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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 partehartzaile 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 Planasortzeko kontsultafaseak
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Identifikazio erronkak kontsulta fasearen bitartez
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1.2. Ebaluazio- txostenaren helburuak
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:

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

Foru sailek gogoeta partekatua egitea Gobernu Irekiaren egoerari buruz eta Plana ezartzean identifikatutako
ikaskuntza, galga eta erronka nagusiei buruz.

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 autoebaluazioa jarraian deskribatzen diren jarduerez hornitu da nagusiki. Gainera, lortutako emaitzetan deskribatzen den
bezala, entzute aktibotik lan egin da; beraz, konpromiso bakoitzean egin den hausnarketaren zati handi batean, lurraldeko gizarteeragileen eta herritarren aldetik jasotako feedbacka gehitu da.

Elkarrizketa sakonak konpromiso bakoitzaren
ardura duten sailekin, konpromisoaren betetzemaila eta lotutako mugarriak ebaluatzeko

Ebaluazio integrala egiteko dinamika estrategikoa
Plan honetako konpromisoak ezartzearekin
lotutako langileei zuzendutako saioa, ebaluazio
integrala egiteko eta Gobernu Irekiaren arloan
aurrera egiten jarraitzeko bide berriak bilatzeko.

Elkarrizketa sakonak konpromiso bakoitzaren ardura duten sailekin, konpromisoaren betetze-maila eta lotutako mugarriak ebaluatzeko

Deskribapena: konpromiso bakoitzean eta mugarri bakoitzean izandako aurrerapen-maila identifikatze aldera, elkarrizketa sakonak egin dira
konpromiso bakoitzari buruz, eta horien betetze-maila identifikatu da. Horretarako, banakako elkarrizketak egin aurretik, bete beharreko galdetegi
bat prestatu da (autoebaluaziorako OGP metodologian proposatutako txantiloiari jarraituz), eta elkarrizketetan sakondu da.
Helburuak:
❑ Konpromiso bakoitzaren betetze-mailari buruzko ikuspegi zehatza lortzea, eta planaren beraren betetze-mailari buruzko ikuspegi orokorra izatea

❑ Desbideratzeak eta Planean desbideratze horiek gertatzeko arrazoi edo oztopo nagusiak identifikatzea.
❑ Konpromisoek arrakasta izateko gauzatutako jardunbide egokiak identifikatzea

Ebaluazio integrala egiteko dinamika estrategikoa
Deskribapena : Egindako elkarrizketen emaitzak abiapuntutzat hartuta, Planeko konpromisoei lotutako sailei zuzendutako talde-dinamika bat egin
da.
Helburuak:
❑ Konpromisoen lorpen-mailari buruzko aurretiazko emaitzak aurkeztea, eta konpromisoen ezarpenari buruzko esperientzia partekatzea
(ikaskuntzak, balaztak, aukerak)
❑ Gobernu Irekiaren Planaren balio-elementu nagusiak identifikatzea.
❑ Alderdi kualitatiboetan sakontzea, ekintzak inplementatzen dituzten pertsonei "ahotsa emanez".
❑ Lortutako ondorioak adostea.
❑ Mekanismo berriak ezartzea modu eraginkorragoan eta lankidetza handiagoarekin aurrera egiteko Gobernu Irekiaren arloko etorkizuneko
estrategia, plan edo ekimenetan.

3. Ebaluazioaren emaitzak
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3.1. Aurrerapen mailaren ikuspegi orokorra
Oro har, Gobernu Irekiaren Bizkaia Irekiaren Ekintza Planak
planifikatutakoaren arabera egin du aurrera, eta bertan jasotako
mugarri eta konpromiso guztiak funtsean edo erabat bete dira.
Konpromisoei dagokienez, ezarritako 14 konpromisoetatik 11
erabat bete dira, eta gainerako 3 konpromisoek aurrerapen
handia izan dute.
Planean zehaztutako mugarrien guztizkoari dagokionez, plana
osatzen duten 45 mugarrietatik % 100 erabat garatuta edo
funtsean garatuta dagoela nabarmendu behar da.
Ildo horretan, Planean definitutako konpromisoen mugarrien
izaera desberdina aipatu behar da; izan ere, kasu batzuetan,
ezarritako helburuen lorpen-maila oso aurreratua bada ere,
haien izaera dinamikoagatik eta garatzeko potentzialagatik,
etengabe hobetzen ari dira, eta konpromisoetako batzuk
zehaztutako mugarrietatik harago doaz. Horregatik, nahiz eta
kasu batzuetan ildo jakin batean aurrera egiteko ezarritako
mugarriak % 100ean bete ahal izan diren, konpromiso osoak
funtsezko garapen-maila lortu du.
Nolanahi ere, egindako ebaluazioan oinarrituta, ondorioztatu
da Bizkaiak urrats handiak egin dituela Gobernu Irekiaren
arloan Plan hau inplementatuta, baina hobetzeko aukeraeremuak eta Bizkaiko Foru Aldundian Gobernu Irekia garatzen
jarraitzeko ekintza potentzialak identifikatu dira.

% 100

Kontuak
ematea, partehartzea eta
garapen
teknologikoa
eta berrikuntza,
betetze-maila
handiagoko
ardatz gisa

konpromisoek
aurrerapen-maila
osoa edo
funtsezkoa

Mugarrien

% 100
funtsean
aurreratuakedo
osatuak
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LORPEN
AIPAGARRIAK

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

Gardentasunaren Foru Plana inplementatua eta betetze-maila handiarekin.

OPEN DATA zerbitzu barria martxan.
Foru aurrekontuei buruzko informazioa eskuratzeko tresna interaktiboa.
Kontuak emateko eredu propioa finkatua, topaketak, sektore- kontu emateak eta Bizkaia Goazen
Autobusa ekimenen berritzaileen bidez.
Bizkaiko Partaidetza Mapa egin da.

Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua finkatu da, Berdintasunerako Foru Arauan ezarritako
ereduaren funtsezko organo gisa.
Zirgari sariak, azken hiru edizioen ondoren, erreferentziazko espazio gisa finkatu da, emakumeen eta
gizonen berdintasunaren alde lan egiten duten erakundeak eta pertsonak publikoki aitortzeko.
Bizkaiko ia 60 udalek erabiltzen dituzte Gobernu Irekirako tresnak.Tresna hauek Udal Zabaltzen
plataforman dituzte eskuragarri.
Aldundiak arreta integraleko eredu bat du, eta ezarritako epean eskualdeko 3 bulego irekitzea lortu du,
funtzionamendu betean (Durango, Bermeo eta Gernika).
Balio ekonomiko eta soziala sortzeko mekanismoak finkatu dira, BFAk bultzatutako programen bidez, eta
funtsezko ekimenak sortu dira, hala nola Bizkaian Desgaitasuna duten Pertsonen Parte hartzea eta BiziKalitatea sustatzeko Plana.

Gazteekin lankidetzan aritzeko ekimen berritzaileak abiarazi dira, hala nola Gazte Saregileak.
Interes Gatazkei eta Bateraezintasunei buruzko Foru Araua onartu da.

3.2. Konpromisoen arabera xehakatutako emaitzak
ARDATZA
Gardentasuna
eta datu irekiak

Konpromisoak
1. Bizkaiko Gardentasun Foru Plana sortzea eta ezartzea
2. Bizkaiko datu irekien zerbitzua martxan jartzea
3. Foru aurrekontu irekiak

Kontuen berri ematea

Herritarren parte- hartzea

Garapen teknologikoa eta
berrikuntza

Arlo publikoaren eta
pribatuaren arteko
lankidetza sustatzea

Guztiz beteta
Guztiz beteta
Nahikoa

4. BFAren kudeaketan kontuen berri emateko ekimenak sustatzea

Guztiz beteta

5. Bizkaiko Foru Aldundiarentzat politikak ebaluatzeko sistema definitzea

Guztiz beteta

6. Herritarren parte hartzerako eredua garatzea

Guztiz beteta

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

Guztiz beteta

8. Bizkaiko udalentzat Gobernu Irekiko teknologia tresnak garatzea

Guztiz beteta

9. Herritarrekin harremanetan egoteko eredu berri integrala martxan jartzea

Guztiz beteta

10. Burokrazia murriztea

Guztiz beteta

11. Balio ekonomikoa sortzea ekimenen bitartez eta lurraldeko enpresekin lankidetzan
12. Balio soziala sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko proiektuak martxan jartzea
13. Balio soziala sortzeko arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza proiektuak martxan jartzea gazteekin

Integritate publikoa
hobetzea

Betetze maila

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

Nahikoa
Guztiz beteta
Nahikoa

Guztiz beteta
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1. konpromisoa- BIZKAIKO GARDENTASUNERAKO FORU PLANA SORTZEA ETA EZARTZEA
Betetze maila

Lortutako emaitzak

GUZTIZ BETETA

Konpromiso honetan planteatutako helburuak bete dira, 2017-2019 Gardentasunaren Foru Plana argitaratu da
eta bertan programatutako epeen arabera ezarri da, une oro BFAk gardentasunaren arloan izan duen
bilakaera ebaluatzen saiatuz eta hobetzeko bideak identifikatuz.

2017ko martxoaren 14an egindako Gobernu Kontseiluan, Bizkaiko Gardentasunaren 2017-2019 Foru Plana onartu zen. Plan horretan,
identifikatutako 5 helburu estrategikotan oinarrituta, aldi horretan garatu beharreko 24 ekintza zehaztu ziren 6 jarduera-ardatzen
inguruan. Ardatz horiek Bizkaian gardentasunaren kultura sortzearekin, publizitate aktiboaren edukiak hobetzearekin, Aldundiaren
kudeaketa-prozesuetan gardentasuna sartzearekin, komunikazio-kanal berriak eta gardentasunari eta barne-ebaluazioari buruzko
jarraipenarekin eta barne-prestakuntzarekin zerikusia zuten.
Plana bertan ezarritakoaren arabera inplementatu da. Aldizka ebaluatu dira Aldundiaren emaitzak gardentasunaren arloan, planaren
ebaluazioaren bidez eta, besteak beste, kontsultak aztertzeko sistema baten bidez. Emaitza horiek guztiak Bizkaiko Gardentasunaren
2017-2019 Foru Planaren urteko memorietan eta ebaluazioan daude jasota.
Bestalde, orain arte egin den bezala, Gardentasun Internazionalak jada egiaztatutako gardentasunaren arloko kalitate-estandarrak
mantentzen dira, eta lankidetza-bide berriak lantzen ari dira erreferentziazko erakundeekin, hala nola ELGErekin, Bizkaiko Foru
Aldundiaren kudeaketa hobetzeko esparru horretan.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

2017-2019 Gardentasunaren Foru Planaren Ebaluazio Txostenaren ondorioekin bat etorriz, arlo horretan aurrera egiten jarraituko da,
gaitasun teknikoa eta teknologikoa gehiago zabalduz eta garatuz; horrela, datuen analisi aurreratua egin ahal izango da eta
gardentasunaren eta datu irekien arloan hobetu ahal izango da.
Horretarako, funtsezkotzat jotzen da lanean jarraitzea Lantik enpresarekin, kontsulten analitika-sistemaren emaitzak optimizatzeko, bai eta
adierazle berrien definizioan sakontzea ere, gardentasun-atarien eta datu irekien erabileratik eratorritako datuei buruz balio handiagoko
ondorioak atera ahal izateko. Hori guztia funtsezko oinarria da Gardentasun Plan Berrirako.
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HELBURUA
Bizkaiko Foru
Aldundian eta foru
sektore publikoko
erakundeetan
gardentasuna
kudeatzearen
aldizkako ebaluazioa
Bizkaiko Foru
Aldundiaren
gardentasun
kudeaketaren
kalitateari
buruzko kanpoko
egiaztatzea

Kontsultak
aztertzeko sistema
ezartzea

Betetze maila

Egindako garapenak,lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Guztiz beteta

Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Arauaren betetze-mailaren aldizkako ebaluazioa egiten da urtero, bai
Bizkaiko Foru Aldundian, bai foru-erakundeetan, bai toki-erakundeetan, Biscaytik erakundearekiko lankidetzaren
bidez. Erakunde horrek, besteak beste, Bizkaiko udalei laguntzen die gardentasunaren arloan. Era berean,
etengabeko jarraipena egiten da, BFAri helarazten zaizkion informazio espezifikoa eskuratzeko eskaerei erantzun
eraginkorra ematen zaiela bermatzeko. Ebaluazio horien emaitzak gardentasun-memorian jasotzen dira, eta Bizkaia
Gardena gardentasun-atarian daude eskuragarri (konpromiso honen 4. Helburua).

Nahikoa

Bizkaiko Foru Aldundiak etengabeko komunikazioa eta koordinazioa du gardentasunaren arloko erreferentziazko
organismoekin, eta horri esker praktika onenak eskura daitezke. Ildo horretan, Nazioarteko Gardentasunak egindako
azken ebaluazioan (Aldundien Gardentasun Indizea, INDIP 2016an), Aldundiak puntuaziorik altuena lortu zuen
(100/100), eta ordutik arlo hori mantentzeko eta hobetzeko lanean jarraitzen da. Aldi honetan, Nazioarteko
Gardentasunak ez du INDIP egin, eta, ondorioz, ezin izan da ebaluazioaren emaitza berrikusi, nahiz eta estandarrak
mantendu eta indartu diren.
Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2017ko abenduaren 5ean onartu zuen Ekonomiako
Lankidetza eta Garapenerako Erakundearekin (ELGE) lankidetza-akordioa, "Gobernu irekiaren berrikuntzak Bizkaia
gertuago, modernoago eta arduratsuagoa izan dadin” proiektua gauzatzeko. Proiektu honen bidez, administrazioaren
funtzionamendua hobetu nahi duten politika publikoen azterketa sakona egin da, maila anitzeko gobernantzaren,
gobernu irekiaren eta Bizkaiko gobernu digitalaren bidez modernizatzeko irizpideak txertatuz. 2019an ELGEk egindako
proiektua burutu zen, Bizkaiko Foru Aldundia tokiko eta nazioarteko erreferentziazko erakunde gisa kokatuz..

Guztiz beteta

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. 2017tik 2019ra 132.262 bisita izan dira
Bizkaia Gardena atarian, eta 250.000 dokumentu baino gehiago deskargatu dira; guztira, 73.358 erabiltzaile.
Mugarri hori lortu dela uste bada ere, etengabeko hobekuntzarako bide bat da, gaitasun teknikoa eta teknologikoa
hobetzeko aukera ematen duena, eta BFAk lanean jarraituko du zentzu horretan are gehiago sakontzeko, interesgarrienak
eta erabilgarrienak diren alderdiak identifikatuz, edukiak hobetzeko, bistaratzeko eta informazioaren erabiltzaileei balio
handiagoa emateko.

Gardentasunari
buruzko urteko
memoria
sortzea

Guztiz beteta

Bizkaiko Gardentasunari buruzko 1/2016 Foru Araua betez, 2017, 2018 eta 2019ko gardentasun-memoriak argitaratu
dira BFAren webguneko gardentasunaren atarian (Bizkaia Gardena).

19

21

2. Konpromisoa- BIZKAIKO DATU IREKIEN ZERBITZUA MARTXAN JARTZEA
Betetze maila

Lortutako emaitzak

GUZTIZ BETETA

Konpromiso hori osorik dago, eta katalogoa prestatu eta Open Data Bizkaia ataria 2018ko
otsailean jarri zen abian.

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 egun,
foru-informazioko datasetak eta toki-erakundeenak daude (2019ko maiatzean sartu ziren). Beste erakunde batzuekin OGPren esparruan egindako
lanari esker, 2019ko azaroan, OGPren esparruan argitaratu eta zerbitzuak sortzeko interesgarriak izan daitezkeen datuen familiak definitu dira (2.
konpromisoa: Open Data Euskadi eta linked open data).
Bizkaiko Open Data ireki zenetik 2019ko abendura arte, 5.700 dataset deskarga baino gehiago pilatu dira, eta datu hauek dira erabilienak
(deskarga gehien dituztenak): kontratu ez-txikiak, funtzionarioentzat gordetako lanpostuen zerrenda eta aurrekontuak gauzatzeko aldizkako
txostenak.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

HELBURUA

Konpromiso honen esparruan zehaztutako mugarriak bete badira ere, eta dataset-en argitalpen zabalago batekin haratago joan bada ere,
datuen automatizazioan eta elkarreragingarritasunean aurrera egiten jarraituko da, Open Data ataria jasangarria izan dadin.

Betetze maila

Egindako garapenak,lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

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

Guztiz beteta

Datu Irekien Zerbitzua 2018kootsailaren 1ean argitaratu zen eta sustapen unean 14 datu multzo zituen. 2019ko
maiatzean tokiko erakundeei buruzko datuak gehitu dira Biscaytiken laguntzarekin.
Guztira, argitaratu zenetik, 87.022 bisita izan dira Open Data atarian, 12.437 erabiltzailerekin eta 5.700 dataset
deskarga baino gehiagorekin.
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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

Lehen fase gisa, 2017an, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasun Atarian (Bizkaia Gardena) Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu
Orokorren azalpen zehatzagoa argitaratu zen, edukiari eta prestatzeko eta onartzeko prozedurari buruzkoa, bai eta herritarrek ulertzeko
moduko hizkera errazean egindako aurkezpena ere. Bigarren fasean, 2019an, BI aplikazio baten bidez argitaratu zen aurrekontua,
aurrekontu-informazioa errazago erabil zedin informazioaren erabilera interaktiboa ahalbidetzen duten tresnen bidez.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Estrategiaren esparruan zehaztutako mugarriak bete egin dira. Etorkizuneko erronka bide desberdinak aztertzea da, foru-aurrekontuak
prestatzerakoan irekiera handiagoa lortzeko eta bistaratzea hobetzeko beste urrats bat emateko (dauden tresnak eta alternatibak
berrikusten jarraituko da, ahalik eta tresna errazena eta lagunkoiena izateko).

HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

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)

Guztiz beteta

Hainbat tresna aztertu ondoren eta erreferentziazko beste eredu batzuk kontuan hartuta, aurrekontuinformazioa Power BIren tresnaren bidez argitaratu da (bai 2018an eta bai 2019an, historikoa gehituz), eta
herritarrei aurrekontuak modu interaktiboan ikusteko aukera eman zaie, informazioaren erabiltzaileak behar
duen xehetasun-mailarekin (ikuspegi desberdinak, iragazkiak sartzeko aukera).
.
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4. konpromisoa- BFA-REN KUDEAKETAN KONTUEN BERRI EMATEKO EKIMENAK SUSTATZEA
Betetze maila
GUZTIZ BETETA

Konpromisoa osatutzat jotzen da, eta BFAn kontuak emateari dagokionez egiteko modu bat
finkatu da.

Lortutako emaitzak

Kontuak emateko 3 ziklo oso jarri dira abian (2017, 2018 eta 2019), bai aurrez aurreko topaketen bidez, Bizkaia Goazen autobusaren bidez,
bai Bizkaia Goazen dokumentu estrategikoaren betetze-mailaren emaitzei buruzko urteko txostenaren bidez (2016-2019 aginte-plana).

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Ondorioztatzen da BFAk kontuak emateko eredu propioa duela, konpromiso zehatzak dituzten planei lotua, eta bertan kontu ematen dela
erregulartasunez. Ildo horretan, eredua finkatzea izango da erronka, hasierako ikuspegiarekin jarraituz eta metodologia horri dagozkion
doikuntzak eginez, etapa honetako ikaskuntzetan oinarrituta.

HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

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. Metodologiak etengabeko kontu-ematea ere jasotzen zuen, aurrerapen-maila zehatza
argitaratuz eta estrategian hartutako konpromisoei buruzko aurrerapen-mailari eta betetze-mailari buruzko urteko
txostenak argitaratuz.

Webgunean
tresna
osagarriak
garatzea

Guztiz beteta

Zehaztutako metodologiari jarraituz, web-aplikazio bat garatu da. Aplikazio horretan, Bizkaia Goazenen
aurrerapen-mailaren berri eman da urtero, konpromiso bakoitzari ekarpenak egiteko aukera ematen duen
tresna interaktibo baten bidez. Era berean, proiektu hau abian jarri zenetik, gune bat ireki da webgunean,
betetze-txostenak argitaratzeko eta diputatu nagusiarekin izandako topaketen berri emateko.
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HELBURUA
Eskualdeetan
egindako bilera
presentzialak
(urteko zikloak)

Betetze maila
Guztiz beteta

Egindako garapenak,lortutako emaitzak eta hurrengo pausoak
Bizkaia Goazen planari buruzko kontuak emateari dagokionez aurreikusitako zikloak bete dira.
Topaketa horiek lurraldeko eskualde guztietan egin dira. Guztira, 2018 eta 2019 bitartean 15 topaketa egin dira,
diputatu nagusia bertan zela.
Horrez gain, 2018an "Bizkaia Goazen Autobusa" proiektu ibiltaria garatu zen. Proiektu horretan, baliabide
digitalak erabili ziren foru-kudeaketaren kontuak emateko, eta sektoreko kontuak emateko partaidetzazko
topaketak egin ziren. Bizkaia Goazen Autobusara hurbildu ziren milaka pertsonek espazio interaktibo, ikusentzunezko eta multimedia batekin egin zuten topo. Espazio horrek, hainbat ikuspegitatik, Bizkaiko Foru
Aldundiak ematen dituen zerbitzuak eta pertsonen eguneroko bizitzan duten eragina erakusten zituen, eta
adibide zehatzak azaltzen zituen informazio-panelen, bideoen eta ukipen-pantailen bidez. Bizkaia Goazen
Autobusak aukera eman zuen plan estrategikoaren aurrerapen-maila ezagutzeko, balioesteko eta informazioa
eskuratzeko, eta plan estrategikoan sartu gabeko beste 350 proiektu balioesteko.

Ekimen horien guztien eta gauzatutako topaketa sektorialen bidez, 19.556 pertsonak parte hartu dute; hau da,
Bizkaiko adin nagusiko biztanleen % 2,1ek. Horien bidez 30.000 kontsulta eta 2.300 proposamen inguru jaso
dira, eta banaka erantzun zaie.
Sektore pilotua foru
sail batekin

Guztiz beteta

Eskualdeetako topaketekin batera, sektorekako topaketak abian jartzeko lan egin da, 4 foru-sailen lankidetzarekin,
topaketa txiki eta espezializatuagoei erantzuteko bideak zehaztuz.

Eredua beste foru
sail batzuetara
hedatzea

Guztiz beteta

Lehen pilotuaren ondoren, 4 sailen lankidetzarekin, 14 topaketa sektorial egin dira.

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

Guztiz beteta

Bizkaia Goazenen urteko betetze-mailari buruzko hiru txosten argitaratu dira, eta 2019ko martxoan izandako
betetze-mailaren berri eman da; ekintzen % 97 osatu dira.
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5. konpromisoa – BIZKAIKO FORU ALDUNDIARENTZAT POLITIKAK EBALUATZEKO SISTEMA DEFINITZEA
Betetze maila

Guztiz beteta

Konpromiso honen aurrerapen-maila osotzat jotzen da, eta bertan ezarritako mugarri guztiak bete
dira.

Lortutako emaitzak

Bizkaiko Foru Aldundirako politikak ebaluatzeko sistema bat izateko, ia ekintza guztiak jarri dira abian. Horietan, azterlan kuantitatiboak eta
kualitatiboak egin dira, lurraldearen adierazle-sorta bat dago, lehen zerbitzu-kartak egin dira eta Bizkaia Goazen plan estrategikoan (20162019 aginte-plana) sartutako proiektu guztiei lotutako kudeaketa-adierazleak daude.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Estrategia horrek BFAren jarduera kudeatzeko eta ebaluatzeko sistema oso bat izatea ahalbidetu badu ere, ildo horretan sakontzeko hainbat
aukera identifikatzen dira, eta hobetzeko aukerak aztertzen dira adierazle-sistemaren eraginkortasunari eta finkatzeari dagokienez.

HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Ebaluazio tresna
kuantitatiboak martxan
jartzea

Guztiz beteta

Gizarte-pertzepzioaren adierazleen multzoa osatzen duen azterketa-eredu demoskopikoa definitu da. Adierazle
horiek BSB (Bizkaiko barometro soziala) izeneko azterlanaren barruan daude.

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, eta pertzepzio kualitatiboko adierazle multzoa hornitzen jarraituko da horri esker.

Bizkaiko Foru Aldundian
zerbitzu gutunak egitea
eta ebaluatzea

Guztiz beteta

2017-2019 aldian 13 zerbitzu-karta egin dira guztira, irakurketa errazeko bertsioarekin gainera. Honako hauek
dira: Arreta Goiztiarra zerbitzua, Eskualdeko nekazaritza-bulegoak, Garbiguneen sarea, Bekoetxe eguneko
zentroa, Lurgorri eguneko zentroa, Bizkaiko Kontratazio Zentral forala, Bizkaiko Foru Liburutegia, Hondartza
zerbitzua, Museoen Sarea, Eskola-kirola, Laguntza ekonomikoa eta juridikoa udal eta mankomunitateentzat,
Prebentzio, suhiltzaile eta salbamendu zerbitzua eta Bizkaibus.

Lurraldearen
testuinguruko
adierazleen sistema
sortzea

Guztiz beteta

Testuinguru-adierazleen dokumentua osatu da eta testuinguru-adierazleen urteko txostenak egin eta argitaratu dira
("Bizkaia zifretan" izenekoa).

Sailetako jarduketei
lotutako kudeaketa
adierazleen sistema sortzea

Guztiz beteta

Bizkaia Goazenekin lotutako adierazle multzoa egin da, eta bertan daude jasota foru sailetako proiektu guztiak.
Adierazleak kontuak emateari lotutako konpromisoan deskribatutako ekimenen bidez argitaratzen dira (txostenak,
web-tresna).
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6. konpromisoa- HERRITARREN PARTE HARTZERAKO EREDUA GARATZEA
Betetze maila

GUZTIZ BETETA

Asko aurreratu da herritarren partaidetza-ereduaren garapenean, eta konpromiso honen esparruan
definitutako mugarriak osatu dira. Nabarmentzekoa da parte hartzeko tresna berriak garatu direla eta parte
hartzeko ekimenen mapa egin dela.

Lortutako emaitzak

Herritarren parte hartzerako eredua garatzeko Bizkaiko Parte Hartzearen mapa egin zen, eta agiri hori 2018an argitaratu zen eta aldaketak
sortu ahala eguneratzen da bizkaia.eus atarian. Bertan jasota daude sustatutako parte hartze ekimen nagusiak eta/edo aldundiaren parte
hartzea izan dutenak (erakundeak, foroak, deskribapena, aldizkakotasuna, etab). Bestalde, oinarri teknologikoko parte-hartze aplikazioak ere
garatu dira, eta bizkaia.eus webgunearen parte hartzerako atala eguneratu eta hobetu da, erabilera erraztuz. Gainera, teknikariei partaidetzaren
arloko prestakuntza eman zaie, BFAren kudeaketa osoan zeharka sartu ahal izateko.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Estrategia horren esparruan, herritarrek parte hartzeko eredua garatu da hainbat ekintzaren bidez, bai konpromiso horren barruan sartzen
direnak, bai eredu propio bat garatzen laguntzen duten beste ekintza batzuk (adibidez, toki-erakundeei laguntzea, hala nola kontuak emateko
espazioak aprobetxatzea parte-hartzea sustatzeko eta BFAri proposamenak egitea errazteko).

Alde horretatik, ondorioztatzen da eredu horretan lanean jarraitu behar dela, eredu bizia delako, eta ziur egon behar dela herritarrekin eta
gizarte-eragileekin lan egiteko eta parte hartzeko espazio batzuk desagertu egingo direla, beren eginkizuna bete dutelako, eta berriak sortuko
direla; tresna eta metodologia berriak sartuko dira, eta zeharka sartuko dira politikak, programak eta zerbitzuak diseinatu, gauzatu eta
ebaluatzeko lanetan. Aldi horretan lortutako ikaskuntzak oinarritzat hartuko dira BFAren 2020-2023ko hurrengo Partaidetza Plana idazteko.
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HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Proiektuetan,
dekretuetan,
arauetan eta
abarrean partehartzea 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.

BFAren partehartze ekimenen
mapa bat egitea

Guztiz beteta

BFAren ekimen, espazio eta parte-hartze tresna nagusiak aztertu dira, eta esparru agiri batean jaso dira, BFAko
webgunean argitaratu da, "Parte-hartzearen mapa" izenburupean. Mapan organoak eta foroak, espazioak eta kanalak,
prozesuak, sareak eta kontuak emateko espazioak jasotzen dira.

Herritarren partehartze alorrean
prestakuntza
ematea, barnean
eta kanpoan
(prestakuntzako
urteko zikloa)

Nahikoa

Ekintza honekin lotutako aurrerapen nagusia partaidetzaren eta gobernu irekiaren arloko prestakuntza-tailer bat
diseinatzea eta ematea izan da ("Gobernu Irekiko prestakuntza-jardunaldiak"). 88 pertsonak parte hartu zuten 2019ko
maiatzean egindako prestakuntza-saioetan. Tailerra irekia zen eta Aldundiko teknikari guztiei zuzenduta zegoen.

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

Prestakuntza-ekimen hau diseinatzeko eta emateko, lurraldeko eragile adituak izan dira. Prestakuntza horrek, oro har,
gobernu irekiaren eta, bereziki, parte-hartzearen inguruko gako eta printzipio nagusiak helarazteaz gain, jarraibide
batzuk partekatzen ere saiatu da, sailek printzipio eta gako horiek praktikan aplikatu ahal izan ditzaten eguneroko
jardunean. Horregatik, prestakuntzaren edukiak esparru estrategiko bat ezartzera eta gobernu irekiaren esparru
guztiak lantzera bideratu dira, bai eta parte-hartzeak eta gobernu irekiak GIHekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
estrategia orokorrarekin duten lotura transmititzera ere.
Arlo horretako barne-gaikuntzan aurrera egin bada ere, funtsezkotzat jotzen da prestakuntza-ekintzak bultzatzen
jarraitzea, bai barruan bai kanpoan, eta, horretarako, baliabide metodologikoak eta teknologikoak ematea.
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7. konpromisoa- PARTE HARTZE SOZIALA SUSTATZEA EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNERAKO POLITIKETAN
Betetze maila

Lortutako
emaitzak

GUZTIZ BETETA

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiketan parte-hartze soziala sustatze aldera zehaztutako bi
mugarriak amaitu dira; horietan, partaidetzarako eta aintzatespen publikorako espazioak finkatu dira.

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean uztailaren 13an argitaratu zen Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Araua, eta Bizkaian
emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan egiten duten gizarte-eragileen parte-hartzearekin egin da. Foru Arau hau hilabete askotako
lanaren emaitza izan da, Aldundiak berak egina eta Bizkaiko gizarte osoak partaidetza-prozesu zabal baten bidez parte hartuta. Batzar
Nagusietara bidali zen Berdintasunerako Foru Arauaren Proiektua egiteko prozesuan, profil sozial, asoziatibo, politiko eta teknikoko adituek parte
hartu zuten (Aldundikoak eta beste erakunde batzuetakoak). Baita herritar guztien inkestarekin ere, inkesta ireki baten bidez. Arauan bertan,
Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua finkatzen da gai honetan parte hartzeko tresna nagusi gisa.
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.

Ondorio
orokorrak
eta
etorkizun
erako
erronkak

Ondorioztatu denez, sustatu ez ezik, finkatu ere egin dira emakumeen eta gizonen berdintasunerako politiketan parte-hartze sozialerako eta
aintzatespen publikorako espazioak, eta, gaur egun, erreferentziazko guneak dira arlo horretan Bizkaiko herritarrentzat.
Nolanahi ere, BFAk badaki bidean aurrera jarraitzen duela, eta herritarren eskutik lanean jarraitzeko aukerak identifikatzen jarraituko du, partehartzearen bidez eta ekintzak eta proiektuak abian jarriz, aldi honetan Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Foru Plana 2016-2019
oinarritzat hartuta egin den bezala.
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HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

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

Guztiz beteta

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Foru Arauak funtsezko organo gisa ezartzen du Bizkaiko
Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua, elkarte feministen, emakumeen elkarteen eta beste erakunde
batzuen partaidetza-organoa. Elkarte-mugimendu horien arteko harremanak ezartzen dituen espazioa
da, eta hausnartzeko eta proposamenak egiteko espazio komuna da.

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

Lortutako
emaitzak

GUZTIZ BETETA

Konpromiso honetan ezarritako mugarriak bete dira, eta gero eta udal gehiagok erabiltzen dituzte Gobernu Irekiaren
tresna teknologikoak.

Toki-erakundeen eskutik lan egin da Bizkaiko udalentzako Gobernu Irekiaren tresna teknologikoak garatzeko, "Udala Zabaltzen" tresnaren
esparruan. Tresnan funtzionalitate eta eduki berriak sartu dira, toki-erakundeek helarazitako beharrak betetzeko, eta, bestetik, tresnak hedatu
dira proiektuari atxikitako toki-erakunde berrien artean. Gero eta udal gehiagok egiten dute lan Biscaytikekin lankidetzan garatutako tresnekin.
2019. urtearen amaieran, hauek dira udal mailan gobernu irekiaren tresna teknologikoen garapenean lortutako emaitza nagusiak:
❑ 24 aplikazio gailu mugikorretarako Udala Zabaltzen webgunean
❑ Tokiko erakundeekin sinatutako hitzarmenak, Udala Zabaltzen plataforma ezartzeko: 78
❑ Toki-erakundeen 55 gardentasun-atari argitaratu dira
❑ 2.564 gardentasun-adierazle argitaratu dira
❑ 37 erakundek argitaratu dute Informazio Publikoaren Sarbiderako Eskaeraren izapidea beren egoitza elektronikoan

Ondorio
orokorrak
eta
etorkizun
erako
erronkak

Udalentzako Gobernu Irekirako tresnen garapenean nabarmen aurrera egin dela uste bada ere, konpromisoaren izaera dela eta, lan-aukerak
daude tresna berriak identifikatzeko eta hobetzeko, bai eta tresna horiek zabalago hedatzeko ere.
Besteak beste, honako hauek identifikatzen dira: adierazleak behar berrietara edo arau-aldaketa potentzialetara birdefinitzea eta egokitzea,
edukiak argitaratzeko automatizazioa, eta gobernu irekiko tresna gehiago sartzea, hala nola OGP Euskadiren esparruan landu diren aginte-planei
lotutako kontuak emateko tresna, edo partaidetzaren arloan eginkizun berriak sartzea.
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HELBURUA
Lurraldeko udalekin
lankidetzan beharrak
eta tresnen katalogoa
definitzea

Betetze maila
Guztiz beteta

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak
Garapen guztiak toki-erakundeen beharrak kontuan hartuta egiten dira, eta haietako batzuek dituzten beharrak
detektatzen dira. Beharrizan horiek egokitu egiten dira, eta gainerako toki-erakundeentzat interesgarriak dira.
Horregatik, etengabe entzuten dira toki-erakundeek Gobernu Irekiaren arloan dituzten beharrak, eta gogoetajardunaldiak sustatzen dira Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza-ereduari buruz. Zehazki, 2018-2019 aldian
hainbat ekintza egin dira toki-erakundeak partaidetzaren eta gobernu irekiaren arloan gaitzeko eta haien
errealitaterako aplikazioan sakontzeko, eta, horrela, haien beharrak hobeto ezagutzeko:
2018ko abenduan, ELGArekin batera tokiko erakundeei irekitako saio bat antolatu zen, Gobernu Irekia eta kasu
praktikoen azterketa kontzeptualki lantzeko.
Bestalde, 2019ko azaroan, "Kontu-emate eraginkor eta parte-hartzailea nola egin" jardunaldia antolatu zen
BiscayTIKen egoitzan, 25 alkateren parte-hartzearekin. Jardunaldi horri esker, toki-erakundeek modu praktikoan
sakondu ahal izan zuten "kontu-emate" kontzeptuan, hau da, herritarrekin harremanetan jartzeko modu berri
batean.

Tresna
teknologikoak
garatzea eta
hobetzea

Guztiz beteta

Tresnak etengabe hobetzen ari dira, tokiko erakundeekin eta mankomunitateekin etengabeko lankidetzari esker.
Hona hemen Bizkaia Irekia ezartzeko aldian egindako hobekuntzen adibide batzuk:
❑ Udala Zabaltzen web-atariak berriz diseinatzea eta modernizatzea, atariaren irudia udalerri guztietan
eguneratuz.jakinarazpenak, erabilera hobekuntzak dituen tresna kudeatzailearen bertsio berria, etab.
❑ Historikoa "kale Zaindu" tresnetan sartzea
❑ Inkesten aukerak zabaltzea
❑ Barne-motorra eguneratzea, interfazea hobetzeko, erabilgarritasun-hobekuntzak eta segurtasun-sistema
gehigarriak aplikatuz.

❑ Apple Store-n erabilera-eredua aldatzea, erakunde bakoitza bere app-aren titularra den eredu batera
igaroz.
❑ Online inkestak egiteko eta emaitzak erraz aztertzeko aukera ematen duen modulu bat jartzea tokierakundeen eskura.
❑ Aplikazio mugikorrean funtzionalitate berriak sartzea, hala nola alkateekiko topaketa birtualak eta
kategorizatutako abisuak.

Eskuragarri dauden
tresnak udalerri
gehiagotara
hedatzea

Guztiz beteta

Ahalegin handia egin da Biscaytik Fundazioaren laguntzarekin, Udala Zabaltzen plataforma ahalik eta toki-erakunde
gehienetan ezartzeko. Tresna 60 udal eta mankomunitate ingurutan zabalduta dago, kasu bakoitzean estetika,
funtzionalitate egokitu eta eduki propioekin, eta erakunde berrietan hedatzen jarraitzeko helburuari eusten zaio, aldi
berean hobekuntzak identifikatzeko lan eginez eta gobernu irekiaren eta teknologiaren esparruan tokierakundeentzat sortzen diren behar berriei erantzunez.
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9. konpromisoa- EREDU INTEGRAL BERRI BAT MARTXAN JARTZEA HERRITARREKIN HARREMANETAN
Betetze maila

Lortutako emaitzak

GUZTIZ BETETA

Mugarri honen betetze-maila erabatekoa da, pilotua zabaldu da eta aurreikusitako bulegoak ireki dira. Eredu
horri esker, nahiz eta ebaluatzen eta hobetzen jarraituko den, 2018ko abenduan eskualdeko 3 bulego daude
funtzionamenduan bete-betean.

Hasierako arreta-eredu bat zehaztu da, Durangon eta Busturialdean bulegoak irekitzeko esperientzia pilotuen bidez aztertu dena (2
bulego). Lehen bulegoa Durangon dago, eta 2017ko hasieratik dago martxan. Bermeoko bulegoa 2018ko maiatzean inauguratu zen eta
Gernikan dagoen hirugarren bulegoa 2019ko urtarrilean inauguratu zen.
Esperientzia pilotuen bidez bulegoak zabaltzeari esker, eredua hobetu eta egokitu ahal izan zen, erabiltzaileengandik jasotako feedbacka
oinarri hartuta. Horiekin tailerrak egin ziren Durangoko bulegoa ireki ondoren, hasierako ereduan egin beharreko aldaketak identifikatzeko.
Funtsezko emaitzetako bat prozesu osoan zehar sailen artean lortutako lankidetza da, proiektua zeharkakoa baita.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Ondorioztatzen da herritarrekin harremanak izateko eredu integral berri bat dagoela, eta eredu horrek aurreikusitako helburua betetzen
duela: Foru erakundea eskualdeetako pertsonei hurbiltzea eta izapideak erosoagoak eta eraginkorragoak izatea.
BFAk aurrera egiten jarraituko du kanal anitzeko eskaintza baten bidez 24 orduko zerbitzu integralak eskaintzeko erronkan, eta, ildo
horretan, teknologiaren aurrerapenari esker aukeren eta aukeren kopurua etengabe handitzen ari denez, BFAk herritarrekiko harremana
gero eta errazagoa izateko metodoak txertatzen jarraituko du etengabe.
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HELBURUA

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Arretarako eredua
definitzea eta
pilotua prestatzea.

Guztiz beteta

2016an, egungo egoeraren diagnostikoa egin zen eta pilotua garatzeko eskualdeak hautatu ziren, biztanleriaren
ezaugarrien, BFAren zerbitzuak erabiltzeko ohituren, herrietan jada eskuragarri dauden zerbitzuen eta abarren
arabera, eta nahi zen ereduaren alderdi nagusiak definitu ziren.

Lehenengo
bulegoa irekitzea

Guztiz beteta

2016 bukaeran ireki zen Durangoko bulegoa, eta erabiltzaileentzat 150 zerbitzu baino gehiago ditu.

Bigarren
bulegoa
irekitzea

Guztiz beteta

Bigarren bulego pilotua irekitzeko Busturialdea eskualdeko 2 leku hauek aukeratu dziren: Bermeo eta Gernika.
Pilotuaren bigarren bulegoa Bermeon ireki zen 2018ko maiatzean. Espazioa diseinatzeko, Durangon hautemandako
hobekuntza-aukerak hartu ziren kontuan, inkesta kualitatiboen bidez. Inkesta horiek bost eremutan banatu ziren:
batean, hasierako arreta, bestean, itxaronaldi digitala, non, hasieran jendeari arreta ematen dion pertsonaren
eskutik, online izapideak egin ahal izango diren; eremu horretan banatuko dira arreta-puntuak eta funtzio anitzeko
espazio diafano bat. Gune digitalak proiektore bat ere badu, ukimen-pantaila bat sortuko duena, izapideak online
egin ahal izateko.

Egindako
pilotuen
analisia eta
behin betiko
eredua zehaztea

Guztiz beteta

Arreta integralaren azken eredua definitzen aurrera egin da, esperientzien emaitzetan oinarrituta. Eredu hori
etengabe hobetu badaiteke ere, oinarri sendoko eredua da, eta, gainera, eskualde bakoitzaren berezitasunetara
egokitzeko gai da. Edonola ere, are esperientzia handiagoa izan beharko da 3 bulegoen funtzionamenduan, eta,
horrela, egungo eredua hobetzeko elementuak txertatu beharko dira.

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.

Bulegoek 150 izapide baino gehiago jarri dituzte herritarren eskura, eta ireki zirenetik, 2017-2019 aldian 166.834
pertsonari eman zaie arreta. Guztira, 211.164 izapide egin dira eskualdeko bulegoetatik. Hona hemen orain
arteko jarduera-datuak, bulego bakoitzeko:
❑ Durango (133.641 erabiltzaile eta 172.592 izapide egin dira)
❑ Gernika (18.710 erabiltzaile eta 21.300 izapide)
❑ Bermeo (14.483 erabiltzaile eta 17.272 izapide egin dira)
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10. konpromisoa- BUROKRAZIA MURRIZTEA
Betetze maila

Lortutako emaitzak

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.

Administrazio kudeaketako prozesuen berrikuspena egin zen mugarrietan ezarritako bi prozedura multzo hauetan: “Laguntzak eta diru-laguntzak”
eta “Baimenak, lizentziak eta eskudantziak”. Berrikuspenaren ondoren, 2019an abian jarri zen lehia-konkurrentziako 6 diru-laguntzen
izapidetze elektronikoa, kulturaren eta iraunkortasunaren arloarekin lotutakoak.
Prozedura horien izapidetze elektronikoari buruzko lanak prestatzearekin batera, burokrazia murrizteko asmoz, Aldundiaren
elkarreragingarritasuna handitzen lan egin da, beharrezkoak diren garapen teknologikoak eginez eta argitaratu beharreko zerbitzuak definituz.
Txosten hau idatzi den egunean, elkarreragingarritasuneko 59 zerbitzu daude guztira.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Berrikuspen-lanei dagokienez espero zenaren arabera lan egin bada ere, ez dira lortu planifikatu ziren pilotuaren ezarpen-emaitzak, pilotua
garatu den prozeduren kopurua txikiagoa izan baita. Besteak beste, BFAren jardueraren barruan garapen teknologikoan sortutako gaitasun
teknologikoa eta lehentasunak dira arrazoi nagusia.
Ildo horretan, izapidetze elektronikorako eskuragarri dauden prozeduren kopurua handitzeko lanean jarraituko da, eta garapen
teknologikoaren arloan indarrean dauden premien eta erronken inguruan hausnartuko da; horrela, administrazio arinago baterantz aurrera
egin ahal izango da, izapideen kopurua murriztuz eta paperak minimizatuz.
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HELBURUA
Proiektua bi eremu hauetan
martxan jartzeko
administrazio kudeaketako
prozesuak berrikusteko lanak
garatzea: “Laguntzak eta
diru-laguntzak" eta
"Baimenak, lizentziak eta
eskudantziak".
Proiektu pilotuak ezartzea
(2), eta hala badagokio,
ereduaren hedapena
planifikatzea eraginpeko
gainerako administrazio
prozeduretarako

Betetze maila

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Guztiz beteta

Administrazio kudeaketako prozesuak berrikusi dira proiektua bi eremu hauetan martxan jartzeko: “Laguntzak
eta diru-laguntzak" eta "Baimenak, lizentziak eta eskudantziak”. Era berean, dekretuak berrikusi dira
horietan elkarreragingarritasun alderdia gehitzeko.

Nahikoa

"Laguntzak eta diru-laguntzak" familiarako proiektu pilotua gauzatzea lortu da, eta “baimenak, lizentziak eta
eskudantziak" familia egiteke geratu da. Zehazki, pilotuaren ondoren aplikazioan modu sinplifikatuan
eskuragarri dauden 6 laguntzak edo diru-laguntzak honako hauek dira:
❑ Kultura (Aisialdiko Egiturak 2019, Garatu 2019, Arte Eszenikoak 2019, Kirol Ekitaldiak 2019) eta
❑ Iraunkortasuna (2019ko nekazaritza-enpresak sortzeko laguntzak eta 2019ko nekazaritza-inbertsioetarako
laguntzak).
Nabarmentzekoa da proiektu pilotua ezartzerakoan erabiltzaileekin egin dela azterketa, horien izapidetzeprozesu osoa in situ ikusteko eta oztopoak, ulertzeko zailak diren alderdiak, erabiltzeko/bistaratzeko
zailtasunak, prestakuntza- eta komunikazio-beharrak eta abar identifikatzeko.
Hala, mugarri honetan planteatutako helburuak erabat betetzea lortu ez bada ere, konkurrentziako laguntzen
kasuan diseinatutako eta abian jarritako eredua dagoela ondorioztatzen da.
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11. konpromisoa- BALIO EKONOMIKOA SORTZEA EKIMENEN BITARTEZ ETA LURRALDEKO ENPRESEKINLANKIDETZAN ARITUZ
Betetze maila

Lortutako emaitzak

NAHIKOA

Konpromiso honen barruko enpresekiko eta enpresekiko lankidetza-programak urtero ezarri dira,
planifikatutakoaren arabera.

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.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Konpromiso horren pean gauzatu diren programek beren helburuak bete dituzte, eta erakunde parte-hartzaileei etengabeko kontsulta egiten
diete, hobetzeko elementuak identifikatzeko. Programek beren helburua betetzen badute ere, beharrezkotzat jotzen da arlo horretan
sakontzea eta bide berriak bilatzea (programetatik harago), balio ekonomikoa sortzeko enpresekin lankidetzan arituz, modu horretan
elkarlanean arituz lurraldearen erronkak identifikatu eta horiei erantzuna emateko eta Bizkaia lehiakorra lortzeko lankidetzan aritzeko.
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HELBURUA

Elkarlanean
programa

Betetze maila

Guztiz beteta

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Elkarlanean programaren helburua lankidetzaren bidez berrikuntza-proiektuak garatzen laguntzea da. Ildo horretan, aurreikusitako
edizioak egin dira, eta hainbat motatako proiektuak izan dira, hala nola enpresen arteko berrikuntza-proiektuak eta bitarteko
erakundeen arteko berrikuntza-proiektuak (klusterrak, garapen-agentziak, enpresa-elkarteak eta berrikuntza-agentziak). Gainera,
Elkarlanean programaren esparruan, bitarteko erakundeekin lan-mahaiak daude lankidetza-kultura sustatzeko.
Plan hau ezartzeko esparruan egindako programaren bi edizioetan, 31 eskaera jaso dira enpresen arteko lankidetzaproiektuetarako, eta horietatik 26 onartu dira, gure lurraldeko 65 enpresari laguntzeko. Bitarteko erakundeen lankidetza-proiektuei
dagokienez, 29 eskaera jaso dira, 20 onartu dira eta 56 erakunderi eman zaie laguntza.

2i programa

Guztiz beteta

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 eta 2019ko deialdian ere.
2017-2019 aldian egindako edizioetan, urtean 250 eskaera jaso dira batez beste, eta horietatik 160 proiektu ingururi eman zaie
laguntza urtero. Guztira, 480 proiektu gauzatu dira aldi horretan.
Aipatzekoa da enpresekiko harremana etengabea dela. Dekretu honetako laguntzak izapidetzeko, bisitak edo elkarrizketak egiten dira
enpresa eskatzaileekin, bai eta proiektuen amaieran ere. Horietan, enpresei galdetzen zaie eta programa hobetzeko hainbat
iradokizun sortzen dira.

3i programa

Guztiz beteta

Berrikuntza, nazioartekotze eta inbertsioaren bidez lurraldeko enpresen lehiakortasuna hobetzeko diseinatuta dago 3i.
Nabarmentzekoa da oso programa zorrotza eta selektiboa delako, foru-erakundeak hazkundeari eta enpleguari dagokienez eragin
handia duten enpresentzako jarduera estrategikoei erantzun ahal izateko pentsatua.
2017-2019 aldian 44 proiektu egin dira guztira 3i programaren esparruan, eta 92 eskaera jaso dira.
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12. konpromisoa- BALIO SOZIALA LORTZEKO ARLO PUBLIKOAREN ETA PRIBATUARENARTEKO LANKIDETZA PROIEKTUAK MARTXAN JARTZEA
Betetze maila

Lortutako emaitzak

GUZTIZ BETETA

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

Konpromiso honetan espero diren emaitzak lortu 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 eta Bizkaiko desgaitasuna duten pertsonen eta beraien familien parte hartzerako eta bizi kalitaterako planak
funtsezko tresna gisa finkatu dira plan honen indarraldian.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Konpromisoaren parte diren mugarriak lortzearen bidez, gure lurraldearen lankidetza publiko-soziala areagotzeko eta hobetzeko helburu
nagusia lortu da, balio soziala sortzera bideratutako politikak, arreta-nodoak, zerbitzuak eta proiektuak definitzeko, gauzatzeko, jarraipena
egiteko, ebaluatzeko eta etengabe hobetzeko.
Balio soziala sortzeko lankidetza publiko-pribatuari laguntzen jarraitzeko, dagoeneko finkatuta dauden organoen dinamikarekin jarraituko
da, eta haietan identifikatutako proiektuak eta ekintza-ildoak ezarriko dira. Ildo horretan, bi gako izango dira zeharkakotasuna hobetzea
eta abian jarritako proiektuetan inplikatzea, eta proiektu berritzaile berriak identifikatzea, era horretako proiektuak garatzea behar duten
segmentuen erronkei erantzuteko.
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HELBURUA

Betetze maila

Elkarrizketa
zibila
sendotzea
Bizkaiko
Elkarrizketa
Zibileko
Mahaia
formalizatuz

Guztiz beteta

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

2017ko bigarren seihilekoan aktibatu zen Elkarrizketa Zibilerako Mahaia eta 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.
Mahaia dagoeneko organo finkatua da, eta funtsezko pieza da gobernu irekiari eta lankidetza publiko-sozialari dagokienez, eskuhartzearen eta gizarte-politiken esparruko premiei erantzuteko. Izan ere, Bizkaiko elkarrizketa zibilaren zeharkakotasunean
aurrerapen handiak egin dira. Honako lorpen hauek nabarmendu behar dira:
❑ Bizkaiko Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategia egitea, foru-sail guztien lankidetzarekin
❑ Foru-aurrekontuen inguruan ekarpenak egiteko eta hitz egiteko metodologia diseinatu da
Ildo horretan, Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia formalizatu eta finkatu dela uste bada ere, hasitako proiektuekin jarraitzeaz
gain, mahaian gobernantza irekiko ekintzak bultzatzen eta gainerako foru-sailekin zeharkakotasuna sustatzen ere lan egingo da.

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

Guztiz beteta

Desgaitasuna duten pertsonen parte hartzerako eta bizi kalitaterako plana sortu eta argitaratu zen (2016ko ekainean argitaratu zen),
eta plan hori hirugarren sektoreko 17 erakunderekin batera sortu zen, 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 partehartzeari 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.
Orain arte, mahai bakoitzean aurreikusitakoaren arabera lan egin da, eta ekintzak aurreikusitakoaren arabera inplementatu dira.
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Bizkaiko
Nagusien
Kontseilua
dinamizatzea
Bizkaia adin
guztietarako
lurralde
bihurtzeko
aurrerakuntza
bateratu
organo bezala

Betetze maila

Guztiz beteta

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

Bizkaiko Nagusien Kontseilua organo kolegiatua da, eratua eta dinamikoa, aholkularia, eta bertan modu aktiboan parte hartzen dute
Bizkaiko nagusien elkarte gorenek. Gero eta parte-hartze handiagoa dago, eta "Bizkaia, adin guztietarako lurraldea" programa sustatzen
eta garatzen ari diren udalerrien sarea zabaldu da.
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 hasieratik, lanaren eta funtzionamenduaren kultura bat sortu da, jarraipena bermatu duena eta 2018-2020 aldirako
lan-plan bat duen sendotze-etapa bat planteatu duena. Hauek dira aldi horretarako jarduera-ildoak:
❑ 1. lerroa: "Zahartze aktiboa eta “Bizkaia adin guztiertarako lurraldea”: adinekoak Lurraldearen eraldaketaren protagonistak izan
daitezen sustatzea du helburu, egiturak, baliabideak eta zerbitzuak egokituz, adineko pertsona guztientzat eskuragarriak eta inklusiboak
izan daitezen.
❑ 2. lerroa: Nagusientzako gizarte zerbitzuak:Helburua izango da Gizarte Zerbitzuen Euskal Legearen katalogoan sartutako gizartezerbitzuak erregulatzen dituzten arauei buruzko gomendioen txostenak egitea, adinekoei eragiten dietenak.
❑ 3. lerroa: Nagusien irudi soziala, adinekoen eta zahartzearen irudi errealagoa sustatzeko eta bultzatzeko.

Dinamika

horrekin 2020ra artejarraituko 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 PRIBATUARENARTEKO LANKIDETZA PROIEKTUAK MARTXAN JARTZEA BALIO SOZIALA LORTZEKO
Betetze maila

Lortutako emaitzak

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.

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.

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

Ondorioztatzen da 2017-2019 aldia funtsezkoa izan dela gazteengana hurbiltzeko ekimen berritzaileak abian jartzeko, gure lurraldean
gizarte-balioa sortzen duten proiektuak gara ditzaten. Hala ere, gure gazteen potentziala aprobetxatzea ahalbidetuko duen lankidetza
gero eta estuago baterantz aurrera egitea gaur egun ere erronka bat da erakunde gehienentzat, eta, beraz, jarraian deskribatzen
diren proiektuetan lortutako esperientzian oinarrituta, BFAk indartu beharreko arlo gisa identifikatzen da.
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Betetze maila

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

Nahikoa

Saregile
ereduaren
eskumen
diseinua eta
sistematizazioa,
beste leku
batzuetan
ezartzeko

Nahikoa

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak
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.
Gazte saregileak dira beharrak eta eskaerak Bizkaian dauden aukera eta zerbitzuekin konektatzeko ardura dutenak.
Gazteak dauden gune nagusietan zehar ibiltzen dira, entzuteko eta zerbitzuak eta aukerak eskaintzeko. Pertsona
horiek Bizkaiko erreferentziazko erakunde nagusietako aholkulari-talde baten laguntza dute, Aldundia bera buru
dela. Horrela, Plan honen denbora-horizontean honako emaitza hauek lortu dira:

❑ Gazte SAREGILEAK taldearen lehen taldea hautatu da. Gaur egun, Bizkaiko 2 gaztek osatzen dute taldea.
❑ Talde aholkulari bat eratu da (lurraldeko enpresa, ikastetxe eta erakunde nagusiek osatua).
❑ Gazte sareginek harremanak izan dituzte lurraldeko 40 udalerri baino gehiagoko gazteekin.
❑ BBKrekin akordioa proiektua indartzeko

Gazteen partehartzea
lurraldearentza
ko definitzeko
prozesu partehartzaileetan
eta politika
publikoetan

Nahikoa

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.
Gainera, BFAk gazteriaren laguntzarekin lan egin du estrategiak eta planak prestatzen eta ebaluatzen (adibidez, 20172019ko Partaidetza Planaren ebaluazioan), EGKren eta saregileen parte-hartzearen bidez.
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14. konpromisoa- BAT EZ ETORTZEAK ETA INTERESGATAZKAK ARAUTZEN DITUEN ARAUA SORTZEA ETA GARATZEA
Betetze maila

Lortutako emaitzak

Ondorio orokorrak eta
etorkizunerako erronkak

HELBURUA

GUZTIZ BETETA

Konpromiso hori guztiz bete da, eta planaren aldian onartu dira bai zirriborroa bai araua.

Interes Gatazkaren eta Bateraezintasunen Foru Araua 2019ko urtarrilean sartu da indarrean, eta BFAren osotasun instituzionala
indartzeko funtsezko tresnetako bat da; izan ere, interes-gatazkak eta bateraezintasunak arautzeaz gain, balio horiek ekintza publikoan
indartzeko asmoz sortu da.

BFAk urratsak eman ditu Gobernu Onaren arloan, gobernu irekiaren ardatz nagusiak barne: parte-hartzea, gardentasuna eta kontuak
ematea. Konpromiso hori betez gero, beste urrats bat egin da, eta erakundeak aukera du interes-gatazka edo bateraezintasuna garaiz
detektatzeko, goi-kargu forala duen pertsonari horrelako egoera batean jarraitu beharreko prozedura bideratzeko edo egoera horiek
detektatzeko eta prebenitzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzeko. Gainera, herritarrak seguruago sentiarazten ditu, interes
publikoak baitira lehentasuna pertsonek beren goi-kargu foralean jarduten duten bitartean, eta bermatzen baita goi-kargu forala duten
pertsonak gizartearentzako eredu direla.
Betetze maila

Foru Arauaren
zirriborroa
egitea

Guztiz beteta

Gobernu
Kontseiluak Foru
Arauaren
proiektua onestea

Guztiz beteta

Egindako garapenak, lortutako emaitzak eta hurrengopausoak

2017tik 2018ra bitartean, Foru Arauaren zirriborroa prestatu zen, talde politikoekin lankidetzan, eta aldaketak egin
ziren zirriborroaren gainean, dagozkien gaietan egindako nahitaezko txosten ez-lotesle sektorialen arabera.
Mugarria osatzeko, Foru Arauaren Aurreproiektua prestatu zen Gobernu Kontseiluari aurkezteko, eta 2018ko
ekainean onartu zen.

2019ko urtarrilaren 1ean sartu zen indarrean Interes Gatazken eta Bateraezintasunen Foru Araua, bete
beharreko 4 helburu nagusirekin:
❑ Bizkaiko Foru Aldundian gobernu ona bermatzea, eta goi-mailako foru-karguak dituzten pertsonei printzipio
etikoak, gobernu onekoak eta herritarrekiko harremanekoak ematea, beren jokabideak eta jarduerak helburu
horretara egokitzeko.
❑ Karguan egon aurretik, bitartean eta ondoren interes-gatazkak prebenitzeko, identifikatzeko eta konpontzeko
tresnak arautzea eta ezartzea.
❑ Foru-kargu publikoaren estatutua zehaztea, karguen izendapenean eta karguaren bateragarritasun eta
bateraezintasunetan.
❑ Zehapenen sistema bat garatzea, arau honek dioena betetzen dela bermatzeko.
Araua herritarrentzat eskuragarri dago Irakurketa errazeko formatuan ere.
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4. Bizkaian Gobernu Irekiaren arloan lanean jarraitzeko gakoak
Jarraian, OGPk markatutako Gobernu Irekiaren ardatz nagusietan aurrera egiteko moduari buruzko gogoeta batzuk azalduko ditugu.
Ardatzak

Etorkizunerako gakoak

Gardentasuna
eta datu irekiak

Nahiz eta BFA gardentasun-estandarrak bikain betetzen dituen erakunde bat izan, uste da datozen urteetan indar handiagoz egin behar dela aurrera datuen
berrerabilera bultzatzen, lurraldean balioa sortzeko, balio ekonomiko eta soziala sortzen duten irtenbideen bidez. Ildo horretan, gainera, garrantzitsua izango
da alderdi teknikoan eta teknologikoan lan egitea, Open Data Bizkaiaren automatizazioa eta iraunkortasuna bermatzeko eta lurraldeko udalei nahi den
irekiera handitzeko digitalizazio-prozesuetan laguntzeko.

Kontuen berri
ematea

Kontuak emateari dagokionez, uste da nabarmen aurreratu dela eta herritarrei informazioa emateko modu bat finkatuta dagoela, konpromiso zehatzetan
oinarrituta eta funtsezko epeak ezarrita. Horretarako, uste da zentzuzkoa dela aginte-planaren formatuan lan egiten jarraitzea, Bizkaia Goazen izan den
moduan. Kontuak emateko prozesuen potentziala dela eta, sakondu egingo da gobernu irekiaren funtsezko beste ardatz batzuetan inpaktu handiagoa lor
dadin, hala nola herritarren parte-hartzean eta lankidetza publiko-pribatuaren sustapenean. Horrela, kontuak ematearen eta parte-hartzearen eta baterako
sorkuntzaren arteko atzeraelikadura funtsezko ardatz izan daitezke etorkizuneko plan sektorialetarako.

Herritarren partehartzea

Herritarren parte-hartzea ezinbesteko tresna da BFAren gobernantza-ereduan, funtsezkoa baita gure lurraldearen garapen jasangarria bultzatuko duten
politika publikoak diseinatzeko, ezartzeko eta kudeatzeko. Ildo horretan, parte-hartzearen potentziala areagotzeko eta ahalik eta gehien aprobetxatzeko,
Bizkaiko toki-erakundeei laguntza ematen jarraituko da, herritarrei parte hartzeko dauden aukerak helarazteko bideak indartuko dira, eta foru-plantillaren
trebakuntza handiagoa landuko da, zeharkako egiteko modu gisa sendotu dadin. Horrela, gehiago sakontzea eta herritarren parte-hartze zuzena areagotzea
aurreikusten da, eta mapan jasotako partaidetzako organo eta foro egonkorren potentziala hobeto aprobetxatzea.

Garapen
teknologikoa eta
berrikuntza

Ebaluazio-dokumentuan deskribatu den bezala, ekimen berritzaileak bilatzea eta, kasu gehienetan, horrelako ekimenekin batera doan garapen teknologikoa
funtsezkoak dira gobernu irekiaren arloan aurrera egiteko. Ezinbestekoa da kanal anitzeko zerbitzuak eta herritarrengana hurbiltzeko bideak izatea, BFAk
eskaintzen dituen zerbitzuak eta une bakoitzean martxan parte hartzeko bideak bertatik bertara ezagutzen direla bermatuz. Gainera, garapen teknologikoa
funtsezkoa izango da informazioaren eskuragarritasunari eta interaktibitateari dagokienez. Tresna teknologikoak hobetzeak gobernu irekiaren ekimen
batzuek behar duten lanaren zati handi bat erraztuko du, proiektu jakin batzuen automatizazioa eta iraunkortasuna hobetuz. Ildo horretan, BFAk erabiltzen
dituen tresna teknologikoen erabilera homogeneoa sustatu beharko da, horretarako langileen lan-karga murriztuko duten beharrezko prestakuntza eta
tresna eraginkorrenak azpimarratuz. Horretarako, funtsezkotzat jotzen da hizkera komun eta erraza erabiltzea, sail guztietan aplika daitekeena.

Arlo publikoaren
eta pribatuaren
arteko lankidetza
sustatzea

Lurraldeko enpresekiko eta gizarte-eragileekiko lankidetza sustatzen duten ekintzak sustatzen badira ere, bai ad hoc programen bidez, bai partaidetzaorgano jakin batzuen eta lankidetza-sareen esparruan, gure lurraldean lankidetza publiko-pribatua sistematizatzeko eta sendotzeko oraindik aukera dagoen
ardatztzat hartzen da. Ildo horretan, arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren balioa maximizatzen duten eta Bizkaiko garapen jasangarria
bultzatzen duten proiektuak sortzen dituzten proiektu zehatz eta espezializatuak identifikatzen lan egingo da.

Integritate
publikoa hobetzea

Interes Gatazken eta Bateraezintasunen Araua onartzea funtsezko lorpena da osotasun publikoaren arloan. Edonola ere, Gobernu Irekiaren gakoen arabera
lan egiteak integritate publikotik BFAn lan egiten jarraitzea bermatuko duela uste da.

Egindako autoebaluazioaren bidez, zenbait erronka identifikatzen dira, eta horiei erantzun beharko zaie ardatz gehienetan aurrera egiteko.

Eskumenak eskuratzea: Gobernu irekiari eta
teknologikoari dagokienez, eta parte
hartzeko eta kontuak emateko prozesu jakin
batzuk ezartzea foru-erakundeetan eta sail
bakoitzean planak eta proiektuak egiteko
orduan.

Antolaketa-kultura: modu naturalean
txertatzea estrategiak, planak, programak
edo zerbitzuak diseinatzean parte hartzeari
eta kontuak emateari lotutako prozesuak,
lurraldeko funtsezko eragileen eskutik lan
egin dadin eta BFAren jarduera etengabe
aztertu ahal izan dadin hobetzeko
elementuak sartzeko, pilotuen bidez lan egin
dadin lan-ereduak sendotzen joan arte.

Garapen teknologikoa: informazioaren jatorrien
automatizazioa eta homogeneizazioa hobetzea.

Eskumenak

Barne-kultura

Teknologia

Hurbilketa
Hurbilketa, sinplifikazioa eta komunikazioa:
herritarrekin etengabe lan egin nahi bada, barneprozesuak sinplifikatu behar dira, hizkuntza erraztu
behar da, eta ahalegin handiagoa egin behar da
(hedatzeko bideak eta ahaleginak areagotu) BFAk
hartzen dituen konpromisoen emaitzak eta parte
hartzeko aukerak jakinarazteko. Azken batean,
arreta-eredu berri bat sakontzen eta finkatzen
jarraitzea da helburua, herritarrekiko harremanen
potentziala ahalik eta gehien aprobetxatu ahal
izateko.

