
Bizkaia irekia izanez 
gero, Bizkaia…

Inklusiboagoa izango da eta 
erantzukidetasun handiagoz jokatuko 
du, zoriontsuagoa eta asebeteagoa 
izango da, irekiagoa eta adimendunagoa

… Eta sarean dabilen eta 
erlazionatzen dena izango da

hala, sinergia eta lankidetza berriak 
sortuko ditu

Bizkaia
lurralde irekia
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Lortu nahi dugun Bizkaia

Bizkaiko Foru Aldundiak agintaldi berria hasi 

zuen 2015eko uztailean. Agintaldi horrekin 

batera epe berri bat hasi zen, eta epe horren 

helburu nagusienetako bat pertsonengandik 

hurbilago egotea da. Bizkaiko Foru 

Aldundiaren gobernu-taldeak apustu sendoa 

egin du gobernu-ekintzaren oinarrizko ardatz 

bezala lankidetza-, irekiera- eta 

hurbilketa-espazioak sortzeko. 

Kudeaketa irekiko eredu horren helburu 

nagusia Bizkaia danon artean egiten dugularen 

mezua indartzea da, eta horrez gain kudeaketa 

hobetu, kudeaketa eraginkorragoa egin eta 

bestelako helburuak ere lortu nahi dira.  

Bizitzen ari garen une honen ezaugarriak 

kontuan hartuta, uste dugu herritarrak Bizkaiko 

Foru Aldundiaren kudeaketan parte hartzeko 

egiten ditugun ahaleginak bikoiztu egin behar 

ditugula. 

Bizkaiko bizilagunek Aldundia hobeto 

ezagutzea nahi dugu, eta gainera, gure 

gobernu-ekintzen jarraipen-, ebaluazio- eta 

kontrol-mekanismoak indartu nahi ditugu. 

Hori guztia kudeaketan arduratsuak izanez eta 

gobernu-eredu harremanezkoa eta hurbila 

bilatuz. 

1. SARRERA 

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

3



GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

Barne-egitura berria

Bilatzen ari garen gobernu irekiko eredu hori lortu ahal izateko,  eredu hori ahalbidetuko zuen 

antolakuntza egitura eskuratu  behar genuen lehendabizi. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 

barne-egituraren antolaketan aldaketa hauek egin dira.

Gobernu-gune zentral bat sortu da eta horretarako bi zuzendaritza berri eratu dira, bat, Ahaldun 

Nagusiaren Kabinetean, eta bestea, Modernizazio, Gobernamendu On eta Gardentasunerako 

Kabinetean.

Lehenengo aldaketa Bizkaiko Behatokia 

martxan jartzea izan da. Organo hori 

agintaldi honetan sortu da, eta bere 

arduren artean daude herritarren 

parte-hartze prozesuak koordinatzea eta 

kontu-emateak. Horrez gain, 

Behatokiaren eginkizunen artean dago 

pertzepzio soziala monitorizatzeko eta 

Bizkaiko gobernuaren kudeaketa 

ebaluatzeko sistema garatzea. 

Bigarren aldaketa Modernizazio, 

Gobernamendu On eta Gardenta- 

sunerako Kabinetea sortzea izan da. 

Berariazko organo horren arduren artean 

egongo dira kudeaketaren 

eraginkortasuna hobetzearekin lotutako 

politikak garatzea, administrazioa 

modernoagoa bilakatzea eta Foru 

Aldundiaren beraren eta bere menpe 

dauden sozietate publikoen gardentasun 

indizeak hobetzea.

2. GOBERNU IREKIAREN ALORREAN
 ORAIN ARTE EGINDAKO LANAK

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia
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2. GOBERNU IREKIAREN ALORREAN
 ORAIN ARTE EGINDAKO LANAK

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

Saiatu gara barruko nahiz kanpoko agenteek modu aktiboan parte har zezaten Gobernu Irekiaren 

lehenengo plan honetako lehentasunak eta jarduketa-esparruak definitzen. INNOBASQUEk 

(Berrikuntzaren Euskal Agentzia) plana zehazten lagundu du, kanpoko nahiz barruko agenteen 

parte-hartzea dinamizatuz; berak parte hartu du, halaber, Open Government Partnership (OGP) 

erakundeak ELGErekin lankidetzan antolatutako Gobernu Irekiaren gailurrean, Parisen, joan den 

abenduan. Bertara eraman du Bizkaiaren ikuspegia, eta Gobernu Irekiaren estrategia globalean bi 

erakunde horiek markatzen duten abangoardiarekin lerrokatu du.

Barne eta kanpo parte-hartzea

5



GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

6

2. GOBERNU IREKIAREN ALORREAN
 ORAIN ARTE EGINDAKO LANAK

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

Emaitzak lortuz 

Beraz, ziklo aldaketa baten barnean gaude eta Bizkaiko Foru Aldundiak barne egitura berria du lortu 

nahi dugun Gobernu Irekiaren eredurantz aurrera egiten joateko, eta hala, jada zenbait emaitza 

lortu ditugu, besteak beste honakoak: 

Lehenik eta behin, gobernuak agintaldian 

hartuko dituen konpromisoei buruzko 

agiri bat sortu da, Bizkaia Goazen 2030 

deiturikoa. Agiri hori erreferentziazko 

ardatza izango da lau urte hauetan 

erakundearen jardueren zer eta nola 

arloei dagokienez. Gobernuaren Plan 

horretan, Foru Gobernuak Bizkaiko 

biztanleekin dituen balio, helburu eta 

konpromisoak jasotzen dira. 

Bigarrenik, 2016ko otsailean, Bizkaiko 

Batzar Nagusiek Gardentasunari buruzko 

Foru Araua onetsi zuten; Foru Arau hori 

abangoardista da inguruko antzeko 

arauekin alderatuz, eta horrez gain, 

handizalea da, informazioa publikoa 

eskuratzeari buruzko eskubidea eta 

publizitate aktiboa garatzeko mailari 

dagokionez.

Ekimen berritzaile bat martxan jarri da 

kontu-emate publikoari dagokionez. 

Ekimen horren burua Bizkaiko Ahaldun 

Nagusia bera da eta ekimenaren oinarria 

Bizkaia Goazen 2030 agirian jasotako 

konpromisoak dira. Hala, Bizkaiko eskualde 

bakoitzean lurraldeko biztanleekin egiten 

diren topaketen zikloa antolatu da. 

1 2 3
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GOBERNU IREKIAREN
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Kronograma:

2016ko urtarrila 
BIZKAIA GOAZEN 2030

2016ko otsaila
Gardentasunari buruzko Foru Araua onartzea

2016ko apirila
OGP (Open Government Partnership) sareari 

atxikitzea

2016ko azaroa
“Bizkaia Zeugaz” kontuak emateko prozesua 

abiaraztea.  Topaketak lurraldeko eskualdeetan

2016ko azaroa
Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orriko Bizkaia 

Irekia atala 

2016ko apirila
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gardentasunari 

buruzko atari berria abiaraztea 

Abendua-2016ko martxoa
Ekintza Plana egiteko alderatze-prozesua (OGP 

metodologia)

2016ko abendua
Kanpo-maila

Eragileak - Lurraldeko gizarte zibila

2017ko otsaila-martxoa
Alderatze Batzordea

Tokiko zein nazioarteko adituen panela

2017ko otsaila
Barne-maila

BFAren politikariak eta teknikariak

2017ko martxoa
 BFAren 2017-2019 gobernu irekiaren ereduan 

aurrera egiteko lan-plana aurkeztea

2017ko azaroa
Bizkaiko Foru Aldundiaren herritarren 

partaidetzarako APPa. 

2017ko Urtarrila (urtekoa)
«Bizkaia Goazen 2030» deritzonaren 

jarraipen-txostenak argitaratu eta zabaltzea. 



GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

2. GOBERNU IREKIAREN ALORREAN
 ORAIN ARTE EGINDAKO LANAK

GOBERNU IREKIAREN
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Labur esanda, Bizkaiko Foru Aldundian uste 

dugu gobernu irekia ez dela helmuga bat edo 

leku bat. Bide bat da, dagoeneko urratzen hasi 

garena, eta administrazio hobea, hurbilagokoa, 

modernoagoa eta arduratsuagoa izatea 

ahalbidetuko diguna, politika egiteko eta gauza 

publikoak kudeatzeko modu berri baten 

bitartez.

Politika hau herritarrei entzutetik eta 

hausnartzetik jaio da, hala eskatu digute-eta. 

Eta ez da besterik gardentasun gehiago, parte 

hartze gehiago, irekitze gehiago eta hurbiltasun 

gehiago baino, pertsonen zerbitzutan dagoen 

Bizkairantz aurrera egiteko helburuz.

Horregatik guztiagatik, Gobernu Irekiko Plan 

hau egitea beharrezkotzat jo da, OGPk 

proposatutako metodologia betez, dokumentu 

honetan zehazten dena.

Labur esanda

Ezagutu, neurtu, ebaluatu, partekatu, eta 

Bizkaiko herritarrek ebaluatuak izatea, 

kudeaketa hobetzeko. Horixe da gure Gobernu 

Irekiaren ereduko zikloa. Erronka honi kemenez 

eta ilusioz egingo diogu aurre, ziur baikaude 

aldaketa kultural baten aurrean gaudela eta bi 

emaitza funtsezko ekarriko dituela: gure eredu 

instituzionala eta haren zilegitasuna 

sendotzea, eta baliabide publikoen 

kudeaketan eraginkortasuna hobetzea. 

Gure eredua Gobernu Irekia zer den definitzen 

duten nazioarteko irizpideetatik elikatzen da, 

baina era berean gobernantza eredu propio 

baten zehaztasunak jasotzen ditu, agintaldi 

honetan bere bidea hasiko duena. Horregatik, 

ez dugu aurkeztuko Gobernu Irekitzat jotzen 

denaren eredu puru eta zurrun bat. Aitzitik, 

zenbait berezitasun sartuko ditugu, gure ustez 

gauza publikoen gobernua ulertzeko modu 

hau aberasten dutenak eta gure lurraldeko 

berezitasun politiko eta instituzionalak hobeto 

irudikatzen dituztenak. 

Gobernu Irekiko gure eredua
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Gure Gobernu Irekiko ereduaren ezaugarriak

Gure Gobernu Irekiaren ereduaren 

ezaugarri nagusietako bat da gobernu 

erlazionala izan behar dela. Jarraipen 

egokia egin behar da, ikerketa sozialeko 

tresnen bidez, osorik dagoen eta bere burua 

elikatzen duen sistema batean ondo 

egituratuak. Horrela, herritarren premiak 

hobeto ezagutuko ditugu eta politika 

publikoak inguruko joeretatik eta gizarte 

pertzepziotik hurbilago bideratuko ditugu. 

Horrez gain, gobernu irekiaz hitz egitea 

gardentasunaz jardutea da. Bizkaiko Foru 

Aldundia estatuko gardenena da, eta 

Aldundien Nazioarteko Gardentasun 

Indizearen puntuazio gorena dauka. Baina 

hori ez da gure azken helburua. 

Gardentasunak, bere horretan, ez du zertan 

ekarri behar egoera hobea gure foru 

erakundearen kalitatearen ikuspegitik. 

Horregatik, beste urrats bat eman nahiko 

genuke, eta zenbait tresna sortu, 

gardentasuna herritarrek eta lurraldeko 

erakundeek informazio publiko 

interesgarria eskuratzeko modu azkar eta 

erraza izan dadin; jendeari eskaintzen zaion 

informazio guztiari erabilgarritasuna 

ematen dion gardentasun eredua. Gobernu 

Irekiko gure ereduaren ezaugarri honek 

ahalbidetuko digu erakundearen gaineko 

konfiantza sendotzea eta hobetzea, baita 

haren funtzionamenduaren ezagutza maila 

areagotzen ere. 

1 2
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Gure Gobernu Irekiko ereduaren ezaugarriak

Gure Gobernu Irekiko ereduaren beste 

ezaugarri bat herritarren parte hartzea 

da, konpartitutako erantzukizunetik.  

Hau da, guk nahi dugun herritarren 

parte hartzean, espazio arin eta 

operatiboak sortu gura ditugu, parte 

hartzea “burokratizatzeko” joera 

orokorretik urrun, eta parte hartzea 

foroetara eta kontsulta-kontseiluetara 

edo online eztabaiden espazioetara 

mugatzetik urrun. Horregatik, Bizkaiko 

Foru Aldundia osatzen duten sailek 

abiatzen dituzten ekimenetan parte 

hartzeko prozesuak bultzatuko dira, 

agintaldiko proiektu estrategikoen 

inguruan, baita foru arau eta dekretuak 

egiteko jarduketen inguruan ere. Arreta 

berezia jarriko da proiektu 

estrategikoetan parte hartze prozesuak 

garatzean, eta dagoeneko dauden 

espazio formalak eta parte hartze 

egiturak mantentzen jarraituko dugu 

(foroak, kontseiluak eta abar). Baina gure 

ekimena ez da espazio eta proiektu 

hauetara bakarrik mugatuko: gizarte 

parte hartzea gauza natural bat izatea 

nahi dugu, sailek definitzen dituzten 

politika publikoen zikloen barruan 

dagoena. 

Parte hartzea eskubidea da, ez 

betebeharra. Gauza publikoen 

kudeaketan modu aktiboan parte 

hartzeko eskubidea bermatu behar 

dugu, baina parte hartu nahi ez izateko 

eskubidea ere errespetatu behar da. 

Beraz, erabakiak hartzea bi eskubideoi 

egokitu behar zaie, gardentasunaz eta 

eraginkortasunaz dugun ikuspegia 

ahaztu gabe betiere. 

Parte hartzeaz ari garenean, dena 

eskuordetu daiteke, erantzukizuna izan 

ezik. Eta erantzukizun hori foru 

gobernuan denon baliabideak kudeatu 

behar dituztenei dagokie. Ondo dakigu 

ezin dugula utzi erabakiak hartzea 

pluraltasun eta erantzukizun mugatuko 

parte hartze espazioen esku, inolako 

lege edota administrazio erantzukizunik 

ez dutenak.

3
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Gure Gobernu Irekiko ereduaren ezaugarriak

Gure iritzian, beharrezkoa da kontuak 

emateko espazioak sortzen jarraitzea, 

foru kudeaketa etengabe balorazio 

publikoaren pean jarri ahal izateko, 

agintaldian zehar. Orain arte, Bizkaiko 

herritarrek kontuak emateko zeukaten 

une bakarra 4 urtean behin egiten diren 

foru hauteskundeak ziren. Agintaldi 

honetan, berriz, kontuak emateko 

espazio berri bat ireki dugu, 4 urte 

horiek igaro arte itxaron beharrik gabe.  

Uste dugu egiten dena modu ohikoago 

batean ezagutu eta ebaluatzeko aukera 

eskatzen dutela herritar batzuek. Eta, 

gainera, uste dugu hori oso positiboa 

dela Foru Aldundi honek egiten duen 

kudeaketarentzat. 

Gure gobernu plana aurkeztu ahal izatea 

eta urteko jarraipen bat egin ahal izatea, 

beraz, agintaldi honetan funtsezko 

lan-ardatza da. Modu arautuan egin 

gura dugu, arau argiekin eta lanabes 

egokiekin. Horregatik, informazioa 

biltzeko metodo on bat lantzea eta 

zorroztasunez neurtu ahal izateko 

erreferentziako adierazleak sortzea 

funtsezkoa da eredu eraginkor bat 

eraikitzeko. 

Gainera, kontuak emateko espazio 

horiek euskarri teknologikoa izan behar 

dute (webgunea, aplikazioa), baina, 

batez ere, zuzeneko harremana 

ahalbidetu behar dute: herritarren 

aurrean aurkeztea haien inguruan, 

eskualdeetan, eta zergatik bai eta 

zergatik ez azaltzea. Gardentasuna eta 

parte-hartzea garatu nahi dira, baina 

batez ere ardura bermatu behar da, batik 

bat, guztio-guztiona dena lau urtez 

kudeatzeko mandatua egin digutenekin.  

4
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Gure Gobernu Irekiko ereduaren ezaugarriak

Gobernu irekia ebaluatzen duen 

gobernua da. Baliabide publikoak modu 

arduratsuan eta eraginkorrean 

kudeatzeaz arduratzen den gobernua 

da. Modu egokian gauzatu ahal izateko, 

neurtu beharra dago. Egiten duguna 

neurtzeak dakar kudeaketa ebaluatzea, 

politika publikoek sortzen dituzten 

administrazio-prozesuak ebaluatzea eta 

horien eragina neurtzea. 

Gauzak hobeto egin nahi baditugu 

behar-beharrezkoa da modu 

sistematiko eta gardenean egitea. Egiten 

dugunak sortzen duen balio publikoa 

zein den jakin behar dugu eta 

a d m i n i s t r a z i o - p r o z e s u e n 

eraginkortasuna ezagutu, hobetu ahal 

izateko. Alabaina, horrez gain, 

neurketa/ebaluazioa ebaluazio 

publikoarekin alderatu behar dugu, hau 

da, kontuak emateko prozesutik lortzen 

dugunarekin, bai eta lurraldeko 

monitorizazio-tresnen bitartez lortuko 

dugun gizarte-pertzepzioarekin ere. 

Gobernu irekiaren gure eredua 

lankidetzazko gobernuarena da. Maiz, 

hori izaten da urratsik konplexuena 

administrazio batentzat. Kanpora 

irekitzea, eta beste erakunde, 

gizarte-eragile, enpresa eta abarrekin 

lan egitea dakar. Erakundea uharte gisa 

ikusi beharrean (nahiz eta primeran 

kudeatuta egon), derrigorrez lurraldeko 

eta munduko beste eragile batzuekin 

batera lan egin behar duen eragile gisa 

ikusi behar da, xede komun bat lortzeko: 

biztanleen ongizatea.

Foru-aldundian Bizkaia ireki bat nahi 

dugu, bere buruari zein munduari irekita 

dagoena. Hori dela eta, ahalegin 

gehiago egingo dugu honako hauek 

sustatzeko: nazioartekotzea, 

crowdfunding delakoa, elkarlanak, 

erakundea herritarrei hurbiltzea (batez 

ere pertsonei) eta 

administrazio-burokrazia minimizatzea. 

Hori guztia proiektu estrategikoen 

bitartez egingo dugu, eta modu 

jarraituan kontuak emango ditugu 

horien inguruan. 

5 6
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3. EKINTZA PLANA EGITEKO
 KONTSULTA PUBLIKOAREN FASEA 

Gobernu ireki baten Ekintza Plan bat egiteko 

orduan, funtsezkoa da dagoeneko abian 

dauden ekimenak onestea eta egituratzea eta, 

aldi berean, edukiak eta ekintzak barnean 

lerrokatzea. Orobat, beharrezkoa da eginkizun 

hau lurraldeko beste eragile batzuekin 

partitzea, haiekin esparru komun bat eraiki 

behar baitugu. 

Izan ere, «erakunde ireki batean» lan egiteak 

berez dakar «lurralde ireki» baten ikuspegitik 

lan egitea. Gobernu irekia gardentasunean, 

partaidetzan eta lankidetza publiko-pribatuan 

oinarritzen da, eta, horretarako, beharrezkoa da 

esanahiak partekatzea. 

Bereziki, esparru logiko horietatik harago, 

gobernu ireki batek berez dakar guztion artean 

eraikitzea zer urrats eman behar diren Bizkaia 

lurralde irekiago bat izateko eta —jakina— 

Bizkaiko Foru Aldundia erakunde irekiagoa 

izateko. Ezinbestekoa da bertatik bertara 

ezagutzea non dauden ahuldaderik 

handienak, bai eta non dauden ekimen berriak 

garatzeko aukerarik onenak ere. 

Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiak prozesu 

bat diseinatu du —dagoeneko ezartzen ari da—, 

egitura eta ezaugarri hauek dituena:

Prozesuaren diagrama hori fase bitan gauzatu 

da, hots, barne-fasean eta kanpo-fasean 

(2016ko abenduan eta 2017ko otsailean 

egindako partaidetza-saioak), zeinen 

ondorioak eta ekarpenak txosten batean bildu 

diren. Gobernu eta lurralde irekiagoak 

garatzeko prozesuan erakundeek nahiz gizarte 

zibilak dituzten ikuspegiak jasotzen dira txosten 

horretan. 

Halaber, partaidetza-saioetan jaso diren 

ekarpenen ikuspegia eta egitura aberastu 

dituzten aditu batzuen laguntza izan dugu. 

Ekintza-plana garatzeko gizarte 
zibilarekin lan egitea

Alde anitzekoa, irekia eta 
parte-hartzailea den 

KANPOKO MAILA
Lurraldeko gizarte zibileko 

eragileak

ALDERAKETARAKO BATZORDEA
Tokiko mailan eta nazioartean 

adituak direnen panela

BARNEKO MAILA
BFAko langile politikoak 

eta teknikoak

Konpromiso zehatzak eta 
zenbagarriak biltzen 

dituena

Erreforma berritzaileak 
bultzatzen dituena

Prozesuaren deskribapena
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3. EKINTZA PLANA EGITEKO
 KONTSULTA PUBLIKOAREN FASEA 

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

KANPO-FASEA BARNE-FASEA ALDERATZE-FASEA

HELBURUAK
Ekintza-esparruari elementu berriak gehitzea, gizartean 
dauden ikuspegi desberdinak kontuan hartzeko.

Gure lurralderako «aterki» partekatu bat eraikitzea.

Ekarpenen ondorio gisa (ikuspegia, lehentasunak...), 
ekintzen lehentasunak ezartzea.

EMAITZAK
Lurralde ireki baten ezaugarriak.

Lurraldearen garapenerako erronkak.

Ekintzak erantzunkidetasunaren ikuspegi batetik heldu 
beharra

HELBURUAK
Ikuspegi komun batean lan egitea, eta gobernu 
irekiaren inpaktuak zenbaterainoko irismena duen 
ulertzea.

Gobernu irekiaren arloko ibilbidea aintzat hartzea eta 
ezagutaraztea.

Datozen bi urteetan ezarri behar diren ekintzak 
lehenestea.

EMAITZAK
Autodiagnostikoa: abian dauden ekintzak.

Ekintzen eta gizarte zibilaren eskaeren arteko 
lerrokatze-maila.

Planaren konpromisoen oinarri gisa lehenetsitako 
ekintzak.

HELBURUAK
Gobernu irekiaren estrategia aberastu eta finkatzea. 

Gobernu irekiaren arloko konpromisoak lotzea haien 
garapenerako une egokiarekin.

EMAITZAK
Oraingo ingurune instituzionalak gobernu irekiaren 
arloan dituen politikak kualitatiboki ebaluatzea.

Gobernu irekiaren arloko estrategia batean faseka sartu 
beharreko elementuetarako proposamena.

Fase bakoitzaren helburuak eta datu esanguratsuenak:
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3. EKINTZA PLANA EGITEKO
 KONTSULTA PUBLIKOAREN FASEA 

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

KANPO-KONTSULTAREN FASEAren 

dinamikak oinarri hau izan zuen: 

«zertarakoak» edo eraldaketen benetako 

esanahia ez galtzeak lurralde ireki bati 

dakarzkion onurak lantzea. «Erronka 

gaindituaren» ildotik lan egin zen, 

parte-hartzaileek erantzukidetasun 

publiko-pribatutik garatu zitzaten errealitate 

berriak eraikitzeko aukera emango zuten 

proposamenak.

Kanpo-kontsultaren lehen tailer horretan, 

guztira parte hartu zuten pertsonak eta 

erakundeak 36 izan ziren, irizpide hauen 

arabera aukeratu zirenak: 

• Aditu mailako ezagutza gobernu 

irekiaren arloan edo 

espezialitate-profesionalaren eremuan 

• Bizkaiko Foru Aldundiarekiko 

lankidetza-gradua

• Genero Parekotasuna

BARNE-KONTSULTAREN faseko partaidetza- 

saioa kanpo-kontsultan lortutako emaitzen 

arabera eraiki zen. Ekintzak (abian daudenak 

edo egingarriak) identifikatzeko ariketa bat egin 

zen, ekintzok gero kanpo-kontsultan 

zehaztutakoekin alderatzeko. Azkenik, ekintza 

horiek lehenesteko ariketa bat egin zen, Ekintza 

Planaren konpromisoak funtsatzeko oinarri 

gisa.

Kanpo-kontsultaren bigarren tailerrean, 

Bizkaiko Foru Aldundiko hainbat 

departamentuetako 59 pertsonak parte hartu 

zuten, guztira. Beraz, Bizkaiko Aldundiko sail 

guztiek parte hartu zuen tailer horretan. 

Erantzukizun politikoak nahiz teknikoak 

dituzten pertsonen arteko oreka bilatu zen, 

eztabaida eta ekarpenak aberasteko asmoz.

ALDERATZE-FASEAN 14 adituk parte-hartu 

zuten eta iritzi kualifikatua duten pertsonen 

partaidetzaren bidez ardatzen definizioa 

aberasteko aukera gisa planteatu zen. 

Horretarako, bost galdera ireki 

(luzapen-mugaturik gabeak) zituen galdetegi 

bat egin zen, honako gai hauek jasotzen 

zituenak: adituaren profila eta gobernu 

irekiarekin lotutako zer proiektu edo 

ekimenetan lan egiten duen; egungo 

egoeraren zer ebaluazio edo diagnosi egiten 

duen gobernu irekiari dagokionez, eta gobernu 

irekiaren eredu propioa diseinatzeko 

proposamenak (eredua garatzeko elementuak, 

hura abiarazteko une egokia, e.a.)
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3. EKINTZA PLANA EGITEKO
 KONTSULTA PUBLIKOAREN FASEA 

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANABizkaia Irekia

1 Sorkuntza kolektiboko 
sistema bat garatzea 2 Ezagutza ireki eta 

banatua 3
Erakundeen legezkotasuna 
eta haienganako konfiantza 

indartzea 4
 Ikuspegi eta nortasun 
partekatu bat sortzea, 

komunitarioa sendotzeko 5
Inklusiboak eta 

berdintasunezkoagoak diren 
balioak geureganatzea

Kontsulta-fasearen emaitza nagusiak:

HELDU BEHARREKO GAIAK
• Ekitatea justizia sozialean eta bizi-kalitatean 
lortzeko gakoa

• Sare komunitarioak, formalak nahiz 
ez-formalak, ezagutaraztea eta erabiltzea.

• Nork bere burua ezagutu eta onartzeak eta 
lankidetzan jardun nahi izateak komunitatearen 
sorrera dakar. Aldaketaren eta irekieraren 
beldurra gainditzea (benetan partekatzea) eta 
sistema burokratikoa sinplifikatzea.

• Aldaketa iraunkorra egitea komunitarioaren 
gobernatze-sisteman

NOLA HELDU GAI HORIEI
• Baldintzak sortzea

• Lankidetzarako eta transferentziarako 
mekanismoak/erremintak

• Pertsonak erakartzea

• Harremanak eraldatzea

HELDU BEHARREKO GAIAK
• Datu ulergarriak sortu eta eskuratzea: «datu 
gordina» erakutsi eta partekatzea; hura 
testuinguruaren bidez ikusarazi eta 
ulertaraztea

• Herritarren rolen aldaketa, eta balioa 
sortzeko aukerak biderkatzeko administratzea

• Erreferentziako lurraldea, baldin eta ezagutza 
ireki eta banatua jarduera ekonomikoaren 
sektore gisa balioztatzen badu.

NOLA HELDU GAI HORIEI
• Informazioa eta datu publikoak 
eskuragarriagoak eta ulergarriagoak egitea.

• Ekonomia-sustapena

HELDU BEHARREKO GAIAK
• Botere publikoaren aurrean, zerbitzu 
publikoaren ideia indartzea

• Elkarrizketarako mekanismo berriak: beldur 
eta aurreiritzi barik; egiazkoak.

• Kontu-ematea, zuzenbide zein boterearen 
ikuspegitik orekatua den sistema bat sortzeko.

• Erantzukizunaren kultura, bai asmatzen 
denean bai huts egiten denean

NOLA HELDU GAI HORIEI
• Transferentzia eta komunikazioa

• Ko-sorkuntza 

• Inpaktua eta efikazia neurtzea. Esparru etiko 
bat sortzea

HELDU BEHARREKO GAIAK
• Nortasuna eta hura funtsatzen duten 
mekanismo sozialak eta kulturalak nola 
eraikitzen diren ulertzea

• Desberdintasunak konpontzeko erremintak 

• Partaide izatearen sentimendu partituan 
sakontzea

• Ikuspuntu unibokoak gainditzea: zalantzan 
jartzea guztionak direla jotzen ditugun baina 
baztertzaileak izan daitezkeen ikurrak, 
ohiturak eta moduak.

NOLA HELDU GAI HORIEI
• Arlo publikoaren eta pribatuaren arteko 
kalitateko elkarrizketa 

• Gizarte zibila sendotzea

• Nortasun eta jarduketa-esparru partituak 
sortzea

HELDU BEHARREKO GAIAK
• Pertsona eta talde guztiek hitza dute, entzun 
egiten zaie eta aintzat hartuak dira: arazo 
sozialei pertsonengandik heltzea.

• Benetako berdintasuna: ahalduntzea eta 
erabateko partaidetza

• Horrek, borondateaz gainera, baliabideak, 
espazioak eta baldintzak eskatzen ditu

NOLA HELDU GAI HORIEI
• Sentsibilizatzea eta ikaskuntza 

• Ekintza publikoa dibertsitatearen bidez aintzat 
hartzea edo aberastea

• Benetako berdintasuna 

ERRONKA ERRONKA ERRONKA ERRONKA ERRONKA 
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LANKIDETZA 
PUBLIKO-PRIBATUAREN 

SUSTAPENA

GARAPEN 
TEKNOLOGIKOA ETA 

BERRIKUNTZA

KONTUAK 
EMATEA

GARDENTASUNA 
ETA DATU 
IREKIAK

HERRITARREN 
PARTE-HARTZEA

OSOTASUN 
PUBLIKOAREN 
HOBEKUNTZA

6 ardatz
Gobernu Irekiaren

14
KONPROMISO
Aldundiko Sail ugarik bideratuta
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GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

1. ARDATZA. GARDENTASUNARI ETA DATU
IREKIEI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia

1. KONPROMISOA - Lurralderako gardentasunari buruzko plan bat prestatu eta ezartzea

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako 
Zuzendaritza Nagusia

Sail/talde
arduraduna

Funtsezko aurrerapauso bat eman nahi da 
gardentasunaren kontzeptu transformazionalean, 
«lurralde irekiaren» filosofiara iristeko. Horretarako, 
gardentasunaren garapenerako neurri zehatzak ezarriko 
BFAn, foru-entitateetan eta lurraldeko udaletan.

Lortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

Bizkaiko Foru Aldundia, foru-entitateak eta lurraldeko 
udalak 

Sozietate zibila, sektore pribatua

Lurraldeko entitate pribatuak, gardentasunarekin 
konpromisoa hartu dutenak

Beste aktore batzuk 

Foru Aldundia eta Bizkaiko Lurralde Historikoa 
gardentasunaren abangoardian kokatzea.

Helburu nagusia

Aldian-aldian gardentasunaren kudeaketa 
ebaluatzea Bizkaiko Foru Aldundian eta 
foru-sektore publikoko entitateetan

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen helburuak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Gardentasuna: Konpromiso honek modu esanguratsuan 
sendotuko du gardentasuna, bai Bizkaiko Foru 
Aldundian, bai Planean partaide diren gainerako 
erakundeetan; horretarako, neurri espezifikoak hartuko 
dira publizitate aktiboa sustatzeko eta informazio 
publikoa eskuratzeko eskubidea bermatzeko.

OPG balioak 

Bizkaiko Gardentasunari buruzko Foru Arauan 
ezarritakoa garatzea; herritarrek foru-erakundeengan 
duten konfiantza indartu eta hobetzea; gardentasunaren 
printzipioa BFAren prozesuetan sartzea bultzatzea, eta 
Lurraldean gardentasunaren kulturarantz aurrera egitea.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Gardentasunaren plangintza datozen 3 urteetan zehaztu 
eta betearaztea. 

Konpromisoaren deskripzio laburra 

Batez ere, zintzotasun publikoa areagotzeko erronkari 
begiratu zaio.

Aintzat hartu den OPG erronka

INDARREAN 2015eko
iraila

2019ko
martxoa 

Bizkaiko Foru Aldundiaren gardentasunaren 
kudeaketaren kalitateari buruzko kanpoko 
egiaztapena

INDARREAN 2015eko
abendua

2019ko
martxoa 

Kontsultak analizatzeko sistema bat ezartzea INDARREAN 2015eko
abendua

2019ko
martxoa 

Gardentasunari buruzko urteko memoria egitea BERRIA 2015eko
abendua

2019ko
martxoa 
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2. KONPROMISOA - Bizkaiko Foru Aldundiaren datuak irekitzea

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako 
Zuzendaritza Nagusia

Une honetan ez dago datu irekien zerbitzurik Bizkaiko 
Foru Aldundian; horregatik eratu nahi da, 
apurka-apurka, zerbitzu hori.

Gobernukoak

Modernizaziorako Zuzendaritza Nagusia

Aldundiaren sailak 

Lantik

Biscaytik

Sozietate zibila, sektore pribatua

Datuen bererabiltzaileen komunitatea

Enpresak

Infomediarioak

Bizkaiko Foru Aldundiaren esku dauden datu publikoak 
irekitzea, Open Data proiektuaren irizpide eta 
betekizunekin bat. 

Datu-iturburuen lehen katalogoa egitea.  Lehen 
dataset bat egitea

Konpromiso hau bat dator datuak irekitzearen eta 
OGPren ekimenaren balioekin. 

Datu irekien zerbitzu bat eduki nahi dugu, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren web-orrian datuen katalogo zabal eta 
eguneratu bat eskainiko duena.

Bizkaiko Open Data proiektuarekin bat, foru-sailen datu 
publikoak irekiko dira, modu sekuentzialean: lehenenik, 
interes eta bideragarritasun handienekotzat jotzen diren 
datuak identifikatuko dira; gero, datu-multzo gehiago 
irekitzen joango da, apurka-apurka.

Datu publikoak irekiz haien aprobetxamendua 
eraginkorragoa izatea da proiektu honen erronka. Hala, 
hirugarren batzuek erabiltzen dituztenean, balio 
ekonomikoa eta soziala sortuko dira.

BERRIA 2016ko
iraila

2017ko
ekaina

Web-orrian lehen dataseta argitaratzea BERRIA 2017ko
ekaina

2018ko
maiatza

Sail/talde
arduraduna

Lortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen helburuak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OPG balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren deskripzio laburra 

Aintzat hartu den OPG erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

1. ARDATZA. GARDENTASUNARI ETA DATU
IREKIEI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia
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3. KONPROMISOA - Aldundiaren aurrekontu irekiak 

Ogasuna

Aurrekontuei buruzko informazioa hainbat formatutan 
eskaintzen zaie herritarrei. Artxibo elektronikoan, PPT 
aurkezpenetan zein azalpen-testuetan. Datozen 
urteetara begira, aurrerapausoak eman nahi dira 
aurrekontua aurkeztu eta zabaltzeko moduei 
dagokienez; izan ere, irisgarriago, dinamikoago eta 
pedagogikoakoak izatea lortu nahi da, foru aurrekontua 
hobeto ezagutarazteko eta aurrekontuaren informaziora 
sarbidea izateko.  

Gobernukoak

Bizkaiko Behatokia / Komunikaziorako Zuzendaritza 
Nagusia / Gobernamendu Onerako eta 
Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusia.

Sozietate zibila, sektore pribatua

N/A

Aurrekontua ikusteko tresna bat garatzea.

Beharrizanak eta aurrekontua ikusteko ereduak 
definitzea

Konpromiso honen bitartez, Foru Aldundiaren 
gardentasuna sustatzeko balioari erantzuten zaio, 
aurrekontu eskuragarriagoa eta ulergarriagoa prestatuz.

Espero da aurrekontua ikusi ahal izateko tresna bat 
sortzea,  eskaintzen den informazioarekin modu 
dinamikoan aritzeko. Tresna horri esker, foru-aurrekontu 
bat zer den hobeto jakitea espero da.

Tresna bat, gutxienez, garatzea, herritarrek informazio 
hori ikusteko aukera izan dezaten eta erakargarriak eta 
ulerterrazak diren formatuetan erabil dezaten.

Konpromiso hau bat dator kontu-arrazoiak emateko 
neurriak gehitzearekin eta baliabideen kudeaketa 
eraginkorra egitearekin; izan ere, horrela, tresna 
partekatuak eskaintzen dira, eta kostuen bikoiztasunak 
saihesten dira.

BERRIA 2017ko
otsaila

2017ko
ekaina

Aurrekontuaren bistaratzea argitaratzea, 1. 
fasea (ez interaktiboa)

BERRIA 2017ko
martxoa

2017ko
maiatza

Bistaratze interaktiborako tresna garatu eta 
inplementatzea (garapena faseka)

BERRIA 2017ko
iraila

2019ko
martxoa

Sail/talde
arduraduna

Lortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen helburuak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OPG balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren deskripzio laburra 

Aintzat hartu den OPG erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

1. ARDATZA. GARDENTASUNARI ETA DATU
IREKIEI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia
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GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

2. ARDATZA. PUBLIKOKI KONTUAK
EMATEARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia

4. KONPROMISOA - BFAren kudeaketan kontu-arrazoiak emateko ekimenak sustatzea  

Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Sail/talde
arduraduna

Kudeaketaren ebaluazio publikoa egiteko aukera 
emango digun kontu-arrazoiak emateko sistema bat 
abian jartzea, lehenengoz. BFAren jarduera hobeto 
ezagutaraztea eta jarraipenerako eta parte-hartzerako 
mekanismoak eskaintzea.

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

Beste foru sail batzuk 

Sozietate zibila, sektore pribatua

Lurraldeko erakunde sozialak

Beste aktore batzuk 

Foru Aldundiaren jarduketa estrategikoen kudeaketari 
buruzko kontu-arrazoiak ematea.

Helburu nagusia

Eredu metodologikoaren definizioa

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Proiektu hau bat dator erakunde publikoek 
kontu-arrazoiak ematearen balioekin eta 
parte-hartzearekin. Izan ere, kontu-arrazoiak emateko 
topaketak parte hartzeko espazioak ere izango dira, non 
proposamen berriak sortuko diren.

OGP balioak 

BFAk zerbitzu publikoen arloan egiten duen kudeaketa 
hobeto ezagutzen lagundu nahi da. Xede horretarako, 
herritarren eta Lurraldeko erakundeen parte-hartze eta 
inplikazio zuzena lortu nahi dira, zerbitzuen kudeaketa, 
plan eta proiektuen jarraipen eta ebaluazioa egiteko.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Bizkaiko kontu-arrazoiak emateko proiektuaren bitartez, 
Bizkaia Goazen 2030 dokumentuan jasotzen diren 
proiektuen kudeaketari buruzko ebaluazio publikoa 
egiten da. 

Konpromisoaren laburpena 

Kontu-arrazoiak emateko neurri gehiago hartzea.

Aintzat hartu den OGP erronka

BERRIA 2015eko
azaroa

2016ko
maiatza

Web orrian tresna osagarriak garatzea BERRIA 2016ko
iraila

2016ko
abendua

Eskualdeetako topaketa presentzialak
(urteko zikloak)

BERRIA 2016ko
azaroa

2019ko
apirila

Sektoreko proiektu pilotua Foru sail batekin BERRIA 2017ko
iraila

2017ko
abendua

Eredua beste foru sail batzuetara zabaltzea BERRIA
2018ko
urtarrila

2019ko
apirila

Betetze-mailari buruzko txostenak, adierazleen 
araberakoak, prestatu eta argitaratzea (urteko 
txostena)

BERRIA
2017ko
urtarrila

2019ko
urtarrila
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5. KONPROMISOA - Bizkaiko Foru Aldundirako politikak ebaluatzeko
sistema bat definitzea  

Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Lurraldearen egoeraren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
lanaren gauzatze-mailaren jarraipena egiteko sistema 
bat ezartzea, kudeaketaren barruko eta kanpoko 
ebaluazioaren bitartez.

Gobernukoak

Gobernamendu Onerako eta Gardentasunerako 
Zuzendaritza Nagusia

Sozietate zibila, sektore pribatua

N/A

Bizkaiko Foru Aldundirako ebaluazio-sistema bat 
definitzea.

Ebaluazio kuantitatiboa egiteko tresnak 
abiaraztea

Konpromisoa kontuak emateko balioarekin lerrokatuta 
dago, eta informazioa ematen du kontu-emate 
presentzialen prozesuak sustatzeko.

Konpromiso honek aukera emango digu kontuak 
emateko sistema eraginkor eta garden bat antolatzeko, 
hainbat iturritan oinarrituko dena. Gainera, 
kudeaketaren ebaluazio jarraitua egin ahal izango da 
datu objektiboen arabera, baina baita biztanleen 
pertzepzio subjektiboaren arabera ere.

Kudeaketan betetze-maila neurtzea ahalbidetzen duen 
sistema finkatu nahi da, gizarte-pertzepzioan, adierazle 
makroetan eta kudeaketa-adierazleetan oinarrituta.

Kontu-arrazoiak emateko neurri gehiago hartzea.

INDARREAN 2016ko
urtarrila

2019ko
martxoa

Ebaluazio kualitatiboa egiteko tresnak 
abiaraztea

INDARREAN 2016ko
maiatza

2019ko
martxoa

Bizkaiko Foru Aldundiaren zerbitzuen kartak 
egitea eta ebaluatzea

BERRIA 2017ko
maiatza

2019ko
martxoa

Lurraldeko testuinguruaren adierazle-sistema 
prestatzea

INDARREAN 2016ko
azaroa

2019ko
martxoa

Sailen jarduketei lotutako kudeaketako 
adierazleen sistema bat prestatzea

BERRIA
2016ko
maiatza

2019ko
martxoa

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OGP balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren laburpena 

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

2. ARDATZA. PUBLIKOKI KONTUAK
EMATEARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia
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GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

3. ARDATZA. HERRITARREN PARTE-HARTZEARI
LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia

6. KONPROMISOA - Herritarren parte-hartzerako eredua garatzea 

Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia.

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea

Sail/talde
arduraduna

BFAk espazio, ekimen eta tresna ugari ditu herritarren 
parte-hartzea sustatzeko. Hala ere, parte-hartze maila 
handiagoetara iritsi nahi da, eta gero eta herritar 
gehiago kontzientziatu nahi dira parte hartzearen 
garrantziaz -bai kanpoan, bai barruan-. Horretarako, 
besteak beste, baliabide metodologikoak, teknologikoak 
eta prestakuntzakoak erabiliko dira.

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

Lantik

BiscayTIK

Foru Aldundiko sail guztiak

Sozietate zibila, sektore pribatua

Lurraldeko herritarrak

Erakunde sozialak

Beste aktore batzuk 

Parte-hartzea finkatu nahi da BFAk ematen dituen 
zerbitzuen kudeaketa hobetzeko mekanismo gisa. 

Helburu nagusia

Web tresnak/app-ak garatzea, besteak beste, 
proiektu, dekretu eta arauetako parte-hartzea 
sustatzeko.

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Konpromiso hau bat dator OGP ekimena sustatzeko eta 
berrikuntza teknologikoa herritarren zerbitzura jartzeko 
balioekin.

OPG balioak 

Espero da BFAk herritarrek parte hartzeko sustatzen 
dituen ekimenak kuantitatiboki eta kualitatiboki 
gehitzea. Horretarako, egun dauden parte-hartze 
ekimenen kopuruaren eta Lurraldeko herritarrek ekimen 
horien gainean egindako balorazioaren jarraipena 
egingo dugu.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

BFAren parte-hartze prozesuen ibilbidea luzatu nahi da, 
eta, haien garapenean, prozesu, tresna eta baliabide 
berriak erabili nahi dira.

Konpromisoaren deskripzio laburra 

Zerbitzu publikoak hobetzea. 

Aintzat hartu den OGP erronka

BERRIA 2017ko
urtarrila

2019ko
martxoa

BFAren parte-hartzeko ekimenen mapa 
egitea

BERRIA 2017ko
martxoa

2019ko
martxoa

Herritarren parte-hartzearen arloko 
prestakuntza ematea, bai barruan bai kanpoan 
(urteko prestakuntza-plana)

BERRIA 2017ko
ekaina

2019ko
martxoa
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7. KONPROMISOA - Parte-hartze soziala sustatzea emakume eta
gizonen arteko berdintasun-politiketan

Berdintasunerako, Lankidetzarako eta 
Dibertsitaterako Zuzendaritza Nagusia

Gure gizartean emakume eta gizonen artean dagoen 
desberdintasun-egoera mikromatxismoen atzean 
ezkutatutako konstante bat da. Iraunkorrak izateaz 
gainera, mikromatxisko horiek emakumeen bazterkeria 
estrukturaleko egoeren sortzaileak dira. Egoera hori 
aintzat hartu eta ikusarazi nahi da. Eta hura identifikatu 
eta gainditzeko, paper aktiboago bat eman nahi zaie 
herritarrei zein gizarte zibilari. Gainera, asmoa da 
herritarren parte-hartzea tresna bat izatea bai 
emakumeak ahalduntzeko, bai BFAren menpeko 
partaidetza- eta lankidetza-espazioetan haien papera 
eta protagonismoa sustatzeko.

Gobernukoak

Foru sail guztiak eta Bizkaiko Foru Aldundiaren mendeko 
sozietate publikoak. 

Sozietate zibila, sektore pribatua

Emakumeen elkarteak, elkarteetako kide ez diren 
herritarrak. 

Seguruagoa eta bidezkoagoa den gizarte baten alde 
egiteko, parte-hartzearekin, lankidetzarekin eta neurriak 
ezartzearekin lotutako jarduketak garatzea.  

Elkarte feministekin, emakumeen elkarteekin 
eta emakume eta gizonen arteko 
berdintasunaren alde lan egiten duten 
elkarteekin parte hartzeko eta lankidetzarako 
espazioak zehaztu eta sustatzea.

Parte-hartzea. Konpromiso honen bitartez, 
parte-hartzea sustatzearen balioa azpimarratzen da; 
zehazki, emakumeen parte-hartzea eta mota horretako 
espazioetan egiten zaien aitorpena.

Emakumeen parte-hartzea areagotzea, parte-hartze eta 
lankidetza publiko-pribatuko espazioetan. Parte 
hartzeko, lankidetzarako eta sentsibilizaziorako ekimen 
berriak garatzea, emakume eta gizonen arteko 
desberdintasunari aurre egiteko eta emakumeek 
espazio horietan duten zeregina ikusarazteko eta paper 
horri garrantzi handiagoa emateko.

Genero-berdintasuneko politiketan aurrera egiteko, 
politika publikoetan eta haien prestakuntzan parte 
hartzeko neurriak ezartzea.

Konpromiso honek zintzotasun publikoaren erronkari 
erantzuten dio, batez ere; aurrerapausoa da, 
administrazio inklusiboago eta berdintasunezkoago 
batera bidean.

BERRIA 2018ko
urtarrila

2019ko
martxoa 

Partaidetzarako espazioak ezartzea emakume 
eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan 
egiten duten entitate eta pertsonei egin 
beharreko aintzatespen publikoan.

INDARREAN 2016 2019

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OPG balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren deskripzio laburra 

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

3. ARDATZA. HERRITARREN PARTE-HARTZEARI
LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia
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GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

4. ARDATZA. GOBERNU IREKIAREN GARAPEN
TEKNOLOGIKOARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia

8. KONPROMISOA - Bizkaiko udalerrientzat gobernu irekiko tresna teknologikoak garatzea 

Herri Administrazioa eta
Erakunde Harremanak. 

Sail/talde
arduraduna

Une hauetan, tresnak garatu badira ere, gobernu 
irekirako garapen teknologikoak sistematizatu eta 
zabaldu egin nahi dira.

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

BiscayTIK

Sozietate zibila, sektore pribatua

Lurraldeko startupak eta enpresa teknologikoak

Gardentasunaren eta herritarren parte-hartzearen arloan 
adituak diren enpresa eta erakundeak.

Beste aktore batzuk 

Udaletan gardentasuna, parte-hartzea eta 
kontu-arrazoiak ematea sustatzeko doako 
tresna-multzoa garatzea. Udal autonomia errespetatuz

Helburu nagusia

Lurraldearen udalerriekin batera beharrizanen 
definizioa eta tresnen katalogoa

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Konpromiso honekin, gardentasuna, parte-hartzea eta 
kontu-arrazoiak ematea sustatzeko balioei erantzuten 
zaie; zehazki, tresna teknologiko berritzaileak garatzeari.

OPG balioak 

Espero da udalen gobernu irekiko ataria sortzea, 
definitutako tresna guztiak sartzen dituena, euskarri 
teknologikoa emateko udalen gobernu irekirako 
proiektuaren garapenari.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Tresna teknologiko bat, gutxienez, garatzea, gobernu 
irekiaren arlo guztien euskarri gisa.

Konpromisoaren laburpena 

Konpromiso hau bat dator kontu-arrazoiak emateko 
neurriak gehitzearekin eta baliabideen kudeaketa 
eraginkorra egitearekin; izan ere, tresna partekatuak 
eskaintzen dira, kostuen bikoiztasunak saihestuz eta 
beste gobernu mailak ireki daitezen erraztuz.

Aintzat hartu den OGP erronka

BERRIA 2017ko
iraila

2017ko
abendua

Tresna teknologikoak garatu eta hobetzea
BERRIA 2018ko

urtarrila
2018ko

abendua

Eskuragarri dauden herraminten 
inplementazioa udaletan INDARREAN 2019ko

Martxoa
2019ko
Martxoa
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9. KONPROMISOA - Herritarrenganako arreta integralerako eredu
berri bat abiaraztea 

Modernizaziorako Zuzendaritza, Herri 
Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako Saila

Zenbait eskualdetan, Bizkaiko Foru Aldundiaren arreta 
eta izapide presentzialetarako zerbitzuak urrun daude, 
eta hori oztopo izaten da administrazio hurbilagoa 
lortzeko.

Gobernukoak

Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzuen, Udal Harremanen eta Larrialdien 
Zuzendaritza Nagusia

Gainontzeko zuzendaritzak

Sozietate zibila, sektore pribatua

Bulegoak jarriko diren eskualdeetako herritarrak eta 
erakundeak (parte-hartze prozesuaren bidez)

Foru-administrazioa eskualdeetako herritarrei 
gerturatzea, eta erosoago eta eraginkorrago bihurtzea 
haientzat izapideak.

Arreta-eredua definitzea eta proiektu pilotua 
prestatzea

Konpromiso hau bat dator OGP ekimenak administrazio 
hurbilagoa sortzeko eta burokrazia murrizteko dituen 
balioekin. 

Arreta-zerbitzuen balorazio hobea lortu nahi da, kanal 
anitzeko tresna bat eskainita (presentziala eta online); 
Lurraldeko hainbat eskualdetan eskainiko da zerbitzu 
hori, eta izapideak egin eta informazioa jasotzeko 
-besteak beste- ez da beste bulego batzuetara joan 
beharrik izango.  

Arretarako zerbitzu integralak eskaini nahi dira, kanal 
anitzeko eskaintza baten bitartez, 24 orduz zerbitzuan 
dagoen leihatila bakarrarekin.

Zerbitzu publikoak hobetzea, eskualdeetako 
herritarrengandik hurbilago eta 24 orduz erabilgarri 
dagoen zerbitzuaren bitartez.

BERRIA 2015eko
urria

2017ko
abendua

Lehenengo bulegoa irekitzea BERRIA 2016ko
urtarrila

2016ko
azaroa

Bigarren bulegoa irekitzea BERRIA 2017ko
urtarrila

2017ko
abendua

Pilotuen analisia eta behin betiko ereduaren 
zehaztapena BERRIA 2018ko

urtarrila
2018ko

abendua

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OPG balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren laburpena 

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

4. ARDATZA. GOBERNU IREKIAREN GARAPEN
TEKNOLOGIKOARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia
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10. KONPROMISOA - Burokrazia murriztea  

Modernizaziorako Zuzendaritza Nagusia, Herri 
Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako Saila

Bizkaiko Lurralde Historikoko pertsona eta erakundeei 
irisgarriago eta errazago bihurtzea BFArekin egin behar 
dituzten izapideak. 

Gobernukoak

Proiektuko prozeduretako izapideen ardura duten foru 
sailak

Sozietate zibila, sektore pribatua

Lurraldeko erakunde sozialak

Eskuespenak, lizentziak eta baimenak eskatu dituzten 
enpresak eta beste eragile batzuk

Herritarren eta Administrazioaren arteko harremana 
sinplifikatzea, prozesuak murriztuz, izapideak online 
eginez, elkarreragingarritasunaren bidez eta kanal 
anitzeko arretaren bitartez. 

Administrazio-prozeduren errebisioa bi arloetan 
proiektua garatzeko: «Laguntzak eta 
diru-laguntzak» eta «Eskuespenak, lizentziak 
eta baimenak».

Konpromiso hau bat dator OGP ekimenak administrazio 
hurbilagoa sortzeko eta burokrazia murrizteko dituen 
balioekin. 

Administrazio-prozedurak sinplifikatzea eta efizientzia 
hobetzea, indarrean dagoen araudiaren babesean. 
Herritarrei ematen zaien informazioa homogeneoagoa 
eta erabilerrazagoa izatea, eta BFAren egoitza 
elektronikoan eskuragarri jartzea.

Ahalik eta administrazio-prozedura gehien sinplifikatzea 
eta izapideak zein agiriak murriztea. 
Administrazio-prozedurak homogeneizatu eta 
sinplifikatzea.

Baliabideak modu eraginkorragoan kudeatzea, izapideak 
sinplifikatuta.

BERRIA 2015eko
urria

2016ko
abendua

Proiektu pilotuak ezartzea (2), hauek ebaluatu 
eta, gainontzeko prozedura erlazionatuetan 
garapena planifikatu.

BERRIA 2016ko
abendua

2019ko
apirila

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk 

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OPG balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren laburpena 

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

4. ARDATZA. GOBERNU IREKIAREN GARAPEN
TEKNOLOGIKOARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia



28

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

5. ARDATZA. LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA
SUSTATZEARI LOTUTAKO KONPROMISKOAKBizkaia Irekia

11. KONPROMISOA - Balio ekonomikoa sortzea, Lurraldeko enpresekin
batera ekimenak sustatuta

Ekonomi eta Lurralde Garapena

 Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia Garatzeko 
Zuzendaritza Nagusia

Sail/talde
arduraduna

Bizkaiko Lurralde Historiko enpresa gehienak enpresa 
txiki eta ertainak dira. Gure Lurraldeko ekonomia gero 
eta lotuago dago mota horretako enpresetara. Hala ere, 
potentzial, esperientzia eta kualifikazio handia izan 
arren, nazioartekotzen laguntzeko estrategia publiko 
baten beharra dute; besteak beste, berrikuntzarako eta 
haien arteko lankidetzarako.  

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

N/A

Sozietate zibila, sektore pribatua

Bizkaiko enpresak eta ETE-ak

Beste aktore batzuk

Enpresa-sarea sendotzea eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta Lurraldeko enpresa eta ETE-en arteko 
lankidetza-modu berriak ezartzea.

Helburu nagusia

Elkarlanean proiektua abiaraztea

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Konpromiso hau bat dator parte-hartzearen balioekin; 
kasu honetan, garapen-mailarik handienean, enpresak, 
ETE-ak eta autonomoak inplikatzen baitira zerbitzuak 
definitzeko, eta haien jarraipena eta ebaluazioa egiteko. 
Beraz, zerbitzuak elkarrekin kudeatzeko ekimen gisa 
sailkatu daiteke.

OGP balioak 

Lankidetzako ekimen eta proiektuak abiarazi nahi dira, 
zerbitzuen bizi-ziklo osoan. Horrez gainera, proiektu 
horien ebaluazio bateratua egin nahi da parte hartzen 
duten erakundeekin, beste ekimen batzuetan 
aplikatzeko modukoak diren hobetzeko elementuak 
identifikatzeko. 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Lurraldeko enpresekin batera, haiei laguntza emateko 
zenbait jarduketa-eremu definitzea.

Konpromisoaren laburpena

Erronka nagusi biri erantzun nahi zaie, hau da, 
baliabideen kudeaketa eraginkorragoa egitea eta zerbitzu 
publikoak hobetzea.

Aintzat hartu den OGP erronka

BERRIA 2015ko
iraila

2019ko
apirila

2i proiektua abiaraztea BERRIA 2017ko
urtarrila

2019ko
apirila

3i proiektua abiaraztea BERRIA 2016ko
urtarrila

2019ko
apirila
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12. KONPROMISOA - Lankidetza publiko-pribatuko proiektuak abiaraztea,
gizartean balioa sortzeko.

Gizarte Ekintza

Autonomia Pertsonala Sustatzeko Zuzendaritza 
Nagusia.

Gizarte-ekimeneko eta gizarte esku-hartzeko 
erakundeek osatzen dute Bizkaiko hirugarren sektore 
soziala, eta sektore indartsua da, eta arreta ematen die 
bere gizarte-oinarriari, kudeatzen duen bolumen 
ekonomikoari, barne-egituraketari eta 
gizarte-ekarpenari. Interes orokorrekin ekimen solidario 
asko bultzatzen ditu, eta ibilbide luzea du sektore 
publikoarekin lankidetzan.

Ibilbide horrekin jarraituz, sendotu egin nahi dira 
elkarrizketa zibila, foru-erantzukizuneko 
gizarte-zerbitzuak emateko eredu mistoa eta lankidetza 
gizarte-balioa duten sortutako beste proiektu edo 
ekimenetan.

Gobernukoa

N/A

Sozietate zibila, sekt pribatua

Bizkaiko hirugarren sektoreko entitateak (gehienak 
Sareen Sarea sareko kideak).

Lankidetza publiko soziala handitzea eta hobetzea 
gizarte-balioa sortzera bideratutako politikak, 
arreta-sareak, zerbitzuak eta proiektuak definitzeko, 
gauzatzeko eta ebaluatzeko orduan, bai eta horien 
jarraipena egitean ere.

Elkarrizketa zibila finkatzea Bizkaiko Elkarrizketa 
Zibilerako Mahaia eratuz

Konpromiso hau parte-hartze eta gobernantzaren 
balioekin dago lerrokatuta, lankidetza publiko sozialeko 
ekimenen eta elkarrekiko kudeaketaren bitartez.

Bizkaiko Elkarrizketa Zibilerako Mahaia aktibatu eta eratu 
nahi da, desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzea 
eta bizi-kalitate sustatzeko plana garatu nahi da eta 
zahartze aktiborako esparruan lankidetza 
publiko-pribatua sustatu nahi da Bizkaiko Adinekoen 
Kontseiluarekin.

Lankidetza publiko sozialeko hainbat ekimen edo 
proiektu identifikatzea eta bultzatzea Bizkaiko hirugarren 
sektore sozialeko sare eta erakundeekin.

Erronka nagusietatik biri erantzutea lortu nahi da, hau da, 
baliabideak modu eraginkorragoan kudeatzea eta 
zerbitzu publikoak hobetzea.

INDARREAN 2016ko
urria

2019ko
martxoa

Desgaitasuna duten pertsonen parte-hartzea 
eta bizi-kalitatea sustatzeko plana bultzatzea, 
hedatzerakoan lan-mahaiak osatuz.

INDARREAN 2016ko
martxoa

2019ko
martxoa

Bizkaiko Adinekoen Kontseilua dinamizatzea, 
Bizkaiak aurrera egin dezan adin guztietarako 
lurraldea izatea erdiesteko

INDARREAN 2015eko
abendu

2019ko
martxoa

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OGP balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren laburpena

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

5. ARDATZA. LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA
SUSTATZEARI LOTUTAKO KONPROMISKOAKBizkaia Irekia
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13. KONPROMISOA - Lankidetza publiko-pribatuko proiektuak abiaraztea,
gizartean balioa sortzeko

Ahaldun Nagusiaren Kabinetea.

Bizkaiko Behatokiaren Zuzendaritza Nagusia

Programaren xedea da Bizkaiko gazteen behar 
ekonomiko, sozial eta kultural guztiei erantzuteko 
beharrezkoak diren sareak, loturak eta aukerak sortzea. 
Saregile Eredua sortu eta sistematizatuta, Foru 
Aldundiak sustatutako jarduketa, esku-hartze eta 
proiektuen eta sektore publikoaren eta pribatuaren 
arteko lanari esker sortutakoen balioa ezagutaraztea 
lortuko da eta Bizkaia gazteriarentzat aukerak sortzen 
dituen lurraldea izango da.

Gobernukoak

Sail guztiak

Sozietate zibila, sektore pribatua

Mentore taldea: Udalak eta mankomunitateak, 
lanbide-heziketako zentroen sareak, unibertsitateak, 
ekonomia- eta enpresa-sareko ordezkariak, Euskadiko 
Gazteriaren Kontseilua, elkarteetan ez dauden gazteak…

Bizkaia gazteriarentzat aukerak ahalbidetu eta sortzen 
dituen lurraldea izatea, arlo horretan eragina duten 
eragile publiko eta pribatu guztien erantzunkidetasunean 
oinarrituta.

Gazteek sustatutako eta sinergia 
publiko-pribatuek ahalbidetutako proiektuak eta 
ekimenak

Konpromiso hau bat dator parte-hartzearen balioekin; 
kasu honetan, garapen-mailarik handienean, 
gizarte-eragileak inplikatzen baitira zerbitzuak 
definitzeko, eta haien jarraipena eta ebaluazioa egiteko. 
Beraz, zerbitzuak elkarrekin kudeatzeko ekimen gisa 
sailkatu daiteke.

Zerbitzuen bizi-ziklo osoan, 3 lankidetza-ekimen eta 
-proiektu abiarazi nahi dira, gutxienez. Horrez gainera, 
proiektu horien ebaluazio bateratua egin nahi da parte 
hartzen duten erakundeekin, beste ekimen batzuetan 
aplikatzeko modukoak diren hobetzeko elementuak 
identifikatzeko. Eta eredua parte-hartzearen bidez 
sistematizatu nahi da, eta praktika on gisa aurkeztu nahi 
da nazioarteko foroetan.

Orain arte, lurraldean, gazteen eta eragileen artean egon 
den harreman-ereduaren paradigma aldatu nahi da. 
Sarea sortu nahi da, baita Bizkaiko gazteentzako aukera 
ekonomikoak eta sozialak ere, eta gazteak erakundeen 
plangintza estrategikoan eta jardun politikoan inplikatu 
nahi dira.

Erronka nagusi biri erantzun nahi zaie, hau da, 
baliabideen kudeaketa eraginkorragoa egitea eta zerbitzu 
publikoak hobetzea.

INDARREAN 2017ko
martxoa 

2017ko
abendua

Saregile Ereduaren diseinua eta eskumenen 
sistematizazioa, beste leku batzuetan 
ezartzeko

INDARREAN 2017ko
martxoa 

2017ko
abendua

Gazteen parte-hartzea lurralderako politika 
publikoak definitzeko eta egiaztatzeko 
prozesu parte-hartzaileetan

INDARREAN 2017ko
martxoa 

2017ko
abendua

Sail/talde
arduraduna

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Beste aktore batzuk

Helburu nagusia
Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

OGP balioak 

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Konpromisoaren laburpena

Aintzat hartu den OGP erronka

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

5. ARDATZA. LANKIDETZA PUBLIKO-PRIBATUA
SUSTATZEARI LOTUTAKO KONPROMISKOAKBizkaia Irekia



31

GOBERNU IREKIAREN
EKINTZA PLANA

6. ARDATZA. ERAKUNDEAREN INTEGRITATEA
INDARTZEARI LOTUTAKO KONPROMISOAKBizkaia Irekia

14. KONPROMISOA - Interes-gatazka eta bateraezintasunei
buruzko foru arau bat prestatzea 

Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak.

Sail/talde
arduraduna

Kargua utzi osteko sariak kendu dituen foru araua onetsi 
ondoren, orain bateraezintasunak eta interes-gatazkak 
arautu nahi dira foru sektore publikoan.

Sortu nahi den egoera edo 
konpondu nahi den arazoa

Gobernukoak

N/A

Sozietate zibila, sektore pribatua

N/A

Beste aktore batzuk 

Gobernantza-tresnak osatzea, Gardentasunaren Foru 
Arauarekin, kontu-arrazoiak ematearekin eta 
herritarrekiko harremanarekin batera.

Helburu nagusia

Foru arauaren zirriborroa prestatzea

Konpromisoa lortzeko bidean neurtu eta 
egiaztatu daitezkeen aurrerapausoak

Berria edo 
indarrean Hasiera-data: Amaiera-data:

Konpromiso honen bitartez, gardentasuna eta 
kontu-arrazoiak ematea sustatzeko  balioari erantzuten 
zaio.

OGP balioak 

Interes-gatazkak eta bateraezintasunak ez ezik, ekintza 
publikoaren oinarri diren balioak ere aintzat hartuko 
dituen araua eduki nahi da.

Anbizioa (espero diren emaitzak)

Bizkaiko Foru Aldundian interes-gatazka eta 
bateraezintasunak erregulatuko dituen foru arau bat 
prestatu nahi da.

Konpromisoaren laburpena

Batez ere, zintzotasun publikoa gehitzeko erronkari 
begiratu zaio.

Aintzat hartu den OGP erronka

BERRIA 2016ko
urtarrila

2016ko
abendua

Gobernu Kontseiluak foru arauaren proiektua 
onestea

BERRIA 2017ko
apirila

2017ko
ekaina


