0 % 33 % 33 

7. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun politiketan parte hartze soziala 
sustatzea 

Nahikoa 2 % 0 % 0 % 50 % 50 

Garapen 
teknologikoa  
eta berrikuntza 
 

8. Bizkaiko udalentzat Gobernu Irekiko teknologia tresnak garatzea Nahikoa 3 % 0 % 0 % 100 % 0 

9. Herritarrekin harremanetan egoteko eredu berri integrala martxan jartzea Nahikoa 4 % 0 % 0 % 25 % 75 

10. Burokrazia murriztea Nahikoa 2 % 0 % 0 % 50 % 50 

Arlo publikoaren 
eta pribatuaren 
arteko lankidetza 
sustatzea 
 

11. Balio ekonomikoa sortzea ekimenen bitartez eta lurraldeko enpresekin 
lankidetzan 

Nahikoa 3 % 0 % 33 % 67 % 0 

12. Balio soziala sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko proiektuak 
martxan jartzea 

Nahikoa 3 % 0 % 0 % 100 % 0 

13. Balio soziala sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza 
proiektuak martxan jartzea gazteekin 

Nahikoa 3 % 0 % 33 % 66 % 0 

Integritate 
publikoa  
hobetzea 

14. Arau bat sortzea eta garatzea bat ez etortzeak eta interes gatazkak arautzeko 

Nahikoa 2 % 0 % 0 % 50 % 50 

3.2. Konpromisoen arabera xehakatutako emaitzak 
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1. konpromisoa- BIZKAIKO GARDENTASUNERAKO FORU PLANA SORTZEA ETA EZARTZEA 

Betetze maila NAHIKOA Helburu horren betetze maila nahikoa da, ia helburu gehienetan nahikoa aurreratu baita, eta hala, 
Gardentasunerako Foru Plana sortu eta argitaratu da, eta ezarri egin da programatutako epeak betez.  

Lortutako emaitzak 2017ko martxoaren 14ko Gobernu Batzordean onetsi zen Bizkaiko Gardentasunerako 2017-2019 Foru Plana, eta identifikatutako 5 helburu 
estrategikoetan oinarrituz, epe horretan eta 6 jarduketa ardatzen inguruan garatu beharreko 24 ekintza definitzen dira. Ekintza horiek Bizkaian 
gardentasunaren kultura sortzearekin zerikusia dute, publizitate aktiboko edukiak hobetzearekin, aldundiko kudeaketa prozesuetan gardentasuna 
gehitzearekin, komunikazio bide berriak martxan jartzearekin eta barne prestakuntza ematearekin gardentasunari, ebaluazioari eta jarraipenari 
buruz. 
 
Plana bertan ezarritako epeekin bat eginez ezartzen ari da. Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiaren emaitzak aldizka ebaluatu dira 
gardentasunaren alorrean, eta besteak beste kontsultak aztertzeko sistema bat gehitu da. Emaitzak 2017ko urteko memorian argitaratu dira.  
 
Bestalde, eta orain arte egin izan den bezala, Nazioarteko Gardentasunak ziurtatutako gardentasunaren kalitate estandarrak mantendu egin dira 
eta erreferentziazko erakundeekin lankidetza bideak lortzeko lanean ari gara, besteak beste ELGErekin, alor horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren 
kudeaketa hobetzeko.  

Hurrengo pausoak Bizkaiko Foru Aldundiak 2017-2019 Gardentasun Foru Plana ezartzen jarraituko du bertan zehaztutako konpromisoekin eta epeekin bat eginez, 
eta hala, gardentasunaren kudeaketari buruzko aldizkako ebaluaketa egingo da eta emaitzak urteko memorian argitaratuko dira. Horretarako, 
kudeaketa hori aztertzeko tresnak hobetzeko lan egiten jarraituko da, besteak beste kontsultak aztertzeko sistema, eta hala, aldundiak 
gardentasun atariaren erabilerari eta deskarga mailari buruzko informazio zehatzagoa izango du, eta barne kudeaketarako, herritarrentzako eta 
kanpoko eragileentzako interes gehiagokoa den informazioa identifikatu ahal izango du.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Bizkaiko Foru 
Aldundian eta foru 
sektore publikoko 
erakundeetan 
gardentasuna 
kudeatzearen aldizkako 
ebaluazioa 

Nahikoa Aldizkako ebaluazio bat egiten da urtero, Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren betetze mailari buruzkoa, 
eta hala, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta foru erakundeen betetze maila ebaluatzen dira, baita tokiko erakundeena ere 
Biscaytik-en lankidetzari esker. Erakunde horrek, beste lan batzuen artean, Bizkaiko udalei laguntza ematen die 
gardentasunaren alorrean. Era berean, etengabeko jarraipena egiten da BFAra iristen diren informazio espezifikorako 
eskariei erantzun eraginkorra ematen zaiela bermatzeko. Ebaluazio horien emaitzak gardentasun memorian daude jasota (4. 
helburua), 2018ko martxoan argitaratu zenean hain zuzen ere. 

Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 
gardentasun 
kudeaketaren 
kalitateari buruzko 
kanpoko egiaztatzea 

Nahikoa 

 

Bizkaiko Foru Aldundiak etengabeko komunikazioa eta koordinazioa du gardentasunaren alorreko erreferentziazko 
erakundeekin, eta horri esker horri buruzko praktika onenak jasotzen dira. Hala, Nazioarteko Gardentasunak egindako 
azken ebaluazioan (Aldundien Gardentasun Adierazlea, INDIP 2016an) aldundiak gehienezko puntuazioa izan zuen 
(100/100), eta ordutik aurrera lanean ari da hori mantentzeko eta hobetzen jarraitzeko.  
 
Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Batzordeak 2017ko abenduaren 5ean Ekonomiako Lankidetza eta 
Garapenerako Erakundearekin (ELGE) lankidetza hitzarmen bat onetsi zuen “Bizkaia hurbilagoa, modernoagoa eta 
arduratsuagoa lortzeko gobernu irekiaren berrikuntzak” izeneko proiektua aurrera eramateko. ELGEk administrazioaren 
funtzionamendua bilatzeko helburua duten politika publikoak zehaztasunez aztertuko ditu, eta horretarako, modernizazio 
irizpideak ezarriko ditu maila anitzeko gobernamendu, gobernu ireki eta gobernu digitalaren bitartez Bizkaian, eta gainera, 
alderdien arteko trukerako 2 esperientzia gauzatuko dira. 

Kontsultak aztertzeko 
sistema ezartzea 

Nahikoa 2017ko martxoan Bizkaia Gardena atariari gehitu zitzaion kontsultak aztertzeko sistema bat (Google Analytics), eta horri 
esker, bertako erabilera eta deskarga mailen berri jasotzen da modu eguneratuan. Hala, 2017an zehar guztira 42.839 bisita 
egin dira Bizkaia Gardena atarira eta guztira 36.838 agiri deskargatu dira, eta erabiltzaile guztiak 14.354 izan dira, gehienak 
erabiltzaile berriak (atarira egin diren sarreren % 73). Bizkaia Gardena atarian gehien kontsultatu den informazioa 
erakundeei buruzkoa izan da (kargu altuei buruzko informazioa, lanpostuen zerrenda eta Bizkaiko Foru Aldundiaren egitura 
organikoa), guztira 6.514 sarrera egon direlarik.  
 
Kontuan hartuz gaur egungo kontsulten azterketa sistemak goi mailako informazio agregatua ematen duela, BFA lanean ari 
da interes handienekoak diren alderdiak identifikatzeko, bisita gehien dituztenak eta erabilgarrienak direnak, edukiak, 
bistaratzea eta abar hobetzeko eta erabiltzaileei informazioaren balio altuagoa emateko.  

Gardentasunari 
buruzko urteko 
memoria sortzea 

Nahikoa Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Araua betez, 2018ko martxoan 2017ko memoria argitaratu zen, eta bertan 
agertzen da Bizkaiko Foru Aldundiak 2017an zehar gardentasunaren inguruan egindako lana, horixe izan baitzen 
Gardentasunerako 2017-2019 Foru Planaren lehenengo egikaritze urtea. 2017ko memoriak jarraikortasuna ematen dio 
2016an lehenengo memoria argitaratu zenean hasitako bideari, eta era berean Gardentasun Planaren ebaluazioa bere 
ardatz nagusi bezala ezartzen du.  
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2. Konpromisoa- BIZKAIKO DATU IREKIEN ZERBITZUA MARTXAN JARTZEA 

Betetze maila NAHIKOA Helburu horren betetze maila nahikoa da, jada martxan baitago Bizkaiko Datu Irekien Zerbitzua, eta 
informazio gehiagorekin eta funtzionalitateak hobetuz osatuko da. 

Lortutako emaitzak 2018ko otsailetik Bizkaiko Datu Irekien ataria martxan dago. Horretarako Bizkaiko Foru Aldundiaren sail guztiekin lankidetzan lan egin da 
eskuragarri zegoen eta beharrezkoa den informazioa identifikatuz, datuen jatorria eta dataset potentzialak identifikatuz, eta lehentasuna eman 
zaie azken horiei interes eta berrerabiltze irizpideak oinarri hartuz (erabileraren potentzialtasuna eta eskuratzeko erraztasuna). Gaur egun16 
dataset daude, eta gehien erabiltzen direnak (deskarga kopuru handiena dutenak) hauei buruzko datuak dira: kontratu txikiak ez direnak, 
funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrenda eta aurrekontuak egikaritzeko aldizkako txostenak.  

Hurrengo pausoak Barne eta kanpo erabilerarako datuak aztertu ondoren, lehenengo sustapena barne erabilerako datasetei buruzkoa izan da, eredua probatzeko 
eta etorkizuneko faseetarako informazioaren kalitatea hobetzeko, non kanpoan berrerabiltzeko potentzial gehiago duten datuen kategoriak 
gehituko diren.  Datu horiek identifikatu egingo dira eta lehentasuna emango zaie berrerabiltzaileekin lankidetzan aritzearen bitartez. Era berean, 
konpromiso honetan definitutako helburuak bete diren arren, datuak automatizatzen eta elkarreragingarritasuna garatzen lanean jarraituko da, 
Open Data ataria iraunkorra izan dadin. 

HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Datuen iturrien 
lehenengo katalogoa 
sortzea. Lehenengo 
dataset prestatzea 

Guztiz beteta 2016 bukaeran zenbait bilera egin ziren, eta horietan lehentasunezko datu iturriak eta horiek automatikoki eskuratzeko 
prozedura definitu ziren. 2017 bukaeran lehenengo datasetak lortu ziren, eta nahiz eta definituta egon, dinamikoa da. 
Ondoren datu berriak gehituko dira identifikatutako beharren arabera, bai barneko mailan baita berrerabiltzaileen 
interesen arabera bere.  

Webgunean lehenengo 
dataseta argitaratzea 

Nahikoa Datu Irekien Zerbitzua 2018kootsailaren 1ean argitaratu zen eta sustapen unean 14 datu multzo zituen. Gaur egun 16 
datu multzo ditu, eta horien artean nabarmentzekoak dirakontratu txikiak ez direnak, funtzionarioei gordetako 
lanpostuen zerrenda eta aurrekontuen aldizkako egikaritzeei buruzko txostenak, horiek baitira gehien erabiltzen 
direnak. 2018ko ekainerako ataria handitu nahi da, kanpo berrerabilerarako 20 multzo berrirekin, eta gainera, tokiko 
erakundeei buruzko datuak gehituko dira Biscaytiken laguntzarekin.  
 
Bestalde, Eusko Jaurlaritzarekin lan egingo da Open Data Bizkaia ataria federatzen aurrera egiteko, eta era berean 
“dato.es” atarira federatuta egongo da estatu mailan, eta azken hori era berean Europa mailan federatuta egongo da. 
Hala, integrazio hobea lortuko da eta sarbide osatuagoa egongo da, balioa sortzeko eskuragarri dagoen informaziotik 
abiatuz.  
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3. konpromisoa- FORU AURREKONTU IREKIAK 

Betetze maila NAHIKOA Betetze maila nahikoa da, foru aurrekontuen bistaratze beharrak identifikatzean aurrera egin baita eta bistaratzea 
hizkera sinplean argitaratu baita. Hala ere, aurrekontu horiek interaktiboagoak izateko gaitasuna gehitzea falta da, 
eta horiek erabili eta irakurtzea ikuspuntu ezberdinetatik egin ahal izatea, baita erabiltzaileek nahi duten 
zehaztasun maila izatea ere. 

Lortutako emaitzak Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atarian, Bizkaia Gardenan, Bizkaiko Lurralde Historikoko aurrekontu orokorrei buruzko azalpen 
zehatzagoa argitaratu da, bere edukiari buruz eta sortze eta onespen prozedurari buruz, eta gainera, hizkera sinplean eta herritarrek ulertzeko 
modukoan aurkeztu da.  

Hurrengo pausoak Bizkaiko aurrekontuei buruzko informazioa modu gardenean eta ulerterrazean aurkezteaz gain, erabiltzeko errazagoa izateko lan egingo da, eta 
horretarako informazioa modu interaktiboan erabiltzeko tresnak erabiliko dira.  

HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Bistaratzeko beharrak eta 
ereduak definitzea 

Guztiz beteta Aurrekontuen aurkezpena hizkera sinplean eta BFAko sailkapen programatiko berria erabiliz eginda sortu da, eta 
bertan programaren araberako aurrekontuen informazioa eta gastu politikei buruzko informazioa modu argiagoan eta 
ulerterrazagoan agertu dira.  

Aurrekontu bistaratzearen 
argitalpena, 1.fasea (ez da 
interaktiboa) 

Guztiz beteta 2017ko ekainaren 27an BFAko Gardentasun Atarian 2017ko aurrekontu orokorrak argitaratu ziren, eta izen hau duen 
aurkezpena gehitu zen: “Aurrekontuak azalduko dizkizugu:  Nola banatzen da bildutakoa? Zertan gastatzen da?”, 
hizkera sinplean. Era berean, 2018ko aurrekontuak gardentasun atarian argitaratuko dira herritarrentzako “errazagoa” 
den formatuan. 

Bistaratze interaktiboko 
tresna garatzea eta 
ezartzea (faseen araberako 
garapena) 

Mugatua Gaur egun Bizkaiko Behatokiarekin batera lanean ari gara ikustarazpen interaktiboko tresna aukeratzeko. Horretarako, 
erreferentziazko beste eredu batzuk kontuan hartzen ari gara, aurrekontuak modu interaktiboan ikusi ahal izateko 
tresna egokiena identifikatuz, baita informazioa erabiltzaileak behar duen zehaztasun mailan eskaini ahal izateko ere.  
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4. konpromisoa- BFA-REN KUDEAKETAN KONTUEN BERRI EMATEKO EKIMENAK SUSTATZEA 

Betetze maila 
NAHIKOA 

Konpromisoa betetzat jotzen da, martxan jarri direlako kontuen berri emateko zikloak Bizkaia Irekiaren 
esparruan.  

Lortutako emaitzak Kontuen berri emateko 2 ziklo oso jarri dira martxan, bai bilera presentzialen bitartez, baita urtero Bizkaia Goazen 2030 dokumentu estrategikoa 
betetzearen mailari buruzko emaitzen txostena argitaratzearen bitartez ere.  

Hurrengo pausoak Kontuen berri emateko bigarren zikloa bukatzea eta hirugarren fasea planifikatzea, legegintzaldiaren zikloa ixteko.  

HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Eredu 
metodologikoaren 
definizioa 

Guztiz beteta Prozesuaren lehenengo fasean Ahaldun Nagusiarekin egin diren kontuen berri emateko bileren lan metodologia definitu 
zen, Bizkaia Goazen 2030 esparruan. Hala ere, modu osagarrian, Bizkaiko Foru Aldundiak sektore motako bilerak 
martxan jarri zituen foru sail ezberdinekin, eta beraz, metodologia berriz ere definitu zen formatu murriztuagora eta 
espezializatuagora egokitzeko.  
 
Modu paraleloan, martxan jarri da parte hartzeko eta kontuen berri emateko espazio ibiltaria, hau da, Bizkaiko 72 
udalerriak igarotzen dituen autobusa 5 hilabetean zehar, eta bertan, plan estrategikoaren betetze mailari buruzko 
informazioa jaso daiteke, informazio hori baloratu daiteke eta plan estrategikoaren barne ez dauden beste 350 proiektu 
ere baloratu daitezke.  
 
Horri dagokionez hasierako ikuspuntua mantenduko da, hau da, ziklo orokorra hastea kontuen berri emateko balantze 
orokor batekin, eta horretarako, beharrezko egokitzapenak egingo dira hasierako metodologian.  

Webgunean tresna 
osagarriak garatzea 

Nahikoa Web aplikazio bat garatu da, eta bertan, aurrerapen mailaren berri ematen da tresna interaktibo baten bitartez. Gainera, 

konpromiso bakoitzari ekarpenak egin ahal zaizkio tresna horren bitartez. Era berean, eta proiektu hau martxan jarri 

zenetik, webgune bat ireki zen, eta bertan argitaratzen dira betetze txostenak, eta Ahaldun Nagusiarekin egindako 
bileren berri ematen da. Tresna hau garatzen jarraitzeko, aplikazioaren funtzionamenduari buruzko ebaluazio bat egingo 
da jasotako bisita kopuruaren eta elkarrekintzen arabera, eta hala badagokio, bertan egin beharreko hobekuntzak 
gehituko dira.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Eskualdeetan egindako 
bilera presentzialak 
(urteko zikloak) 

Guztiz beteta Bizkaiko eskualdeetan bileren 2 ziklo osatu dira (bigarrena ekainean bukatuko da, baina 2018ko martxoan jarri zen 
martxan).  Bukatzeko, bileren hirugarren ziklo bat martxan jarriko da agintaldiaren balantze orokorrari buruzko kontuen 
berri emateko.  

Sektore pilotua foru sail 
batekin 

Mugatua Sektore kontu emateari buruzko kontu ematearen bigarren fasea 4 sailen bitartez gauzatu da.  

Eredua beste foru sail 
batzuetara hedatzea 

Guztiz beteta Sektore kontu emateari buruzko kontu ematearen bigarren fasea 4 sailen bitartez gauzatu da.  

Adierazleetan 
oinarrituz egikaritze 
mailaren txostenak 
sortzea eta argitaratzea 
(urtero txosten bat)  

Guztiz beteta 2016ko eta 2017ko egikaritze mailari buruzko bi txosten argitaratu dira. 2018ko urteko txostena egitea eta argitaratzea 
aurreikusi da, baita legegintzaldiaren itxiera txostena ere 2019ko apirilean.  
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5. konpromisoa – BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENTZAT POLITIKAK EBALUATZEKO SISTEMA DEFINITZEA  

Betetze maila NAHIKOA Konpromiso honetako aurrerapen maila nahikoa da, bertan zehaztutako helburu gehienak bete baitira.  

Lortutako emaitzak Bizkaiko Foru Aldundiarentzat politikak ebaluatzeko sistema bat izateko, horri buruzko ia ekintza guztiak jarri dira martxan, eta bertan azterketa 
kuantitatiboak eta kualitatiboak egin dira, lurraldeko adierazle multzoa dago, lehenengo zerbitzu gutunak egin dira eta Bizkaia Goazen 2030 plan 
estrategikoaren barneko proiektu guztiei lotutako kudeaketa adierazleak daude. 

Hurrengo pausoak Helburua modu integralean betetzeko, beharrezkoa da kudeaketa adierazleak garatzen eta eratzen joatea, horiek hobetuz eta gehituz, eta zerbitzu 
gutunak garatu eta gehituko dira baita ere.  

HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Ebaluazio tresna 
kuantitatiboak martxan jartzea 

Guztiz beteta  Pertzepzio sozialeko adierazle multzoa eratzen duen azterketa demoskopiko eredua definitu da. Adierazle horiek BBS 
(Bizkaiko Barometro Soziala) izeneko azterketaren barne daude, eta aurreikusita dago azterketa kuantitatiboaren 
edizio berri bat argitaratzea.  

Ebaluazio kualitatiboko 
tresnak martxan jartzea 

Guztiz beteta Bizkaiko barometro kualitatiboa martxan jarri da, eta bertan, lehenengo ediziorako modu osagarrian, ad-hoc azterketak 
egin dira kontu espezifikoei buruz. Hurrengo hilabeteetan zehar azterketa kualitatibo gehiago egingo dira, eta 
pertzepzio kualitatiboko adierazle multzoa hornitzen jarraituko da horri esker. 

Bizkaiko Foru Aldundian 
zerbitzu gutunak egitea eta 
ebaluatzea 

Nahikoa  Zerbitzu Gutunaren agiri teknikoaren zirriborroa definitu da, eta 6 zerbitzu gutunetatik 4ren itxaropenen azterketako 2 
fase gauzatu dira, eta egiteko geratu da gainerako 2 gutunen zenbait lan. Helburu hau betetzeko, laster Zerbitzu 
Gutunen agiri teknikoak behin betiko baliozkotu eta onetsiko dituzte parte hartzen duten zuzendaritza nagusiek, eta 
ondoren argitaratu egingo dira.  

Lurraldearen testuinguruko 
adierazleen sistema sortzea 

Guztiz beteta Testuinguru adierazleen agiria osatu da, eta 2016ko eta 2017ko txostenak sortu eta argitaratu dira. Horri dagokionez, 

testuinguru adierazleen agiriarekin jarraitzea aurreikusi da (“Bizkaia zifratan” deitzen dena) eta 2018ko txostena egin 

nahi da (2018ko udarako aurreikusitakoa), baita agintaldi itxierako txostena ere 2019ko apirilean. 

Sailetako jarduketei lotutako 
kudeaketa adierazleen sistema 
sortzea 

Nahikoa Bizkaia Goazenekin lotutako adierazle multzoa egin da, eta bertan daude jasota foru sailetako proiektu guztiak. Egiteko 
dago berrikuspena eta eraketa. 
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6. konpromisoa- HERRITARREN PARTE HARTZERAKO EREDUA GARATZEA 

Betetze maila NAHIKOA Herritarren parte hartzerako eredua nahikoa aurreratu da, eta konpromiso horretako helburu ia gehienak bete dira. 
Nabarmentzekoa da parte hartzeko tresna berriak sortu direla eta parte hartzeko ekimenen mapa bat sortu dela.  

Lortutako emaitzak Herritarren parte hartzerako eredua garatzeko Bizkaiko Parte Hartzearen mapa egin zen, eta agiri horixxx xx (e)(a)nargitaratu zen bizkaia.eus 
atarian, eta bertan jasota daude sustatutako parte hartze ekimen nagusiak eta/edo aldundiaren parte hartzea izan dutenak (erakundeak, foroak, 

deskribapena, aldizkakotasuna, etab). Urtero eguneratzea dago aurreikusita. Bestalde, oinarri teknologikoko parte-hartze aplikazioak ere garatu 

dira, eta bizkaia.eus webgunearen parte hartzerako atala eguneratu eta hobetu da, erabilera erraztuz. 

Hurrengo pausoak Emaitzen ebaluazioaren bitartez tresnak etengabe hobetzen jarraitzeaz gain, konpromiso honetan lehentasunezkoa da parte-hartzeari buruzko 
prestakuntza jorratzea, eta hori sendotzea espero da 2018ko hurrengo hiruhilekotik aurrera.    
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Proiektuetan, 
dekretuetan, arauetan 
eta abarrean parte-
hartzea sustatzeko 
webguneak/aplikazioa
k garatzea 

Guztiz beteta Alde batetik, proiektuetan parte hartzeko eta horiek baloratzeko 3 aplikazio garatu dira, eta Bizkaia Goazen Autobusa 
izeneko proiektuaren barne martxan jarri dira (autobus hori parte hartzeko eta kontuen berri emateko da), eta bestetik, 
BFAren webgunean bertan Bizkaia Goazen 2030 ekimen estrategikoarekin lotuta aplikazio baten bitartez parte hartzeko 
aukera ezarri da.  
 
Gainera, bizkaia.eus webgunearen parte hartzerako atala eguneratu eta hobetu da, erabilera erraztuz. Horri dagokionez, 
webgunean garapen berriak gehitzea pentsatzen ari dira parte-hartzea gehitzeko, eta prozesuen eta parte-hartze espazioen 
ardura dutenek parte-hartzearen alorreko edukiak kargatzen eta eguneratzen lanean ari dira.  

BFAren parte-hartze 
ekimenen mapa bat 
egitea 

Guztiz beteta 
 

BFAren ekimen, espazio eta parte-hartze tresna nagusiak mapan jarri dira, eta esparru agiri batean jaso dira, BFAko 
webgunean argitaratu zena [data]. Egindako mapaketan oinarrituz, azterketa kualitatibo gehiago egin nahi dira, eta horiei 
esker pertzepzio kualitatiboko adierazle multzoa hornitzen jarraituko da.  

Herritarren parte-
hartze alorrean 
prestakuntza ematea, 
barnean eta kanpoan 
(prestakuntzako 
urteko zikloa) 

Hasi gabe Prestakuntza ekintzak ez dira martxan jarri, baina hala ere, BiscayTIKekin lankidetza esparrua ezartzen aurrerapausoak 
egin dira herritarren parte hartzea batera jorratzeko, eta hala, aurreikusita dago parte-hartzeari buruzko prestakuntza 
sustatzen lan egitea.  
 
Hurrengohilabeteetan tailerrak eta prestakuntza ekintzak definitzen eta planifikatzen lan egingo da.  
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7. konpromisoa- PARTE HARTZE SOZIALA SUSTATZEA EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO POLITIKETAN 

Betetze maila NAHIKOA 2017-2019 aldirako ezarritako bi helburuetan aurrerakuntza nabarmenak egin dira emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako politiketan parte hartze soziala sustatzeari dagokionez, eta hala, parte-hartze eta aintzatespen 
publikoko espazioak sendotu dira.  

Lortutako 
emaitzak 

Maiatzaren 18an emakumeen elkarteen aurrean aurkeztu zen Bizkaiko Berdintasunerako Foroaren estrategia berria, eta hala, Berdintasunerako Foru 
Arautik abiatuz (gaur egun Batzar Nagusietan dagoena onesteko) egituratu egingo dira emakumeen asoziazionismoa eta mugimendu feminista 
harremanetan jartzeko. Era berean azpimarratu egin behar da Berdintasunerako Foru Arauaren zirriborroa emakumeen elkarteen, mugimendu 
feministaren eta orokorrean bizilagunen parte-hartze prozesua kontuan hartuz egin dela. 
 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako lan egiten duten erakundeak eta pertsonak aintzatespen publikoan parte hartzeko espazioei 
dagokienez, Berdintasunerako, Kooperaziorako eta Aniztasunerako Zuzendaritzak legegintzaldi honetan Zirgari Sariak martxan jarri ditu, herritarrek 
hautagaitzak aurkezteko espazioa sortuz. Zirgari Sarietako epaimahaia Bizkaiko gizarteko hainbat alorretako adituek osatzen dute, eta ekitaldi 
bakoitzean aldaketak proposatzen dituzte hurrengo deialdietarako. 
 
Orokorrean, Bizkaiko Foru Aldundiak emakumeen elkarteek martxan jarritako proiektuetan parte hartzen du, ez bakarrik finantzazioan, baizik eta 
elkarte horiekin harreman estuak sortuz. Gainera, harreman horiek bi norabideetakoak dira, elkarteek aldundiak sustatutako espazioetan parte hartzen 
dutelarik, baina era berean elkarteek sortutako ekimenetan parte hartzeko gonbitea egiten dietelarik aldundiari.  

Hurrengo 
pausoak 

Emakumeen asoziasionismoarekin eta mugimendu feministarekin harremanetarako espazioa definitzea aurreikusi da, eta espazio horrek kontuan 
hartuko du baita ere 2018an egindako foroa berriz ere definitzea. Edonola ere, konpromisoa garatzeko ekintza nagusiak martxan jarri diren arren, 
ondorio gehiago izango dituzte Berdintasunerako Foru Araua onetsi ondoren.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Elkarte feministekin, emakumeen 
elkarteekin eta emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna lortzeko 
bestelako erakundeekin parte 
hartzeko eta lankidetzako espazioak 
definitzea eta martxan jartzea 

Nahikoa Parte-hartze eta lankidetza espazioak definitzeko eta martxan jartzeko, Bizkaiko Berdintasunerako Foroa 
berriz ere definitu da, eta gainera, emakumeen elkarteek eta mugimendu feministak gaur egun onespen 
prozesuan dagoen Berdintasunerako Foru Arauaren zirriborroa sortzean lankidetzan aritzea planteatu da. 
Era berean, maiz egiten dira bilerak emakumeen elkarteekin, proiektu zehatzei buruzkoak hain zuzen ere.  
 
Hala ere, Berdintasunerako Foru Araua onetsi ondoren, parte hartzerako espazioaren diseinuan eta 
arautzean emaitza handiagoak lortuko dira.  

Aintzatespen publikoan emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren alde lan 
egiten duten erakunde eta pertsonek 
parte hartzeko espazioak sortzea  

Guztiz beteta 
 

Zirgari Sariaken deialdia sistematizatu da, eta hala, herritarrek hautagaitzak aurkeztu ahal izango dituzte. 
Era berean azpimarratu behar da epaimahaia parte hartzeko espazio dinamikoa dela, eta bertan 
hautagaitzei, formatuei eta abarrei buruzko proposamenak partekatu eta eztabaidan aritzen direla. Horri 
dagokionez, dinamika horrekin jarraitzea aurreikusi da.  
 
Bizkaiko Foru Aldundiak aintzatespen publiko horri ekarpenak egiten dizkio baita ere, hainbat espazioetan 
parte hartuz, besteak beste urteurrenak, jaialdiak, mintegiak, sariak, etab. 
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8. konpromisoa- BIZKAIKO UDALENTZAT GOBERNU IREKIKO TRESNA TEKNOLOGIKOAK GARATZEA  

Betetze maila NAHIKOA Nahiz eta nahiko aurrerakuntza egin diren udaletarako gobernu irekiko tresnak garatzean, konpromisoaren izaera kontuan 
hartuz tresnen irismena hobetu daitekeela uste da, eta gobernu irekiaren barnean lan-eremu berriak jorratu daitezkeela.  

Lortutako 
emaitzak 

Bizkaiko udalentzat gobernu irekiko tresna teknologikoak garatzen jarraitu da “Udala Zabaltzen” izeneko tresnaren esparruan. Alde batetik, 
funtzionaltasun eta eduki berriak gehitu zaizkio tresnari, tokiko erakundeek bidalitako beharrak betetzeko, eta bestetik, proiektuari lotutako tokiko 
erakundeen artean tresnak banatu dira. Hona hemen lortutako emaitzen zenbait adierazle:  

 Argitaratutako gardentasunerako atari kopurua: 56 

 Argitaratutako gardentasun adierazle kopurua:  2.512  

 Erakunde bakoitzak argitaratutako gardentasun adierazleen batez bestekoa: 46 

 Egoitza elektronikoan informazio publikoa eskuratzeko eskariaren izapidetzea argitaratu duten erakunde kopurua: 36 

Hurrengo 
pausoak 

Konpromiso honetako hiru helburuak etengabekoak direnez, laneko aukerak daude tresna berriak identifikatzen eta tresna horiek hobetzen, baita tresna 
horiek gehiago hedatzen ere. Hala, lanerako bi bloke handi hauek daude aurrera egiten jarraitzeko: publizitate aktiboko adierazleak eta parte-hartzea. 
Publizitate aktiboko adierazleei dagokienez, adierazleak berriz ere definitu eta egokituko dira behar eta araubide berrietara egokitzeko, gardentasun 
aktiboko edukien argitaratzea automatizatzen lan egingo da eta lan egingo da baita ere gobernu irekiko eremu gehiagorentzat tresnak gehitzen.  Parte 
hartzeari dagokionez, planifikazioaren arabera funtzionalitate berriak gehituko dira, kontuan hartuz tokiko erakundeek helarazitako beharrak. 
 
Gainera, erakunde berrietan tresna hedatzen jarraituko da, eta Bizkaiko Behatokiarekin lankidetzan jarraituko da hedapenean, eta hala badagokio, tokiko 
erakundeen artean aldundiaren parte-hartze eredua egokitzen. 
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Lurraldeko udalekin 
lankidetzan beharrak eta 
tresnen katalogoa 
definitzea 

Nahikoa Garapen guztiak egin dira tokiko erakundeen beharrak kontuan hartuz, horien beharrak detektatuz, zeintzuk egokitzen 
diren eta interesekoak diren gainerako tokiko erakundeentzat. Horregatik, etengabe entzuten dira tokiko erakundeen 
beharrak gobernu irekiari dagokionez, eta aukera berriak sortzea espero da, bereziki Bizkaiko Foru Aldundiaren parte-
hartze ereduari buruzko hausnarketarako jardunaldietan. 

Tresna teknologikoak 
garatzea eta hobetzea 

Nahikoa Tresnak etengabe hobetzen ari dira. Azkenaldiko hobekuntzen eredu batzuk “Kale Zaindu” tresnetan historikoa 
gehitzea, inkestetako aukerak gehitzea, Apple Store-n erabilera eredua aldatzea (eredu berriaren arabera erakunde 
bakoitzak bere aplikazioaren titularra da) eta abar dira.  
 
Edonola ere, baloratzen ari diren eta laster garatuko diren zenbait aukera daude, besteak beste kategorien araberako 
jakinarazpenak, erabilera hobekuntzak dituen tresna kudeatzailearen bertsio berria, etab. 

Eskuragarri dauden 
tresnak udalerri 
gehiagotara hedatzea 

Nahikoa “Udala Zabaltzen” tresna 50 erakunde baino gehiagotan dago, kasu bakoitzean estetika propioarekin, egokitutako 
funtzionalitateekin eta eduki propioekin, eta mantendu egin da erakunde berrietara hedatzen jarraitzeko helburua.  



39 



40 

9. konpromisoa- EREDU INTEGRAL BERRI BAT MARTXAN JARTZEA HERRITARREKIN HARREMANETAN 

Betetze maila NAHIKOA Helburu horren betetze maila nahikoa da, guztiz jarri baita martxan herritarrekin harremanetan egoteko eredu 
integral berria, eta beraz, emaitzen ebaluazioa eta emaitza horietan oinarritutako azken ereduaren definizioa 
daude egiteko. 

Lortutako emaitzak Arretarako hasierako eredua definitu da, eta probatzen ari dira esperientzia pilotu ezberdinen bitartez, hain zuzen ere Durangon eta Busturialdean 
2 bulego irekiz.  
 
Lehenengo bulegoa Durangon dago kokatuta, eta funtzionamendu osoan dago 2017ko hasieratik. Bermeoko bulegoa orain dela gutxi inauguratu 
zen, 2018ko maiatzean, eta hirugarren bulegoa, Gernikan kokatuko dena, 2018ko azken lauhilekoan inauguratzea espero da. Lehenengo 
esperientzia pilotuari esker aldaketak gehitu dira hasieratik gainerako bulego pilotuetan, tailerren bitartez erabiltzaileek emandako feedback-a 
oinarri hartuta. Konpromisoa zeharkakoa denez, foru sailen arteko lankidetza nabarmendu behar da pilotua eratzerako orduan, pertsonei ematen 
zaien arreta hobetzeko.  

Hurrengo pausoak Herritarrei arreta emateko eredu integralaren oinarrizko zenbait faktore pilotuaren lehenengo fasean identifikatu diren arren eta bigarren 
bulegoan txertatu diren arren, hurrengo pauso nagusia pilotuaren ebaluazio orokorra egitea da, baita arreta integralerako eredua definitzea ere. 
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Arretarako eredua 
definitzea eta pilotua 
prestatzea. 

Guztiz beteta Gaur egungo egoeraren diagnostikoa egin da, eta eskualdeak aukeratu dira pilotua garatzeko biztanleriaren ezaugarrien 
arabera, BFAko zerbitzuak erabiltzeko ohituren arabera, herrietan eskuragarri dauden zerbitzuen arabera, eta abar, eta 
definitu egin dira lortu nahi den ereduaren alderdi nagusiak.  

Lehenengo bulegoa 
irekitzea 

Guztiz beteta 2016 bukaeran ireki zen Durangoko bulegoa, eta erabiltzaileentzat 150 zerbitzu baino gehiago ditu, gaur egunera arte 
69.850 pertsonari arreta eman die eta guztira  89.577 izapidetze egin dira bertan.  
 
Ikasitakoan oinarrituz eta herritarren iritzia zuzenean ezagutzeko dinamika ezberdinen bitartez jasotako feedbackari 
esker, bulegoan zenbait aldaketa egin dira zerbitzu hobea emateko, sinpleagoa erabiltzaileentzat, eta bulegoa bere aukerak 
jakinarazteko gai den elementu bezala ezarri da. Besteak beste, honakoei buruzko kontuak gehitu dira: harrera 
pertsonaren figura, eremu digitala, tailerrentzako/taldeko saioentzako eremua, itxura aldaketak, bulegoa berrantolatzea, 
etab. 

Bigarren bulegoa 
irekitzea 

Guztiz beteta Bigarren bulego pilotua irekitzeko Busturialdea eskualdeko 2 leku hauek aukeratu dira: Bermeo (bertako bulegoa jada 
irekita dago) eta Gernika (irekiera 2018ko azken lauhilabeterako aurreikusita dago). Bulego horietan jada gehitu dira 
Durangon 1. fasean identifikatutako hobekuntzak, eta aurreikuspenen arabera udalerrietako errealitate ezberdinek 
eredua definitzeko ikuspegi osatuagoa eskainiko dute.  

Egindako pilotuen 
analisia eta behin 
betiko eredua 
zehaztea 

Nahikoa Arreta integralerako azken eredua definitzen lanean ari gara garatutako esperientzia pilotuetan oinarrituz, baina 
beharrezkoa izango da esperientzia izatea 3 bulegoen funtzionamenduari dagokionez, eta hala, arreta integralerako 
hasierako ereduari hobekuntza elementuak ezarriko zaizkio pilotuaren emaitza orokorren arabera. Horri dagokionez, 
behin betiko ereduaren definizioa 2019ko lehenengo seihilekorako aurreikusita dago.  
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10. konpromisoa- BUROKRAZIA MURRIZTEA 

Betetze maila NAHIKOA Garapen maila nahikoa da, eta administrazio kudeaketako prozesuen berrikuspen lanak gauzatu dira 2 
alorretako proiektuak martxan jartzeko, eta horietako baten pilotuan nahikoa aurrerakuntza egin dira.  

Lortutako emaitzak 2016an administrazio kudeaketako prozesuen berrikuspena egin zen bi prozedura multzo hauetan: “Laguntzak eta diru-laguntzak” eta “Baimenak, 
lizentziak eta eskudantziak”. Berrikuspenaren ondoren, 2017an zehar ad-hoc aplikazio informatikoa garatu da “Laguntzak eta diru-laguntzak” 
multzoaren izapidetze elektronikorako, eta horren bitartez modu elektronikoan izapidetu dira gaur egunera arte diru-laguntzen 13 deialdi. 
Izapidetze elektronikoko tresna Bizkaiko Foru Aldundiaren gainerako tresnekin integratuta dago.  
 
Gainera, multzo horietako izapidetze elektronikoaz gain, burokrazia arintzeko, modu paraleloan aldundiaren elkarreragingarritasunean lanean ari 
gara, eta bertan, egitura teknologikoa garatu da eta diziplina arteko lantaldeen bitartez plataforman argitaratu beharreko zerbitzuak definitu dira. 
Hala, gaur egun aldundian elkarreraginean jardun dezaketen 38 zerbitzu daude, eta Kultura Sailarekin (DSBE jasotzeari buruzko informazioa 
“Udalekuetako” plazak esleitzeko) eta Ogasun Sailarekin (pertsonaren identitatea egiaztatzea) elkarlanean aplikatu dira esperientzia pilotu baten 
bitartez.  

Hurrengo pausoak Konpromiso honetan aurrera egiteko beste esperientzia pilotu batzuk martxan jarriko dira “Laguntzak eta diru-laguntzak” multzoan, eta 
horietariko bat 2018ko ekainerako aurreikusita dago. 
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Proiektua bi eremu hauetan 
martxan jartzeko administrazio 
kudeaketako prozesuak 
berrikusteko lanak garatzea: 
“Laguntzak eta diru-laguntzak" 
eta "Baimenak, lizentziak eta 
eskudantziak". 

Guztiz beteta Administrazio kudeaketako prozesuak berrikusi dira proiektua bi eremu hauetan martxan jartzeko: “Laguntzak 
eta diru-laguntzak" eta "Baimenak, lizentziak eta eskudantziak” eta diru-laguntzen 13 deialdiren izapidetze 
elektronikoa martxan jarri da gaur egunera arte, ad-hoc informatika aplikazio baten bitartez. Era berean, 
dekretuak berrikusi dira horietan elkarreragingarritasun alderdia gehitzeko.  

Proiektu pilotuak ezartzea (2), 
eta hala badagokio, ereduaren 
hedapena planifikatzea 
eraginpeko gainerako 
administrazio prozeduretarako 

Nahikoa “Laguntzak eta diru-laguntzak” multzoa gehiago aurreratu da, araubidea sinpleagoa duten eremuak direlako 
hain zuzen ere. Horri dagokionez, pilotua probatu da erabiltzaileekin, in situ ikusteko horien izapidetze prozesu 
osoa eta oztopoak, ulertzeko zailak diren alderdiak, erabiltzeko/ikusteko zailtasunak, prestakuntza eta 
komunikazio beharrak eta abar identifikatzeko. Hurrengo pauso bezala, sakontasunez garatuko da bigarren 
pilotua eta emaitza globalak ebaluatuko dira, hala badagokio, eredua hedatzeko.  
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11. konpromisoa- BALIO EKONOMIKOA SORTZEA EKIMENEN BITARTEZ ETA LURRALDEKO ENPRESEKIN LANKIDETZAN ARITUZ 

Betetze maila NAHIKOA Enpresekin eta enpresen artean egiten diren programak eta konpromiso honen barne daudenak 
planifikatutakoaren arabera ezartzen ari dira. Hala ere, beharrezkotzat jotzen da horien ebaluazioan 
eta hobekuntzan sakontzea, baita erakunde parte-hartzaileen inplikazioan ere.  

Lortutako emaitzak Ekimenen eragina sustatzeko, konpromiso honen esparruan gauzatutako ekintzak Bizkaia lehiakor batera eta lurraldeari dagokionez orekatua 
denera joateko identifikatutako erronkei erantzuna emateko dira. Konpromiso honetako 3 helburuei lotutako programetan hobetzen ari da 
lurraldeko enpresekin dagoen lankidetza, programak hobetzeko eta balio ekonomiko altuagoa sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetzaren eta enpresen arteko lankidetzaren bitartez.  
 
Horri dagokionez, kontsulta publikoko eta entzunaldi eta informazio publikoko prozedurak aplikatu dira behar izan diren kasuetan, baita beste 
parte-hartze boluntarioko mekanismo batzuk ere programak eta zerbitzuak berriz ere definitzeko eta hobetzeko alorretan, eta mantendu egin da 
etengabeko komunikazioa enpresekin.  

Hurrengo pausoak Enpresekin lankidetzan ekimen berriak martxan jartzen lan egiten jarraituko den arren, Bizkaia Irekia planean definitutako helburuetan aurrera 
egiteko ebaluatu egingo dira orain arte lortutako emaitzak eta hobekuntzak identifikatuko dira jada badauden programetarako, etengabeko 
kontsultak eginez horietan parte hartzen duten erakundeei.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Elkarlanean 
programa 

Nahikoa 2017ko Elkarlanean laguntzen Dekretua argitaratu da berrikuntza proiektuei laguntzeko helburuarekin, honako emaitzekin:  

 2015/201 aldian enpresa arteko 50 berrikuntza proiekturi laguntza eman zaie eta enpresen arteko 17 proiektu berri jaso dira 2018ko 
deialdian. 

 Tarteko erakundeen artean (klusterrak, garapen agentziak, enpresa elkarteak eta berrikuntza agentziak) 12 berrikuntza proiekturi 
laguntza eman zaie 2017an, eta tarteko erakundeen arteko 13 proiektu berri jaso dira 2018ko deialdian. 

 Egonkor mantendu da lanerako mahaia tarteko 9 erakunderekin elkarlaneko kultura sustatzeko. 

 Lankidetza sustatzeko 3 laguntza zuzen kudeatu dira.  
 
Jasotako emaitzekin Elkarlanean programara eskari gehiago egitea espero da etorkizuneko deialdietan, eta lankidetza estrategia berriak 
gauzatuko dira bitartekari berriekin.  

2i programa Nahikoa 2i plana programa berria da, 2017an hasi zena, eta aurreko diru-laguntza programen esperientzia jasotzen du (berrikuntza sustatzeko plana, 
Afipyme, etab). Horregatik, 2017ko deialdirako aurretiazko kontsulta publikoko eta entzunaldi publikoko izapidetzeak egin ziren, Bizkaiko 
Foru Aldundian xedapen orokorrak sortzeko prozedura arautzen duen 2/2017 Foru Dekretuak zehazten duen bezala, eta termino horiek 
mantendu egin dira 2018ko deialdian ere. 
 
Era berean azpimarratu behar da 2017ko urtarrilean azterketa bat egin zela zehazteko zergatik 2i planaren aurreko laguntza programetako 
eskariek behera egin zuten azken urteetan. Azterketa horretan elkarrizketak egin ziren 21 enpresekin, 3 aholkularitza enpresa barne, eta 
laguntza programak hobetzeko iradokizunak jaso ziren, enpresentzat erakargarriagoak izateko hain zuzen ere. 
 

2019an 2i planaren deialdi berri bat egingo da, 2017ko eta 2018ko deialdien antzeko terminoetan. 2i planaren inpaktu ebaluazioa egiteko 

beharrezko denbora igaro ez dela uste denez, 2019tik aurrera jorratuko den kontua da. Hala ere nabarmendu behar da enpresekin 
kontaktua etengabea dela. Dekretu honetako laguntzak izapidetzeko enpresa eskatzaileekin bisitak edo elkarrizketak egiten dira, baita 
proiektuak bukatzean ere, eta horietan enpresei galderak egiten zaizkie eta programa hobetzeko hainbat iradokizun jasotzen dira. 

3i programa Nahikoa 3i programa berria da, 2017an hasi zena, eta bertan berrikuntzari eta Bizkaiko ETEak nazioartekotze eta horietan inbertsioak egiteari 
laguntza integrala emateko aukera jorratzen da, eta hori guztia Bizkaiko enpresen beharren arabera definitu da.  
 
Aurreikuspenen arabera, 2019an 3i planaren deialdi berri bat egingo da 2017ko eta 2018ko antzeko terminoetan, eta emaitzen ebaluazioa 
egingo da, eta horrez gain, enpresa parte-hartzaileei kontsultak egingo zaizkie etorkizuneko edizioetarako programa hobetzeko. 
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12. konpromisoa- BALIO SOZIALA LORTZEKO ARLO PUBLIKOAREN ETA PRIBATUAREN ARTEKO LANKIDETZA PROIEKTUAK MARTXAN JARTZEA 

Betetze maila NAHIKOA Konpromiso honen betetze maila nahikoa da, eta hala, helburuetan definitutako lankidetza proiektuak 
eratu dira, horiek guztiz daude martxan eta aurreikusitakoaren arabera aurrera doaz.  

Lortutako emaitzak Konpromiso honetan espero diren emaitzak lortzen ari dira, eta hala, modu aktiboan ari dira lankidetzan Bizkaiko hirugarren sektorearekin, gizarte 
zerbitzu eta laguntzen sare iraunkorra sendotuz eta sustatuz, inor kanpoan uzten ez duena, eta kalitatezko aukera arinak eskaintzen dituena, arreta 
gehien behar duten kolektiboen beharrei egokituta hain zuzen ere. Konpromiso honi lotutako 3 helburuak modu nabarmenean egiten dituzte 
ekarpenak Bizkaian balio sozialari ekarpenak egiteko aukerak sortzeko, hirugarren sektore sozialarekin geroz eta handiagoa den lankidetzan eta 
kooperazioan arituz hain zuzen ere.  
 
Elkarrizketa Zibilerako Mahaia organo eratua da, eta ezinbestekoa da gobernu irekiari eta arlo publikoaren eta gizartearen arteko lankidetzari 
dagokionez, esku-hartze eta gizarte politika beharrei erantzuna emateko, non aurrerakuntzak egin diren modu nabarmenean Bizkaiko elkarrizketa 
zibilaren zeharkakotasunean.  
 
Bestalde, Bizkaiko desgaitasuna duten pertsonen eta beraien familien parte hartzerako eta bizi kalitaterako planak ekarpenak egin dizkio Gizarte 
Ekintzako Sailaren eta lurraldeko desgaitasunaren hirugarren sektoreko erakundeen arteko lankidetza gehitzeari, eta plan landua eta lankidetzan 
ezarritakoa da, eta martxan dago. Horrez gain, modu bateratuan identifikatutako erronkei erantzuna ematen die.  
 
Eta bukatzeko Bizkaiko Nagusien Kontseiluari dagokionez, geroz eta parte-hartze handiagoa dago, “Bizkaia, adin guztietarako lurraldea” izeneko 
programa sustatzen eta garatzen ari diren udalerri sarea handitu egin delarik.  

Hurrengo pausoak Balio soziala sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzari ekarpenak egiten jarraitzeko jada eratuta dauden organoen 
dinamikarekin jarraituko da, eta horietan identifikatutako proiektuak eta ekintza lerroak ezartzen jarraituko da baita ere.  
 
Nahiz eta gaur egun planifikatutakoaren arabera aurrera egiten ari diren, zeharkakotasuna eta proiektuetako inplikazioa hobetzen jarraituko da, 
eta horretarako horietan proposatutako koordinazio eta ebaluazio mekanismoak ezarriko dira, eta berrikuntza proiektu berriak identifikatuko dira 
arreta gehien behar duten pertsonen erronkei erantzuna emateko, bereziki desgaitasuna duten pertsonen kasuan eta zahartze aktiboari 
dagokionez.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Elkarrizketa 
zibila sendotzea 
Bizkaiko 
Elkarrizketa 
Zibileko Mahaia 
formalizatuz 

Nahikoa Nahiz eta ez zen aktibatu 2017ko bigarren seihilekora arte, Elkarrizketa Zibilerako mahaia jada formalizatuta dago urriaren 18ko 
154/2016 Foru Dekretuaren bitartez. Hala, organo kolegiatua da, eta guztiz funtzionatzen ari da. Mahai horretan Bizkaiko Foru 
Aldundiak (Ahaldun Nagusia, presidentea dena, foru diputatuak eta Gizarte Ekintza Saileko eta Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna Sustatzeko Saileko zuzendariak eta sail horien eskumen eremuari lotutako foru sektore publikoko erakundeetako 
arduradunak) eta sare hauetako bakoitzeko ordezkari banak parte hartzen dute: Lares Euskadi, Nagusiak, FEVAS, Lantegi Batuak, 
EDEKA (Euskadi), ONCE, FEKOOR, AVIFES, EUSKAL GORRAK, EAPN Euskadi, REAS, GIZARDATZ, GIZATEA eta HARRESIAK 
APURTUZ.  
 
Esparru horretan, mahaiaren bi proiektuetako bat jada hasi da, hain zuzen ere Bizkaiko hirugarren sektore soziala sustatzeko estrategia 
egitea, eta horretarako foru sail guztiak egon dira lanean. Bigarren proiektua diseinatu egin da, hain zuzen ere hitzarmen esparrua eta 
tresnak sendotzea, eta mahaiaren hurrengo bileran aurkeztuko da, ekainaren 11n, eta bilera horren ondoren martxan jarriko da. Era 
berean, metodologia bat diseinatu da ekarpenak egiteko eta elkarrizketa sortzeko hurrengo foru aurrekontuei buruz, horiek sortzeko 
prozesuarekin batera. Hala, aurkeztu egingo da eta hurrengo bileratik aurrera aplikatzen hasiko da, orientabideei eta ildo orokorrei 
buruzko elkarrizketa ezarriz.  
 
Horri dagokionez, proiektuekin jarraitzeaz gain, mahaian gobernamendu irekiko ekintzak sustatzen lan egingo da, eta zeharkakotasuna 
sustatuko da gainerako foru sailekin.  

Desgaitasuna 
duten 
pertsonek parte 
hartzeko eta 
beraien bizi 
kalitaterako 
plana sustatzea, 
hedapenean 
lanerako 
mahaiak eratuz 

Nahikoa Desgaitasuna duten pertsonen parte hartzerako eta bizi kalitaterako plana sortu eta argitaratu da (2016ko ekainean argitaratu zen), eta 
plan hori hirugarren sektoreko 17 erakunderekin batera sortu da, BFArekin batera eta testuinguru azterketa egin ondoren eta Bizkaiko 
kolektiboaren aurrekariak aztertu ondoren, jarduketa ardatzak, helburu estrategikoak eta lehentasunezko lerroak definitu dituztenak 
(70 lerro). Planaren arrakasta bermatzeko, aplikaziorako eta plana ebaluatzeko sistematika bat sortu da, hala, 4 lanerako mahai sortu 
dira, askotariko eraketa, dinamika eta metodologiekin, eta horiek guztiz ari dira funtzionamenduan.  Mahaien garapenari eta parte-
hartzeari buruzko balantze zehatza dago, baita egindako lanari buruzkoa ere, eta etorkizuneko lanerako adostasuneko hainbat agiri sortu 
dira.  

 1. mahaia (adierazleak). Planaren monitorizazioa, jarraipena eta aplikazioaren ebaluazioa.  

 2. mahaia: Gaur egungo eta etorkizuneko beharrei erantzuna emateko esparrua. 

 3. mahaia: Esku-hartze indibidualeko prozedura oinarrizkoa eta baliabideen arteko trantsizioa. 

 4. mahaia: Kudeaketa sistema lerrokatua parte-hartze eta bizi kalitate ereduarekin eta sailaren lehentasunekin. 
 
Gaur egun beteta dago planean ezarritako epeen % 100, eta lanerako mahaietan ezarritako dinamikarekin jarraitu nahi da, eta emaitzen 
etengabeko ebaluazioa egingo da.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Bizkaiko 
Nagusien 
Kontseilua 
dinamizatzea 
Bizkaia adin 
guztietarako 
lurralde 
bihurtzeko 
aurrerakuntza 
bateratu organo 
bezala 

Nahikoa Bizkaiko Nagusien Kontseilua organo kolegiatua da, eratua eta dinamikoa, aholkularia, eta bertan modu aktiboan parte hartzen dute 
Bizkaiko nagusien elkarte gorenek.  
 
Bizkaiko Nagusien Kontseiluak, “Bizkaia adin guztietarako lurraldea” programaren esparruan, 2017an Bizkaia adin guztietarako egiteko 
ekarpenak egiten dituzten erakundeen proiektuentzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa argitaratu ziren, eta 20 
tokiko erakunde atxiki ziren, Bizkaiko biztanleria osoaren % 58ra arte iritsiz. 
 
Kontseiluaren garapena errazteko “lan batzordeak” sortu ziren, eta horiek helburu zehatza dutenez, iraupena ere mugatua dute. Ildo 
horretan, metodologia aktiboa eta parte-hartzailea jorratzen da taldean lan eginez, eta hala, 3 alor handi hauen inguruko aholkuak 

ematen dira: (1) "Zahartze aktiboa eta inguru adeitsuak“; (2) Nagusientzako gizarte zerbitzuak; eta (3) Nagusien irudi soziala.  

 
Horri dagokionez, dinamika horrekin jarraituko da, eta erakunde eta udalerri sarearen arteko lankidetza sare estuagoak ezarriko dira, 
Bizkaiko zahartze aktiborako hainbat ekintza eta estrategia sustatuz.  
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13. konpromisoa- GAZTEEKIN ARLO PUBLIKOAREN ETA PRIBATUAREN ARTEKO LANKIDETZA PROIEKTUAK MARTXAN JARTZEA BALIO SOZIALA LORTZEKO 

Betetze maila NAHIKOA Betetze maila nahikoa da, eta gazteekin aurreikusitako arlo publikoaren eta pribatuaren arteko 
lankidetza ekimenak martxan jarri dira. Edonola ere, eta ekimenak dinamikoak direnez, horietan 
garapen aukerak daude, eta horiek identifikatu egingo dira horien aurreikusitako ebaluazioan 
oinarrituz.  

Lortutako emaitzak 
2017 bukaeran Gazte Begirada proiektua jarri zen martxan, Busturialdeko gazteekin lankidetzan eta batera sortzen egoteko proiektua, 

eskualdearentzat etorkizuneko proposamena eraikitzeko, zahartzea aukera elementu bezala ikusiz.  

Gainera, 2017an eta 2018ko lehenengo hilabeteetan zehar Gazte Saregileak izeneko proiektua eratu zen, “sarea sortzen duten” gazteena hain 

zuzen ere.  
 
Horrez gain, gazteekin parte-hartze ekimenak garatu dira proposamenak sortzeko eta aukerak baloratzeko ekintzailetza eta gazte enplegu 
alorrean, eta horien artean nabarmentzekoa da GOOGAZ ekimena, gazte ekintzailetza sustatzen duena, eta lurraldeko 7 udalerrietan garatu dena 
11 gaztez osatutako talde baten lankidetzarekin. 

Hurrengo pausoak Martxan jarritako proiektu guztiak osatzeko, jasotako emaitzen ebaluazio kuantitatiboa eta kualitatiboa egingo da, eta ekimen horiei lotutako 
hurrengo pausoak ezarriko dira.  
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HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Gazteek 
sustatutako eta 
arlo publikoaren 
eta pribatuaren 
arteko sinergiek 
erraztutako 
proiektuak eta 
ekimenak 

Nahikoa Lehenik eta behin, Busturialdea eskualdeko gazteekin eta nagusiekin entzute fasea egikaritu zen banakako elkarrizketen ziklo 
baten bitartez, eta horiek eskualdeko eragile nagusiek (udalak, enpresak, elkarteak, eta eskualdean bizi diren gazteak) dituzten 
iritziak jasotzeko 2 saioetako edukiekin osatu dira, hauen bitartez:  

 Collective sense-making, eskualdeko erronka nagusiak identifikatzeko. 

 Batera sortzeko saioa, erronken irtenbide posibleak identifikatzeko. 

Bukatzeko lehenengo prototipo saioa egin zen, eta bertan parte hartu zuten lurraldeko eragile traktore nagusiek, laneko lerroak 
definitzeko eta proiektuen bideragarritasuneko hasierako analisia egiteko. Horri dagokionez, ekimena ondorioak eta prototipo 
saiotik ateratako proposamenak aztertzeko fasean dago, eta prozesuaren baterako ebaluazioa egitea espero da, eta 
identifikatutako proiektuen gidatze eta gora egiteko aukerak aztertzea. 

Saregile 
ereduaren 
eskumen diseinua 
eta 
sistematizazioa, 
beste leku 
batzuetan 
ezartzeko 

Nahikoa GAZTE SAREGILEAK taldearen lehenengo taldea aukeratu da, eta gaur egun bi gazte bizkaitarrek osatzen dute. Era berean, talde 
mentore bat sortu da (lurraldeko enpresa, hezkuntza zentro eta erakunde nagusiek osatutakoa), eta 2018an zehar bi aldiz batu 
dira SAREGILEEK egindako ekintzen jarraipena egiteko. GAZTE SAREGILEEN bitartez lurraldeko 40 udalerri baino gehiagotako 
gazteekin harremanak ezarri dira.  
 
Proiektuarekin jarraitzeko, lehenik eta behin kontaktuen sistematizazioa eta GAZTE SAREGILEEK egindako kudeaketen 
emaitzak sustatu beharko dira. Gainera, BBKrekin akordio bat egin da SAREGILEEN taldea sendotzeko 2 pertsona gehiagorekin, 
eta hala, programa pilotuaren gora egiteko prozesua hasiko da ekainean. Era berean, talde mentorearekin proiektua ebaluatzeko 
eta jarraitzeko bilera egitea aurreikusi da.  

Gazteen parte-
hartzea 
lurraldearentzako 
definitzeko 
prozesu parte-
hartzaileetan eta 
politika 
publikoetan 

Mugatua Bizkairako politika publikoak definitzeko eta kontrastatzeko gazteen parte-hartzea sustatzeko, konpromiso honen esparruan 
hainbat ekintza egin dira Bizkairako proiektu berritzaileak identifikatzeko gazteen eskutik. Lehendabizi, mentoring lehenengo 
zikloa eta ideia berritzaileen lehiaketa antolatu ziren. Era berean, coaching eta soft-skills-etako prestakuntza eman zaie 
ekintzailetzarako ehun gazteei, eta gazteek sortutako 29 proiektu identifikatu ziren GOOGAZ ekimenaren esparruan.  
 
Helburu horretan aurrera egiten jarraitzeko, une honetara arte gauzatutako prozesuaren ebaluazioa egitea aurreikusi da, eta 
aliatuak identifikatuko dira proiektuaren bigarren edizioan lankidetzan aritzeko. Era berean, berrikuntza sozialerako bestelako 
gazteen parte-hartze proiektuekin sinergiak sortuko dira, besteak beste SAREGILEAK eta GAZTE BEGIRADA.  
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14. konpromisoa- BAT EZ ETORTZEAK ETA INTERES GATAZKAK ARAUTZEN DITUEN ARAUA SORTZEA ETA GARATZEA 

Betetze maila NAHIKOA Aurrerapen maila nahikoa da, bat ez etortzeak eta interes gatazkak arautuko dituen araua onetsi 
aurretiko ia ekintza guztiak egin baitira. 

Lortutako emaitzak Arau hori BFAren erakunde integritatea sendotzeko tresna nagusietako bat izango da, eta gainera, interes gatazkak eta bat ez etortzeak arautuko 
dituenez, ekintza publikoko balio horiek sustatzeko sortu da. Hala, foru arauaren testu proposamena egin da (zirriborroa), eta sektore txostenak 
(derrigorrezkoak, ez betearazleak) bidali dira, zirriborroarekin batera doazenak. Era berean, Gobernu Kontseiluan foru arauaren aurreproiektuko 
izapidetze hasierako erabakia onetsi da.  

Hurrengo pausoak Konpromiso hori osatzeko, legezkotasun txostena bidaliko da, eta Gobernu Kontseiluari behin betiko testuaren berri emango zaio, dagokion 
dokumentazioarekin batera, apuntatutako aldaketak gehituta, eta hala badagokio, baita legezkotasun txostena ere. Bukatzeko, Gobernu 
Kontseiluak onetsiko du foru arau proiektu bezala, eta Batzar Nagusietara bidaliko da, ebazteko eta ondoren onesteko. 

HELBURUA Betetze maila Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak  

Foru Arauaren 
zirriborroa egitea 

Guztiz beteta Foru Arauaren zirriborroa prestatu da alderdi politiko ezberdinekin batera, etazirriborroan aldaketak egin dira lotesleak 

ez diren derrigorrezko sektore txostenen arabera, dagokion alor ezberdinetan egin zirenak hain zuzen ere. Helburua 

osatzeko, Foru Arauaren aurreproiektua egin da, Gobernu Kontseiluan aurkezteko. 

Gobernu Kontseiluak 
Foru Arauaren 
proiektua onestea 

Nahikoa Foru Arauaren aurreproiektuaren izapidetzea hasteko prozedura erabakia onetsi ondoren, beharrezkoa izango da 
azken aldaketa guztiak gehitzea, horiek egonez gero, eta ondoren, Gobernu Kontseiluak Foru Arauaren proiektu bezala 
onestea. Gainera, Batzar Nagusietara bidaliko da, ebazteko eta ondoren onesteko.  
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4. Bizkaia Irekiaren etorkizuna:  
Ikasitakoak eta hurrengo pausoak 
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4. Ikasitakoak eta hurrengo pausoak  

Bizkaia Irekia arrakastatsua izateko lanerako ezinbesteko eremuak: Mantendu beharreko best practices eta gainditu 
beharreko oztopoak  

Kultura antolatzailea eta  
aldaketaren kudeaketa 

Garapen teknologikoa: iraunkortasuna Eskumenak eskuratzea 

Administrazioko alderdiak  
eta burokratikoak 

Komunikazioa eta sentsibilizazioa Proiektuen kudeaketa 

 Autoebaluazioa kultura bezala 

 Propiotzat hartzea Gobernu Irekiari 
lotutako lanak, ez plan isolatu baten parte 
bezala 

 Sailen arteko zeharkakotasuna eta 
lankidetza, irtenbide integralak emateko 

 Barne prozesuen automatizazioa 

 Informazio jatorri bakarrak erabiltzea, 
eskuragarriak eta ikuspuntu 
ezberdinetatik ikusi daitezkeenak, bai 
barneko langileentzat, baita kanpoko 
erabiltzaileentzat ere 

 

 Martxan jarritako ekintza bakoitzean lortu 
beharreko emaitzak barnean 
komunikatzearen garrantzia 

 Parte-hartze ekimenen emaitzak hedatzea 

 Barneko eta kanpoko inplikazio handiagoa 
lortzeko ekimenak hedatzeko esfortzuak 
egitea  

 

 Gobernu Irekiaren bloke handiekin 
lotutako gaitasunak  

 Gaitasun teknologikoak 

 Ebaluazio dinamiketako gaitasunak 

 Ad-hoc gaitasunak hedatutako zerbitzu 
berrientzako 

 Prozesu administratiboak sinplifikatzea 
garapen teknologikoa eta gardentasuna 
errazteko 

 Hizkera sinplea sustatzea, zerbitzuen 
hartzaileei zuzendutakoa, eta ez 
“administrazio hizkeran” 

 “Paperaren kultura” deuseztatzea  

 Eraginkortasun irizpidea barneko 
prozesuetan 

 Faseen araberako irtenbide berriak 
hedatzea, pilotuen bitartez 

 Zerbitzu eta garapen teknologiko berriak 
etengabe probatzea horien 
erabiltzaileekin 

 Kanpoko eragileek parte hartzea 
proiektua definitzetik hasi eta horiek 
ebaluatu arte 

Ebaluatutako konpromiso bakoitzean egiaztatu den bezala, eta bakoitzaren arduradunekin izandako elkarrizketetan oinarrituz, zenbait arrakasta giltzarri 
daude plana ezartzerako orduan, eta Gobernu Irekia Bizkaiko Foru Aldundiaren identitatearen parte dela ezartzerako orduan, besteak beste hauek:  
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Bizkaiko Gobernu Irekiarentzat lankidetza mekanismoei lotutako ekimen eta hobekuntza berriak: Barneko WOCAren 
emaitzak 

Barneko dinamikari dagokionez BFA barnean honakoetan aurrera egiten jarraitzea jo da beharrezkotzat:  

 Barneko langileen trebakuntza hobetzea eta/edo Gobernu Irekiari buruzko ekintzak ezartzerakoan joan beharreko profil espezializatuak 
identifikatzea. Horri dagokionez, gardentasuna ezagutza espezializatu gehien behar duen alorretako bat dela identifikatu da, eta bateratu egin 
behar da datuen babesarekin, non zuzentarau zehatzak eta erantzun homogeneoak behar diren sail guztientzat.  

 Autoebaluazio kultura hobetzea, baita BFAk dituen datuen kalitatea ere, erakunde guztiarentzat datu iturri bat sortzeko eta biltegi bakarra 
sortzeko.  

 BFAk erabiltzen dituen tresna teknologikoak modu homogeneoan erabiltzea sustatzea, horretarako esfortzuak eginez, beharrezko prestakuntzan 
eta tresna eraginkorrenetan, langileen lan karga murriztuko dutenak. Horretarako, ezinbestekotzat jotzen da hizkera bateratua eta sinplea 
erabiltzea, sail guztietara aplikatu beharrekoa.  

 Tarteko profilak sortzea, eta bitartekari lanak egingo dituzten profilak zeharkako kontuetan (plan estrategikoak, gobernu irekia, etab) eta BFAko 
sailetan, jada badauden baliabideen potentzialtasuna erabiliz, hau da, foru sail bakoitzaren zerbitzu orokorrak.  

 Lankidetzarako eta baterako sortzeko mekanismoei dagokienez, nahiz eta baloratu egiten diren zeharkako eta sail arteko foroak eta espazioak, 
“aurrez aurrekoak” direnak dira bereziki eraginkortasunean hobekuntza izan dezaketenak. Horretarako, foroen mapaketa eta diagnostikoa egitea 
proposatu da (jorratutako gaiak, parte-hartzaileak, aldizkakotasuna, etab), eta horiek arazo komunetara eta langileek lehentasunezkotzat jotzen 
dituzten irtenbideetara egokitzea, bilerak erakargarriagoak eta erabilgarriagoak izateko.  

Era berean, “World Café” formatuaren bitartez konpromisoen aurrerapen mailari buruzko bateratze lana egin zen, baita elkarrizketetan identifikatutako 
oinarrizko giltzarriei buruzkoa ere, eta hala, lan ildo berriak identifikatu ahal izan ziren, bai planaren ardatzei buruzkoak, baita koordinazioa eta barneko 
batera sortzeko mekanismoak eta kanpoko eragileekin dagoen lankidetza hobetzeko ere.  
 
Horri dagokionez, honako laneko lehentasunezko lerroak identifikatu dira:   
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Kanpoko lankidetza potentzialari dagokionez: 

 Lan egiten den erakundeek Gobernu Irekiari buruz duten ezagutza sustatzea, besteak beste udalek, eta horretarako, besteak beste laguntzarako 
tresnak erabiliko dira (toolkit-ak, prestakuntza saioak, etab).  

 Lan egiten den kanpoko eragileen kudeaketa sistemen elkarreragingarritasuna hobetzea, zerbitzuak inguruaren beharretara egokitzeko eta 
baliabideak hobeto aprobetxatzeko.  

 Gardentasuneko eta kontuen berri emateko ekintzei dagokienez, bereziki beharrezkoa da kolektiboak banatzeko mekanismoak hobetzea eta 
kasu bakoitzean erabiltzen den hizkera egokitzea.  

 Lankidetza eraginkorragoak eta kanpoko eragileekin estrategiak sortzeko, ezinbestekoa da administrazio, araubide eta aurrekontu esparrua izan 
dezaketen mekanismoak martxan jartzea, epearen barnean arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak errazteko.  


