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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN GOBERNU IREKIAREN
ESTRATEGIA

Bizkaiko Gobernu Irekiaren Estrategiak
bermatu nahi du Aldundiak informazioa
modu garden eta irisgarrian eman eta
jasotzean oinarritutako gobernu estiloa
duela, lankidetza publiko-pribatua sortzean
oinarritutakoa, eta, lan horretan, herritarrak
inplikatu eta kontuak ematen dituela. Horren
haritik, Gobernu Irekiaren eredua kudeaketa
hobetzeko etengabeko ziklo gisa ulertzen
da, eta Bizkaiko herritarrek ezagutu, neurtu,
ebaluatu, partekatu eta baloratzea dira gako
bereizgarriak.

G ob ernu Irekia ren ered u a ren
fu nt sezko eza u g a rri a k ho na ko
h au ek dira:

HERRITARREK
PARTE
ERANTZUKIDETASUNETIK,

HARTZEA,

herritarrak
politika publikoen zikloan integratzea bezala
ulertuz, parte hartze prozesu azkarrak
eta eraginkorrak sustatuz legegintzaldiko
proiektu estrategikoen eta arau eta foru
dekretuak prestatzeari lotutako jarduketen
inguruan.
❑
KONTUAK EMATEKO ESPAZIOAK irekitzen
jarraitzea; horiei esker, foru kudeaketa
balorazio publikoaren irizpean jar daiteke,
agintaldian zehar modu jarraituan, euskarri
teknologiko egokia eta zuzeneko harremana
partekatuz, herritarren aurrean eskualdeen
inguruneetan
aurkeztuz,
politika
eta
jarduketen zergatiak eta zergatirik ezak
azaldu ahal izateko.
❑

HARREMAN GOBERNUA izatea; horrek

esan nahi du etengabeko jarraipen dinamika
egiten
dela,
herritarren
beharrizanak
hobeto ezagutzea eta politika publikoak
orientatzea ahalbidetuz, gertutasunez eta
eraginkortasunez.
❑

EBALUAZIOA , neurketa sistematiko eta
irisgarri gisa ulertuta, politika eta jarduketek
eragiten duten balio publikoa ezagutzeko eta
administrazio prozesuen eraginkortasunaren
berri izateko, hobekuntzak egite aldera.
❑

erakundearengan
jarritako konfiantza eta funtzionamenduari
dagokion ezagutza maila indartu eta
hobetzera
bideratutakoa,
aldi
berean
eskainitako zerbitzuen kalitatea hobetuz.
Horretarako, beste urrats bat ematea
planteatu
da,
tresna
egokiak
izatea
bermatuz, herritarrentzat eta lurraldeko
entitateentzat interesgarria den informazio
publikora erraz eta azkar sartu ahal
izateko, kudeaketaren eraginkortasunean
lagunduz, eta publikoaren eskura jartzen
den informazio guztiari erabilgarritasuna
emateko ikuspuntutik.
❑

izatea;
horrek kanpora irekitzea esan nahi du,
lankidetza publiko-pribatuko ahaleginak
eta bestelako esparruetako ahaleginak
areagotuz,
esaterako
nazioartekotzean,
crowdfunding-a, partenariatuak, erakundea
herritarrei gerturatzea eta administrazio
burokrazia murriztea.

GARDENTASUNA,

GOBERNU

KOLABORATIBOA
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Bizkaia

Lurralde irekia

Bizkaia irekia izanez gero,
… Eta sarean dabilen eta
Bizkaia…
erlazionatzen dena izango da
Inklusiboagoa izango da eta
erantzukidetasun handiagoz jokatuko
du, zoriontsuagoa eta asebeteagoa
izango da, irekiagoa eta adimendunagoa

Gainditu beharreko

hala, sinergia eta lankidetza
berriak sortuko ditu

3

Erakundeekiko konfiantza eta
legitimitatea sendotzea

1

Sorkuntza
kolektiboko
sistema garatzea

4

Arlo komunitarioa indartuko
duen ikuspegi eta nortasun
partekatua eraikitzea

2

Ezagutza irekia eta
banatua sortzea

5

5 erronka

14
KONPROMISO

Balio inklusiboagoak eta
berdintasunezkoagoak
barneratzea

Aldundiko Sail ugarik
bideratuta

HAUEKIN LOTUTAKO
KONPROMISOAK
Burokrazia murriztea

Bizkaiko Foru Aldundiaren
kudeaketan kontuak emateko
ekimenak sustatzea

Gobernu Irekiaren

6 ardatz

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
Modernizaziorako Zuzendaritza
Nagusia

Gobernu Irekiaren tresna
teknologikoak garatzea Bizkaiko
udaletarako

OSOTASUN
PUBLIKOAREN
HOBEKUNTZA

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
BiscayTIK

Eskualdeetan deszentralizatutako
arreta integralerako Bulegoak
martxan jartzea

LANKIDETZA
PUBLIKO-PRIBATUAREN
SUSTAPENA

Herri Administraziorako eta Erakunde
Harremanetarako Saila
Administrazioaren Modernizaziorako
Zuzendaritza

KONTUAK
EMATEA

Diputatu nagusiaren Kabinetea

Osotasunaren, interes
gatazken eta
bateraezintasunen Foru
Araua egitea eta garatzea

Bizkaiko Foru Aldundirako
politiken ebaluazio-sistema
definitzea

Bizkaiko Behatokia

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Lurraldeko enpresekin lankidetzan
egindako ekimenen bidez balio
ekonomikoa sortzea

Balio soziala sortzeko
lankidetza publiko-pribatuko
proiektuak bultzatzea

Ekonomia eta Lurralde Garapena
Sustatzeko Saila

Gizarte Ekintza Saila

Enpresak Sustatzeko eta Ekonomia
Garatzeko Zuzendaritza

HERRITARREN
PARTE-HARTZEA

Herritarren parte-hartze
eredua garatzea

Bizkaiko Behatokia

Genero-politiketan gizarte
osoaren inplikazioa
sustatzea

Autonomia Pertsonala
Sustatzeko Zuzendaritza

Balio soziala sortzeko
gazteekin lankidetza
publiko-pribatuko
proiektuak bultzatzea

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Bizkaiko Behatokia

Berdintasuna, Lankidetza eta herritarren
Eskubideetarako Zuzendaritza

GARAPEN
TEKNOLOGIKOA
ETA BERRIKUNTZA

GARDENTASUNA
ETA DATU
IREKIAK

Enplegua, Gizarte Inklusioa eta
Berdintasuna Sustatzeko Saila

Lurralderako
Gardentasun Plana
egitea eta ezartzea

Bizkaiko Foru
Aldundiko Datuak
irekitzea

Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Herri Administraziorako eta
Erakunde Harremanetarako Saila

Gobernu Onerako eta
Gardentasunerako Zuzendaritza

Gobernu Onerako eta
Gardentasunerako Zuzendaritza
Nagusia

Diputatu nagusiaren Kabinetea
Bizkaiko Behatokia

Foru Aurrekontu
Irekiak
Ogasuna eta
Finantzak Saila

Zerbitzu publikoa
hobetzea

Honako hauetan
ERAGINA sortzeko
helburuarekin:

Zilegitasun publikoa
areagotzea

Zerbitzuen
kudeaketa
eraginkorragoa

Kontuak emateko
Komunitate
neurriak areagotzea
seguruagoak sortzea
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZA EREDUA

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza ereduaren xedea da inplikatutako eragile guztien partaidetza
aldezten duten eremuen sorta zabala sortzea (herritarrak, lurraldeko eragileak, sailak eta foru
erakundeak,…), Foru Aldundi hurbilagoa lortzeko eta hala gizarte premiak eta pertzepzioa hobeto
ezagutzeko eta efikazia eta efizientzia gehiago eskuratzeko. Hori guztia, politika publikoen aldeko
sorkuntzan eta kudeaketan aurrera eginez eta partaidetzaren bidez kontuen eta gaien berri emanez.
Hurrengo orrialdean ageri da Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza eredua azaltzen duen grafikoa.
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PARTAIDETZA 360º-TAN
ZERTARAKO?
BFAren politikak, programak eta zerbitzuak
hobetzeko edozein helburu lortzeko:
Hausnarketa irekia sortzea
BFAren proposamen bat modu boluntarioan
alderatzea
BFAren proposamen bat derrigorrez
alderatzea,
araudiak
horren
aurkezpen
publikoa eskatzen baitu
Zerbitzu/programa bat diseinatzea/berriz
diseinatzea

NOREKIN?
Zerikusia duten eragile guztiekin:

Erakunde publikoak
❑ P artaidetza elkarteak eta entitateak
❑ Politika eta zerbitzuen onuradunak diren
pertsonak, enpresak eta eragileak
❑ B izkaiko herritarrak

NOLA? ZEIN PRINTZIPIORI JARRAITUTA?
Partaidetza
sustatzen
da,
baina
erantzukizuna erakundearen eta haren
ordezkarien esparruan mantentzen da
Partaidetza espazio/prozesu bakoitzak
helburu definituak eta neurgarriak behar ditu,
bai eta arau argiak ere
❑ P artaidetza
prozesuen
gardentasun
handiena
bermatzen
da
partaidetza
eraginkorra izan dadin ezinbesteko baldintza
gisa
❑ Efizientzia, erabilitako baliabideen eta
partaidetzaren inpaktuaren arteko oreka
egokia bermatuta
Zuzentasuna eta inklusioa, partaidetzatik
urrunen dauden taldeak eta kolektiboak ere
barne hartzek helburuarekin

NOIZ?
Politika publikoen zikloaren fase guztietan

zehar:
❑ D iseinua/sorrera
❑ Egikaritzea/dinamizazioa
❑ J arraipena/ebaluazioa
Bizkaiko Foru Aldundiaren
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BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN HERRITARREN ETA
GIZARTEAREN PARTE HARTZERAKO TRESNA ETA KANALEN
SAILKAPENA

Herritarrek eta gizarteak parte har dezaten, Bizkaiko Foru Aldunditik eskaintzen diren tresna eta kanalak
asko dira eta honela sailka daitezke:

Par te hartze soz i a la

1.1 Gizarte partaidetzarako organo eta foro iraunkorrak

1. ORGANOAK
ETA FOROAK

1.2. Erakunde bultzada eta koordinaziorako organo eta foro
iraunkorrak
1.3. Barne bultzada eta koordinaziorako organo eta foro
iraunkorrak

2. ESPAZIOAK
ETA KANALAK

2.1. Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak
3.1. Planak eta estrategiak prestatzeko edota jarraitzeko eta
ebaluatzeko prozesu parte hartzaileak

3. PROZESUAK

3.2. Foru arautegia prestatzeko prozesu parte-hartzaileak
3.3. Zerbitzu publikoen hobekuntzari lotutako prozesu
partehartzaileak

4. SAREAK

4.1. Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare
zehatzak

5. KONTUAK
EMATEA

5.1. Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin
zerikusia duen herritarren partaidetza zehatza

Bizkaiko Foru Aldundiaren
2018 - 2019 Partaidetza Plana

08

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN PARTAIDETZA MAPA

Bizkaiko Foru Aldundiak partaidetzaren arloan duen ibilbidea luzea da eta, azken urteotan, bilakaera
geroz eta handiagoa izan du .
2017an, lehenengo Partaidetza Mapa burutu zen. Horri esker, ekitaldi horretan zehar aktiboki erabili
ziren partaidetzarako 120 tresna eta kanal baino gehiago identifikatu ziren, aldameneko grafikoan ageri
den banaketarekin:

20

1.1. Gizarte partaidetzarako organo eta foro iraunkorrak

12

1.2. Erakunde bultzada eta koordinaziorako organo eta foro iraunkorrak

6

1.3. Barne bultzada eta koordinaziorako organo eta foro iraunkorrak

5

2.1. Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak

18

3.1. Planak eta estrategiak prestatzeko edo ta jarraitzeko eta ebaluatzeko
prozesu parte hartzaileak

24

3.2. Foru arautegia prestatzeko prozesu parte-hartzaileak

21

3.3. Zerbitzu publikoen hobekuntzari lotutako prozesu parte-hartzaileak

8

4.1. Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare zehatzak

10

5.1. Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin zerikusia duen
herritarren partaidetza zehatza
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Planaren helburuak
eta irismena
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PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK

Bizkaiko partaidetzaren egungo errealitatea kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018-2019
Partaidetza Planak honako helburua dauka

Partaidetzarako foru eredua sakontzea, gizarte balioaren sorrera areagotuz
herritarrek eta lurraldeko eragileek foru politiketan eta zerbitzuetan parte
hartzeari esker, uneko partaidetza prozesuak eta espazioak pertsona eta
kolektibo berriei hurbilduz , prozesu eta espazio horien kudeaketa eraginkorra,
efizientea eta gardena sustatuz, eta partaidetza eskubidearen egikaritzean
aukera-berdintasuna bermatuz.
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PLANAREN HELBURU OPERATIBOAK

Lehenago adierazitako helburu estrategikoak lortze aldera, honako helburu operatiboak ezarri dira:

1

Bizkaiko Foru Aldundian partaidetzaren alderdi kualitatiboan
sakontzea, hartara Bizkaiko politika, programa eta zerbitzu publikoen
balioa areagotzen duten partaidetzarako prozesuak eta espazioak
sortuta eta dinamizatuta.

2

IKTen eta partaidetzarako aurrez aurreko bestelako espazioen
potentzialari ahalik eta onura gehien ateratzea, pertsona eta
entitateak partaidetza prozesuetara hurbiltzeko, eta baita generoaren,
adinaren eta eskualdeen ikuspuntutik orekatua den partaidetza bat
lortzeko ere.

3

Foru Departamentuen partaidetza estrategien eta metodologien
sistematizazioan eta homogeneizazioan aurrera egiten jarraitzea.

4

Gizarte-balioa duten ezaguera partekatuak sortu eta zabaltzea
partaidetzaren eta gobernu irekiaren inguruan.

5

Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako partaidetzarako prozesu eta
espazioekin lotutako komunikazioa hobetzea, bide batez prozesu
horiek aberastuz pertsona eta kolektibo berriak gerturatzeari esker.
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PLANAREN IRISMENA

Bizkaiko Foru Aldundiko 2018-2019 Partaidetza Planak honako irismena du:

PARTAIDETZA
KONTZEPTUARI
dagokionez

Plana partaidetzaren kontzeptu zabal batean oinarritzen
da eta barne hartzen ditu bai organoak, foroak, espazioak eta
lankidetzarako kanal eta sare iraunkorrak, eta baita prozesu
puntualak ere, kontuak emateko espazioen partaidetzaren
alderdia kontuan hartu eta sustatzeaz gain.

KOLEKTIBO
HARTZAILEEI
dagokienez

Plana, batik bat, Foru Departamentuetako barne-taldeei
zuzendua badago ere, Planaren inpaktua, partaidetza
areagotzeari eta hobetzeari dagokionez, Bizkaiko gizarte
osoak nabarituko du, bai Bizkaiko Foru Aldunditik zuzenean
dinamizatzen den partaidetzari esker, edo udal arlotik
sustatzen den partaidetzari esker.
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Jarduera
ardatzak
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PLANAREN ARDATZAK

Plana 5 jarduera ardatzen inguruan egituratzen da:

Bizkaiko Foru Aldundiaren
herritarren partaidetzarako
eredua sakontzea

1

Foru araudiaren
prestaketarekin lotutako
partaidetza prozesuen
garapena

2

Partaidetzarako bestelako
organoak, foroak, espazioak,
kanalak eta prozesuak
sendotzea

3

Bizkaiko Lurralde Historikoko
Udalek eta Mankomunitateek
garatutako partaidetzari
sostengua eta laguntza
emateko sistema baten
definizioa

4

Partaidetzarako kanalak
eta prozesuak lurraldeko
herritarrei eta eragileei
jakinaraztea eta hurbiltzea

5

Bizkaiko Foru Aldundiko Departamentuek partaidetza
dinamizatzeko
helburuarekin
burutzen
duten
lana
sistematizatzea eta homogeneizatzea lortu nahi duten
ekintzak, hartara partaidetzaren eraginkortasuna eta
efizientzia hobetuta eta Bizkaiko politika, programa eta
zerbitzu publikoen balioa areagotuta.

Lurraldeko pertsonek eta eragileek foru araudiaren
prestaketarekin lotutako prozesuetan partaidetza handiagoa
izan dezaten lortzeko espezifikoki diseinatutako ekintzak.

Bizkaiko Foru Aldundiaren gobernu irekiko jardunaren
partaidetza alderdia sakontzeko helburua duten ekintzak
eta, sistematizazioa areagotzeari esker, partaidetzarako
organo eta espazio iraunkorren funtzionamendua hobetzeko
helburua duten ekintzak.
Toki mailan, Bizkaiko Lurralde historikoko Udalek eta
Mankomunitateek garatzen duten partaidetzari sostengua
emateko ekintzak, batez ere laguntza teknologikoaren bidez
eta metodologien eta ezagueren sorrerarekin, trukearekin
eta baterako garapenarekin lotutako ekintzen bidez.

Bizkaiko herritarrak eta eragileak Bizkaiko Foru Aldundiak
garatzen duen partaidetzaren errealitatera hurbiltzeko
helburua duten ekintzak, hartara pertsona gehiagok gaur
egun ditugun kanal eta prozesuetan parte har dezaten
sustatuta.
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Burutuko diren
ekintzak
4.1 / Ekintzen koadro orokorra
4.2 / Ekintzen fitxa xehatuak
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Ekintzen koadro
orokorra

017
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PLANEAN AURREIKUSITAKO EKINTZEN KOADRO OROKORRA

Planak, guztira, 13 ekintza ditu barne, jarraian azaldu direnak:

ILDOA

EKINTZAK

1. Bizkaiko Foru Aldundiaren
herritarren partaidetzarako
eredua sakontzea

1.1 Laguntza materialak prestatzea Foru Departamentuen aldetiko
partaidetzaren diseinua eta kudeaketa errazte aldera
1.2
Foru
Departamentuetako
talde
teknikoei
zuzendutako
partaidetzaren eta gobernu irekiaren alorreko barne trebakuntza
1.3 Partaidetzari eta gobernu irekiari buruzko ezaguera partekatua
sortzen jarraitzea ahalbidetzen duten jarduerak antolatzea, ezaguera
hori partaidetzarako prozesuak eta espazioak hobetzeko helburuarekin
erabil dezaten Bizkaiko Lurralde Historikoko erakundeekin, gizartearekin
eta enpresekin lotutako eragile guztiek eta prozesu eta espazio horien
dinamizazioan laguntzen duten entitate adituek

2. Foru araudiaren
prestaketarekin lotutako
partaidetza prozesuen
garapena

3. Partaidetzarako bestelako
organoak, foroak, espazioak,
kanalak eta prozesuak
sendotzea

4. Bizkaiko Lurralde Historikoko
Udalek eta Mankomunitateek
garatutako partaidetzari
sostengua eta laguntza
emateko sistema baten
definizioa
5. Partaidetzarako kanalak eta
prozesuak lurraldeko herritarrei
eta eragileei jakinaraztea
eta hurbiltzea

2.1 Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen
urteko egutegia prestatu eta ezagutzera ematea
2.2 Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen
eta horien inpaktuaren ebaluazioa burutzea urtean behin
3.1 Partaidetzaren sakontzea kontuak emateko espazioen barruan
3.2 Bizkaitarren Sarea proiektuaren sakontzea
3.3 Partaidetzarako organo eta espazio iraunkorren
funtzionamenduaren sistematizazioa

4.1 BiscayTIK-ek udal eremuan partaidetza sustatzeko eskaintzen
duen laguntza teknologikoa sakontzea
4.2 Bizkaiko toki erakundeei zuzendutako
gobernu irekiaren alorreko trebakuntza

partaidetzaren

eta

5.1 bizkaia.eus webguneko partaidetza espazioa hobetzea
5.2 Bizkaiko Foru Aldundiaren
prestaketa eta zabalkundea

Partaidetza

Planaren

urteroko

5.3 Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea herritarrei
parte hartzeko dituzten prozesuen eta kanalen berri emateko
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EKINTZEN UNITATE ARDURADUNAK ETA EGUTEGIA

Jarraian ageri da ekintzen arduradunak diren unitateen eta ekintzen garapenerako egutegiaren
laburpena:
UNITATE
ARDURADUNA

EKINTZA
1.1 Laguntza materialak prestatzea Foru Departamentuen
aldetiko partaidetzaren diseinua eta kudeaketa errazte
aldera

Bizkaiko Behatokia

1.2 Foru Departamentuetako talde teknikoei zuzendutako
partaidetzaren eta gobernu irekiaren alorreko barne
trebakuntza

Bizkaiko Behatokia

1.2 Partaidetzari eta gobernu irekiari buruzko ezaguera
partekatua sortzen jarraitzea ahalbidetzen duten jarduerak
antolatzea, ezaguera hori partaidetzarako prozesuak eta
espazioak hobetzeko helburuarekin erabil dezaten Bizkaiko
Lurralde Historikoko erakundeekin, gizartearekin eta
enpresekin lotutako eragile guztiek eta prozesu eta espazio
horien dinamizazioan laguntzen duten entitate adituek

Bizkaiko Behatokia

2.1 Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza
prozesuen urteko egutegia prestatu eta ezagutzera ematea

Bizkaiko Behatokia

2.2 Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza
prozesuen eta horien inpaktuaren ebaluazioa burutzea
urtean behin

Bizkaiko Behatokia

3.1 Partaidetzaren sakontzea kontuak emateko espazioen
barruan

Bizkaiko Behatokia

3.2 Bizkaitarren Sarea proiektuaren sakontzea
3.3 Partaidetzarako organo eta
funtzionamenduaren sistematizazioa

espazio

2018

2019

Bizkaiko Behatokia

iraunkorren

Bizkaiko Behatokia

4.1 BiscayTIK-ek udal eremuan partaidetza sustatzeko
eskaintzen duen laguntza teknologikoa sakontzea

Fundación
BiscayTIK

4.2 Bizkaiko toki erakundeei zuzendutako partaidetzaren
eta gobernu irekiaren alorreko trebakuntza

Fundación
BiscayTIK
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EKINTZEN UNITATE ARDURADUNAK ETA EGUTEGIA

UNITATE
ARDURADUNA

EKINTZA
5.1 bizkaia.eus webguneko partaidetza espazioa hobetzea

5.2 Bizkaiko Foru Aldundiaren
urteroko prestaketa eta zabalkundea

Partaidetza

Planaren

5.3 Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea
herritarrei parte hartzeko dituzten prozesuen eta kanalen
berri emateko

2018

2019

Bizkaiko Behatokia

Bizkaiko Behatokia

Bizkaiko Behatokia

Bizkaiko Foru Aldundiaren
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42

Ekintzen fitxa
xehatuak

021

Bizkaiko Foru Aldundiaren
2018 - 2019 Partaidetza Plana

1.1 ekintza

Laguntza materialak prestatzea Foru Departamentuen aldetiko partaidetzaren diseinua eta kudeaketa
errazte aldera

Helburua
Foru Departamentuek garatutako partaidetza prozesuen definizio estrategikoa,
plangintza, egikaritzea, jarraipena eta ebaluazioa erraztea, era berean erabilitako
partaidetza estrategien eta metodologien homogeneizazioan sakonduz.

Ekintzaren
azalpena

Materialak sortzea eta Foru Departamentuen artean zabaltzea.
Lan material hauek partaidetza prozesu baten fase guztiak jorratu beharko dituzte,
definizio estrategikotik hasita eta ebaluaziora arte, zeharkako ikuspuntuak ere barne
hartuta, hala nola generoa, adina, eten digitala eta lurralde oreka.
Sortutako materialak Foru Departamentuei aurkeztuko zaizkie eta Aldundiaren intranet
sarean, Atarilekun, argitaratuko dira.

Unitate
arduraduna

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Informazio
osagarria

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Foru Departamentu guztiak

Sortutako materialen kopurua

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza eredua

Bizkaiko Foru Aldundiaren
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1.2 ekintza

Foru Departamentuetako talde teknikoei zuzendutako partaidetzaren eta gobernu irekiaren alorreko
barne trebakuntza

Helburua
Partaidetzaren eta gobernu irekiarekin lotutako bestelako jardueren definizio
estrategikoari, plangintzari, egikaritzeari, jarraipenari eta ebaluazioari dagozkien
gaitasun teknikoak hobetzea, Foru Departamentuen talde teknikoen aldetik.

Ekintzaren
azalpena

Honako jarduerak ditu barne:
Partaidetzari eta gobernu irekiari buruzko informazioa urteko prestakuntzaren
plangintza sartzea.
Foru Departamentuen aldetiko partaidetzaren diseinua eta kudeaketa errazteko
dauden laguntza materialen aurkezpen praktikoa burutzeko lantegiak antolatzea.
Barne jardunbide egokiak partekatzeko lantegiak antolatzea.
Bestelako topaketa irekiak antolatu eta bertan parte hartzea adituekin batera eta
kanpoko jardunbide egokiak.

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak

Egutegia

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Lege Araubidearen
eta Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza
Foru Departamentu guztiak

Garatutako trebakuntza ekintzen kopurua
Parte-hartzaileen kopurua (sexuaren arabera banandutako datua)

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Informazio
osagarria

Bizkaiko Foru Aldundiaren
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1.3 ekintza
Partaidetzari eta gobernu irekiari buruzko ezaguera partekatua sortzen jarraitzea ahalbidetzen duten
jarduerak antolatzea, ezaguera hori partaidetzarako prozesuak eta espazioak hobetzeko helburuarekin
erabil dezaten Bizkaiko Lurralde Historikoko erakundeekin, gizartearekin eta enpresekin lotutako
eragile guztiek eta prozesu eta espazio horien dinamizazioan laguntzen duten entitate adituek

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Partaidetzaren eta gobernuaren inguruko ezaguera partekatua sortzea gobernamendu
onaren eta kudeaketa publiko aurreratuaren alorrean aurrera egiten jarraitu ahal
izateko, Bizkaiko gobernu irekiaren ekosistema osatzen duten eragile guztien arteko
elkarreraginari eta lankidetzari esker.

Honako jarduerak ditu barne:
Topaketak antolatzea eta horietan parte hartzea.
Jardunbide egokiak identifikatu eta ezagutzera ematea.

Unitate
arduraduna

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak
Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Modernizaziorako,
Gobernamendu Onerako eta
Gardentasunerako Kabinetea
eta Koordinazioko Zuzendaritza
Foru Departamentu guztiak
Bizkaiko toki erakundeak
Bizkaiko gizarte erakundeak
Partaidetzaren eta gobernu
irekiaren alorreko adituak

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Garatutako jardueren kopurua
Parte-hartzaileen kopurua (sexuaren arabera banandutako datua)

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Informazio
osagarria
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2.1 ekintza

Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen urteko egutegia prestatu eta
ezagutzera ematea

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Lurraldeko herritarrei eta eragileei aurrerapen nahikoarekin jakinaraztea foru araudiaren
prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen urteko egutegia, prozesu horietan
herritarren eta eragileen parte-hartzea sustatze aldera.
Urteko egutegi bat burutuko da, Urteko Arau Planarekin batera aurkeztuko dena,
eta bertan jasoko da foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen
egutegiaren aurreikuspena.
Egutegi hori etengabe eguneratuko da eta, gutxienez ere, hiru hilean behin.

Unitate
arduraduna
Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Modernizaziorako,
Gobernamendu Onerako eta
Gardentasunerako Kabinetea
eta Koordinazioko Zuzendaritza
Foru Departamentu guztiak
Bizkaiko Batzar Nagusiak

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Informazio
osagarria

Egutegia prestatzea eta zabaltzea: Bai/Ez
Egutegia behar adina eguneratzea: Bai/Ez

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

2018 Urteko Arau Plana
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2.2 ekintza

Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuen eta horien inpaktuaren ebaluazioa
burutzea urtean behin

Helburua

Foru araudiaren prestaketarekin lotutako partaidetza prozesuetan lortutako partaidetza
mailari eta prozesu horiek araudia hobetzeko izandako inpaktuari buruzko ebaluazioa
izatea.

Ekintzaren
azalpena

Ebaluazio txostenak ekitaldi bakoitzean garatutako prozesuei buruzko informazio
kuantitatibo indibidualizatua eta agregatua izango du, gutxienez ere honako
elementuak jorratuz:
Lortutako partaidetza maila orokorra.
❑

Parte hartu duten eragileen tipologia, sexuaren arabera bananduta posible denean.
❑

Burututako proposamenen kopurua.
Partaidetzak araudian izandako inpaktua, azkenean arauan islatu diren proposamenen
kopurua eta gainerako proposamenak ez sartzeko arrazoiak barne.

Unitate
arduraduna
Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Modernizaziorako,
Gobernamendu Onerako eta
Gardentasunerako Kabinetea
eta Koordinazioko Zuzendaritza
Foru Departamentu guztiak
Bizkaiko Batzar Nagusiak

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Ebaluazio txostena prestatzea eta zabaltzea: Bai/Ez

Ebaluazio txostena erreferentziako aldiko hurrengo urtearen lehen hiruhilekoan zehar
prestatzea eta argitaratzea.

Informazio
osagarria

Bizkaiko Foru Aldundiaren
2018 - 2019 Partaidetza Plana

26

3.1 ekintza

Partaidetzaren sakontzea kontuak emateko espazioen barruan

Helburua
Kontuak emateko espazioen partaidetza alderdian sakontzea, espazio hauek duten
Bizkaiko herritarrak eta eragileak hurbiltzeko potentzialari onura aterata.

Ekintzaren
azalpena

Kontuak emateko espazioak Aldundiaren eta Bizkaiko herritarren eta eragileen arteko
interakzio foro gisa ulertzen dira eta eginkizun bikoitza dute:
Aldundiak hartutako konpromisoekin lotutako sektore eta lurralde proiektuen
inguruko kontuak ematea❑
Herritarrekin interakzioa ahalbidetzea, hartara herritarrek informazio gehigarria
eskatzeko, lurraldeko proiektuen eta beharren inguruko ikuspegia eta iritzia helarazteko
eta horiek hobetzeko proposamenak burutzeko aukera izan dezaten.
2017an abian jarritako dinamikaren ildotik, 2018-2020 aldirako topaketa hauen
partaidetza alderdia sakontzea planteatzen da, topaketa horietan zehar aurrez aurreko
partaidetza ahalbidetuz eta baita topaketak burutu ondorengo partaidetza ere.

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak

Egutegia

Informazio
osagarria

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Foru Departamentu guztiak

Kontuak emateko espazioetan jasotako proposamenen guztizko kopurua
Kontuak emateko espazioetan parte hartu duen pertsona bakoitzeko jasotako
proposamenen ratioa

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Bizkaia Goazen
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3.2 ekintza

Bizkaitarren Sarea proiektuaren sakontzea

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Partaidetza prozesu anitzagoak eta ugariagoak lortzea, ekarpen kuantitatibo
eta kualitatibo handiagoarekin, horietan parte hartzen duten pertsonen kopurua
areagotzeari esker.

Bizkaiko Foru Aldundiak, herritarren partaidetza bultzatzeko helburuarekin, Bizkaitarren
Sarea ekimena jarri du abian. Ekimen honen helburua pertsona eta entitate boluntarioak
tartean sartzea da, Aldunditik sustatzen diren ekimenetan parte har dezaten.
Pertsona eta entitate horiek Aldundiaren partaidetza ekimenei buruzko informazioa
jasotzen dute, bai modu generikoan eta baita modu segmentatuan ere, betiere
partaidetza prozesu bakoitzerako definitutako profilaren, helburuen eta lurralde eta
sektore irismenaren arabera agertzen duten egokitasuna kontuan hartuta.
2018-2019 aldirako helburua ekimenean parte hartzen duten pertsonen kopurua
areagotzea da, batez ere izena emandako pertsona eta entitate gutxien dituzten
taldeak, kolektiboak eta eskualdeak erakartzeari esker.

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Informazio
osagarria

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Bizkaitarren Sarean izena emandako pertsonen kopurua (datu desagregatua
erabiltzaile profilaren, sexuaren, adinaren eta eskualdearen arabera)

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Bizkaitarren Sarea
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3.3 ekintza

Partaidetzarako organo eta espazio iraunkorren funtzionamenduaren sistematizazioa

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Bizkaiko Foru Aldundiak koordinatzen dituen partaidetzarako organo eta espazio
iraunkorren funtzionamendua hobetzea, bereziki hauen jarduerei buruzko emaitzen
itzulerari dagokionez.
Partaidetzarako organo eta espazio iraunkor hauek zalantzarik gabe duten gizarte
partaidetzarako, erakundeen arteko koordinaziorako eta barne koordinaziorako
baliagarritasunaren arren, horien funtzionamendua sistematizatzeko prozesu bat
jarriko da habian, honako alderdien hobekuntza bilatuz:
Organo eta espazio hauen osaerari buruzko informazio gardena.
❑

Organo eta espazio hauen baitan garatutako jardueren eta proiektuen inguruko
informazio gardena.
❑
Organo eta espazio hauen funtzionamendu sistematikoaren homogeneizazioa
areagotzea.
Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak

Partaidetzarako organo eta espazio iraunkorren funtzionamenduaren sistematizazioan
aurrerapauso esanguratsuak: Bai/Ez

Egutegia

Informazio
osagarria

(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Foru Departamentu guztiak

2019

Bizkaiko Foru Aldundiak, gutxi gorabehera, partaidetzarako 40 organo eta espazio
iraunkor ditu.
2017 Partaidetza Mapa (ikus 25-31 orrialdeak)
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4.1 ekintza

BiscayTIK-ek udal eremuan partaidetza sustatzeko eskaintzen duen laguntza teknologikoa sakontzea

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Bizkaiko toki erakundeei tresna teknologiko berriak eskaintzea udal eremuan
partaidetza sustatu eta ahalbidetu dezaten, BiscayTIK barnean dauden erakunde guztiei
aplikagarriak zaizkien tresnak diseinatzeak dakarren kostuen aurreztea azpimarratuta.

Tresna teknologiko berrien sorrera udal ekimenetan partaidetza sustatu ahal izateko.
Besteak beste, honakoen moduko tresnak garatuko dira:
Online inkestak egiteko moduluak.
❑ E ztabaidarako eta iritzia emateko foro telematikoak.
❑
Kanal telematikoaren bidez proposamenak burutzeko aukera.

Unitate
arduraduna

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Informazio
osagarria

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Bizkaiko toki erakundeak
Lantik

BiscayTIK-ek abian jarritako udal partaidetza sustatzeko tresna teknologiko berrien
kopurua

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Toki administrazioari zuzendutako eta BiscayTIK-ek eskainitako zerbitzuak
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4.2 ekintza

Bizkaiko toki erakundeei zuzendutako partaidetzaren eta gobernu irekiaren alorreko trebakuntza

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Partaidetzaren eta gobernu irekiarekin lotutako bestelako jardueren definizio
estrategikoari, plangintzari, egikaritzeari, jarraipenari eta ebaluazioari dagozkien
gaitasun teknikoak hobetzea, Bizkaiko toki erakundeen aldetik.

Honako jarduerak ditu barne:
Bizkaiko toki erakundeen aldetiko partaidetzaren diseinua eta kudeaketa errazteko
dauden tresna teknologikoen eta laguntza material metodologikoen aurkezpen
praktikoa burutzeko lantegiak antolatzea.
❑
Barne jardunbide egokiak partekatzeko lantegiak antolatzea.
❑
Bestelako topaketa irekiak antolatu eta bertan parte hartzea adituekin batera eta
kanpoko jardunbide egokiak.

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Bizkaiko Behatokia
EUDEL
IVAP
Bizkaiko toki erakundeak

Garatutako trebakuntza ekintzen kopurua
❑

Parte hartu duten toki erakundeen kopurua
Parte-hartzaileen kopurua (sexuaren arabera banandutako datua)

Egutegia

Etengabekoa 2018-2019 aldian zehar

Informazio
osagarria
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5.1 ekintza

bizkaia.eus webguneko partaidetza espazioa hobetzea

Helburua

Espazio zentralizatu bat sortzea Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetzaren inguruko
informazio guztia herritarren eskura egon dadin, bai herritarrek parte hartzeko
eskubidea balia dezaten eta baita abian dauden edo jada amaitu diren partaidetzako
espazio eta prozesuen inguruko informazioa eskuragarri izan dezaten.

Ekintzaren
azalpena

bizkaia.eus webguneko partaidetza espazioaren hobekuntza integrala.
Prozesu honi esker ahalbidetuko da:
Edozein Foru Departamentuk bultzatutako eta indarrean dauden partaidetzako
espazio eta prozesuetara puntu zentralizatu bakar batetik sartu ahal izatea, hartara gai
publikoetan parte hartzeko eskubidea baliatzea erraztuz.
❑ E dozein Foru Departamentuk bultzatutako eta jada amaitutako partaidetzako
espazio eta prozesuetara puntu zentralizatu bakar batetik sartu ahal izatea, hartara
prozesu horien inguruko informazioa herritarren eskura jarrita, batik bat prozesuak
partaidetzaren xede zen elementuaren (araudia, programa, zerbitzua, etab.)
hobekuntzan izandako inpaktua ezagutzeko, eta baita partaidetzarako espazio eta
organo iraunkorren jardueraren berri izateko ere.

Unitate
arduraduna

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Informazio
osagarria

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Lantik
Foru Departamentu guztiak

bizkaia.eus webguneko partaidetza espazioa hobetzea: Bai/Ez

2019

bizkaia.eus partaidetzarako espazioa
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5.2 ekintza

Bizkaiko Foru Aldundiaren Partaidetza Planaren urteroko prestaketa eta zabalkundea

Helburua

Ekintzaren
azalpena

Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako partaidetza espazio eta dinamika guztiak modu
erraz eta argian azaltzen dituen Mapa eguneratu bat izatea, espazio eta dinamiko
horiek Lurraldeko herritarrei eta eragileei hurbiltze aldera.

Maparen lehen edizioa 2017an burutu zen eta lehen Mapa hori 2018ko otsailean
argitaratu zen. Mapak barne du honako alderdien inguruko informazioa:
Gizarte partaidetzarako, erakundeen bultzada eta koordinaziorako eta barne
bultzada eta koordinaziorako organo eta foro iraunkorrak.
❑
Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak.
❑
Planak eta estrategiak prestatzeko edota jarraitzeko eta ebaluatzeko prozesu partehartzaileak, foru araudia prestatzeko prozesu parte-hartzaileak eta zerbitzu publikoen
hobekuntzari lotutako prozesu parte-hartzaileak.
❑
Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare zehatzak.
❑
Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin zerikusia duen herritarren
partaidetza zehatza.

2018ko eta 2019ko edizioetara begira, 2017an abian jarritako lan eskema
bera mantenduko da, baina honakoen inguruko informazio xehatuagoa
azpimarratuko da:
Partaidetzaren datu kuantitatiboak, bai datu orokorrak eta baita zerikusia
duten kolektibo bakoitzari dagozkion datuak ere.
❑
Partaidetzari esker lortutako inpaktua.
Unitate
arduraduna

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Foru Departamentu guztiak

Mapa prestatzea eta zabaltzea: Bai/Ez

Egutegia

Mapa erreferentziako aldiko hurrengo urtearen lehen hiruhilekoan zehar prestatzea eta
argitaratzea.

Informazio
osagarria

2017 Partaidetza Plana
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5.3 ekintza

Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea herritarrei parte hartzeko dituzten prozesuen eta
kanalen berri emateko

Helburua
Partaidetzarako dauden aukerak Bizkaiko herritarren eta eragileen artean ezagutzera
emateko ekintzak areagotzea, hartara partaidetza erreala areagotuta.

Ekintzaren
azalpena

Partaidetzaren inguruko foru newsletter bat sortzea herritarrei parte hartzeko dituzten
prozesuen eta kanalen berri emateko.
Newsletter hori hainbat banaketa-zerrendarekin lotuta egongo da eta, bereziki,
Bizkaitarren Sarearekin.

Unitate
arduraduna

Bizkaiko Behatokia
(bizkaikobehatokia@bizkaia.eus)

Jarraipen eta
ebaluazio
adierazleak
Egutegia

Zerikusia duten
beste barne
unitate batzuk
eta/edo kanpoko
eragileak

Foru Departamentu guztiak

Zabaldutako newsletter-en kopurua

2019
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BARNE JARRAIPENA ETA KOORDINAZIOA

Planaren koordinazioa Bizkaiko Behatokitik burutuko da, Modernizaziorako, Gobernamendu
Onerako eta Gardentasunerako Kabinetearen eta Koordinazio Zuzendaritzaren sostenguarekin,
eta BiscayTIK Fundazioarekin batera.

Plana bultzatzeko sortutako talde honek Planaren aurrerapen-egoera zein den aztertuko
du, haren jarraipena burutuko du, emaitza nagusiak ebaluatuko ditu eta Plana praktikara
eramateko emandako urratsak alderatuko ditu, betiere abian jarritako neurrien koordinazio
eraginkorra bermatuz eta, gutxienez ere, sei hilean behin bilera formalak burutuz.
Halaber, aldi baterako sailarteko lan taldeak antolatu ahalko dira Planaren ekintzaren baten
garapen espezifikoa jorratzeko.

Eb al u azioa et a ko nt u a k ematea
Erdibideko ebaluazio txosten bat prestatuko da 2018/12/31ko datarekin. Txosten hori
eskuragarri egongo da 2019/03/31 baino lehen.
Era berean, Planaren amaierako ebaluazio txostena burutuko da 2019/12/31ko datarekin.
Txosten hori eskuragarri egongo da 2020/03/31 baino lehen.
Txostenak publikoak izango dira eta nahikoa hedapen dutela bermatu beharko da www.
bizkaia.eus webgunearen bidez.
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