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Bizkaiko Foru Aldundiak 52 partaidetzaprozesu jarri ditu abian 2021eko
ekitaldian
araugintzaren alorrean

Bizkaiko Foru Aldundiak urtero onartzen du bere Urteko Plan Arauemailea,
ekitaldian zehar onesteko proposatzen diren foru ekimen arauemaileak eta
erregelemenduzkoak biltzen dituena, edonork jakin dezan zer araudi egitea
aurreikusten den eta zein
epetan eta, horrela, araudiaren prestaketan parte hartzeko duen eskubidea
balia dezan.
Azken urte honetan 52 partaidetza-prozesu jarri dira abian foru-araugintzaren
alorrean.
INFORMAZ IO GEHIAGO

Bizkaia aurrera doa, gizartearen
partaidetza oinarri, adineko pertsonen
bizimodu
independenterako proiektuekin duen
konpromisoan

Bizkaiko Foru Aldundiak, Estrategia Digital eta Korporatiboaren Kabinetearen eta
Gizarte Ekintza Sailaren bitartez, elkarlanerako bi dinamika antolatu ditu
Nagusiak
elkartearekin eta Bizkaiko Adinekoen Kontseiluarekin.
Elkarlanerako dinamika horien helburua adinekoen beharrak identifikatzea izan
da,
teknologia berriekin duten harremanean, eta arrakala digital hori txikiagotzeko
moduko ekimenak lortzea.
INFORMAZ IO GEHIAGO

Bizkaiko Emakumeen Partaidetza
Kontseilua bildu da lehen aldiz

Kontseilua Berdintasunerako Foru Arauan jasotako tresna bat da, berdintasuna
helburu duten emakume-elkarteen eta erakunde mistoen parte-hartzea eta
elkarlana
errazten dituena.
Batzarra berdintasuna helburu duten 40 emakume-elkartek eta erakunde
mistok osatu
dute, eta kopuru hori handitu ahal izango da etorkizunean, kide gehiago batuta.
INFORMAZ IO GEHIAGO

OGP Euskadik, Bizkaiko Foru Aldundia

partaide deneko proiektuak, parte hartu
du
Gobernu Irekirako Aliantzaren Goi-bilera
Globalean (OGP 2021)

Gobernu Irekirako Aliantza erreferentziazko nazioarteko erakundea da, gobernu
“irekiagoak, arduratsuagoak eta herritarrekiko sentikorragoak” sustatzeko
mekanismoak ebaluatzea eta garatzea helburu duena.
Goi-bilera honek formatu mistoa izan du, aurrez aurrekoa eta birtuala batu
baititu, eta
Gobernu Irekirako funtsezko 3 ardatz landu ditu: esparru publikoa eta
herritarren
partaidetza; ustelkeriaren aurkako borroka; eta digitalizazio inklusiboa lortzeko
berrikuntza.
INFORMAZ IO GEHIAGO (INGELESEZ ETA KOREERAZ )
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Bizkaiko Foru Aldundiko Estrategia Digital eta Korporatiboko Kabinetea, herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, boluntarioak
bilatzen ari da, partaidetza-ekimenetan parte hartzeko. Helburua da parte-hartze prozesu pluralagoak eta ugariagoak lortzea. Aldianaldian, Aldundiaren partaidetza-ekimenei buruzko informazioa eta herritarren parte-hartze orokorrari buruzko albisteak bidaliko dira.
Ekimenak abian jartzeko, baimen honen bidez parte hartzea onartzen duten pertsonekin harremanetan jarriko gara, bakoitzaren
profilaren, helburuen eta lurralde- eta sektore-irismenaren arabera. Zerbitzu hau ez bada zure interesekoa, baja eska dezakezu
partaidetza@bizkaia.eus helbidera idatzita. Zerbitzu hau emateko, zure datu pertsonalak tratatu behar dira, eta horiek "bizkaitarren
sarea webgunearen kudeaketa: herritarren parte-hartzea eta/edo newsletter" tratamendu-jardueraren parte izango dira. Datuak
babesteko araudia errespetatuz eta betez tratatzen dira datuak: 2016/679 Erregelamendua (EB), datu pertsonalak babesteari
buruzkoa, eta 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
1. TRATAMENDUAREN ARDURADUNA ETA HARREMANA: Estrategia Digital eta Korporatiboko Kabinetearen Planen Koordinazio,
Ebaluazio eta Segimendurako Zuzendaritza Nagusia. Kale Nagusia, 25, 48009 Bilbo. 2. TRATAMENDUAREN HELBURUA: Bizkaitarren
Sarea webgunea kudeatzea: herritarren parte-hartzea eta/edo newsletter. Herritarren parte-hartzea sustatzeko eta parte-hartze prozesu
pluralagoak eta ugariagoak.lortzeko. 3. INTERESDUNAREN ESKUBIDEAK: Interesdunak bere datuak eskuratu ahal izango ditu,
zuzentzeko, ezabatzeko edo tratamendua mugatzeko eskatu ahal izango du, eta aurka egin ahal izango dio. Horretarako, idazki bat
idatziko dio Aholkularitza Juridikoaren, Informazioaren Segurtasunaren eta Datuen Babesaren Atalari, eta honako hauetan aurkeztu:
BFAren egoitza elektronikoa: https://www.ebizkaia.eus. Bizkaiko Foru Aldundiaren Erregistro Zentrala (Erregistro eta
Herritarrentzako Arreta Bulegoa Laguntza: k/ Diputazioa, 7- 48008 Bilbo). Bizkaiko Foru Aldundiaren Herritarrei Arreta
Emateko Eskualdeko Bulegoak. Bizkaiko Foru Aldundiaren Sailetako Erregistro Orokorrak. 39/2015 Legean
aurreikusitako lekuak. Interesdunak eskubidea du, halaber, dagokion kontrol-agintaritzan (Datuak Babesteko Euskal Bulegoa)
erreklamazioa egiteko. Datu pertsonalen babesari buruzko informazio gehigarria eskuratzeko, sartu HEMEN
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