
 
 

 
 

Udalekin egin den lantegiaren gaineko akta, Agintaldiko planen 
bidez kontu emateko 1. konpromisoari lotua. 

 
2019ko azaroaren 15a 

 
 
Lantegia Euskadiko Agiritegi Historikoan egin da (Mª Díaz Harokoa 3, Bilbo). 09:30ean 
hasi da, eta behean zehazten diren entitate eta pertsonek parte hartu dute: 
 

- Eusko Jaurlaritza: Luis Petrikorena, Jon Olaizola eta Jokin Olaizola 
- Bizkaiko Foru Aldundia: Josu Bilbao eta Raúl Gutierrez 
- Bilboko Udala: Amagoia Ibarrondo 
- Donostiako Udala: Ibon Ramos  
- Getxoko Udala: Javier García 
- Leioako Udala: Leire Andion 
- Muskizko Udala: Javier García 
- Barakaldoko Udala: Carolina Zabaco, Patxi Lopez, Gorka Zubiaurre eta Asier 

Rodríguez 
- Laudioko Udala: Ander Larrañaga eta Maite Cortazar 
- Zanbranako Udala: Aitor Abecia 
- Paul Gurmendi 
- Arantza Otaolea 
- Svet Ivantchev 
- Antxon Gallego 
- Joseba Egia 
- Ibane Muniategi 

 
 

1. Jorratu diren gaiak 
 
Honako gai hauek jorratu dira: 
 

- Proiektua testuinguruan sartzea (gogoratzeko) 
- Agintaldi Planaren Eredua aurkeztea (kontuak prestatu eta ematea)  
- Agintaldi Planaren Eredua udalekin egiaztatzea (dinamika) eta eredu hori udal 

txikienetan aplikatzea bideragarria den aztertzea 



 
- Agintaldi Planen kontu-ematerako baliabide teknologikoei buruz hausnarketa 

egitea 
- Proiektu pilotuan parte hartu nahi duten udalei aukera ematea 

 
 

2. Proiektua testuinguruan sartzea  
 

Luis Petrikorenak aurkezpen orokorra egin du Euskadiko OGP Ekintza Planaren 
aurkezpen orokorrari buruz, eta bereziki hartu du aipagai Kontu-emateei buruzko 1. 
Konpromisoa; izan ere, konpromiso horren arabera, agintaldi planen bidez eta 
herritarrek jarraipena eta ebaluazioa eginez indartu daiteke kontu-emateko jarduna. 
 
 

3. Agintaldi Planaren Eredua aurkeztea: kontuak prestatu eta ematea  
 
Ondoren, Joseba Egiak orain arte egin diren urratsen berri eman, eta prozesuak duen 
ikuspegi orokorra azaldu du, bilera honetan planaren eredua udalei aurkeztuta, udalek 
gero eredua doitu, hartara atxiki eta egokiro aplikatu dezaten, zeharkako printzipioak 
aintzat hartuz betiere: hizkuntza argia, egia, gardentasuna eta inklusibitatea. 
 
Hona hemen Agintaldi Planaren Eredu bat prestatzeko gai garrantzitsu zenbait: 
erakunde-maila bakoitzean (Jaurlaritza, foru-aldundiak eta udalak, tamainaren 
arabera) nork bere modura baliatzen ditu Agintaldi Planak; udal-kudeaketan 
laguntzeko zerbitzu teknologikoak daude foru-aldundietan; eta oinarrizko eredu 
bakarra zehaztu behar da, gero erakundeek, nahi izanez gero, horretan sakondu 
dezaten (adibidez, Aurrekontu Estrategikoei lotuz). 
 
Laburbilduz, agintaldi planak prestatzean kontuan izan behar diren elementu batzuk 
azpimarratu ditu Egiak: konpromiso argiak eta zehatzak, hasieratik kontuak ematera 
bideratuta, ekintza/konpromiso kopuru mugatuarekin, eta legegintzaldia ezarriz 
denbora-muga moduan. Beraz, agintaldiaren lehen hilabeteetan prestatu behar dira 
plan horiek, eta koherenteak izan behar dira Gobernu Taldea osatzen/jasaten duten 
taldeen hauteskunde-programarekin edo -programekin. 
 
Ekintza/konpromiso bakoitzaren aurrerapenari edo betetze-mailari buruzko kontuak 
neurtzeari eta emateari dagokienez, aukera bi proposatu dira: “semaforoa”, hau da 
ekintzaren egoera kualitatiboak zehazteko aukera (egoerak: diseinatzen, gauzatzen, 
amaituta, bertan behera utzita…) ; edo “abiadura-neurgailua”, aukera aurreratuagoa, 
zeinen bidez modu kuantitatiboan eta gardenean zehaztu eta jakinarazi behar den 
neurketa nola egingo den. 
 
Gero, aurreko lantegian jorratutakoa errepasatu da. Honako gai hauek buruz: 
 

a) Tokiko Agintaldi Planeko ekintzen/konpromisoen hasierako zehaztapen-fitxa, 
ezarpen-mailen arabera banatuta: ezinbestekoa, egin beharko zen eta aldez 
aurretik ibilbide luzea duten entitateentzat. 

 



 
b) Sektore-gaiak, agintaldiko planaren ekintzak bereizteko erabiliko zena: 

 
- Irisgarritasuna                          
- Gizarte-ekintza.                                      
- Herritarrentzako arreta                         
- Zientzia eta Teknologia                         
- Tokiko merkataritza                    
- Kontsumoa                                           
- Bizikidetza                                     
- Garapenerako lankidetza                                     
- Kultura eta aisia                                    
- Kirolak 
- Giza eskubideak                                              
- Garapen ekonomikoa                                                              
- Dibertsitate funtzionala                        
- Hezkuntza                                          
- Enplegua eta talentua                                              
- Eremu publikoa                                 
- Euskara 
- Familia 
- Jaiak 
- Zerga-sistema 
- Kudeaketa aurreratua                                              
- Berdintasuna 
- Industria 
- Haurrak eta adingabeak 
- Gazteak 
- Ingurumena 
- Obrak eta azpiegiturak 
- Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia 
- Nagusiak 
- Hiri-plangintza 
- Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea 
- Osasuna 
- Lehen sektorea/landa-garapena 
- Segurtasuna eta bizikidetza 
- Oinarrizko zerbitzuak 
- Trafikoa eta mugikortasuna 
- Turismoa 
- Balioak 
- Etxebizitza 

 
c) Tokiko Agintaldi Planeko ekintzen/konpromisoen jarraipena/ebaluazioa egiteko 

fitxa, hau ere mailatan banatuta: ezinbestekoa, egin beharko zen eta aldez 
aurretik ibilbide luzea duten entitateentzat. 

 



 
d) Kontuak emateko prozesuan harremanen/lankidetzen xede izan beharko 

liratekeen eragileen tipologiak, proiektu/konpromiso desberdinen xede 
direlako edo herritarren aurrean agintari/zabaltzaile gisa jardun dezaketelako. 
 

e) Tokiko agintaldi plan baten kontu-emateak egiteko euskarriak/bideak.  
 

 
4. Eredua aplikatzeari buruzko hausnarketa 

 
Jarraian, banan-banan hitz egin dute bertan dauden erakundeek. Kontu-emateen eta 
agintaldi planen gainean izan dituzten esperientziak azaldu dituzte. Erakundeek beren 
bizipenen berri eman dute kontu-emateari buruz, erabilitako euskarri eta dinamikei 
buruz, egindako ebaluazioei buruz eta azkenean lortu dituzten emaitzei buruz. 
 
Agintaldi Planak dituzten erakundeek beste hauek ere azaldu dituzte: planak 
prestatzeko eman dituzten urratsak, ekintza zehatzak eta antolaketa, benetako 
konpromisoen zehaztapena eta horien egiaztapena, herritarrek ulertzeko moduan gera 
daitezen. Horrez gain, planak prestatzean izan dituzten zailtasunen eta oztopoen berri 
eman dute. 
 
 

5. Kontuak emateko behar diren konponbide teknologikoei buruzko 
hausnarketa berezia 

 
Kontuak emateko irizpide orokor moduan, hasteko irizpide batzuk ezarri dira:  
 

- Agintaldi-planak eta horien kontu-ematea bultzatzen lagunduko duen 
espazio/aplikazio zehatz bat edukitzea 

- Kontu-ematea jarraituagoa izan dadin lortzea (ez bakarrik urtean txosten 
bat) 

- Herritarrek gure 365/24 kudeaketa “auditatzeko” bidea ematea 
- Online aplikazioen “aukera ugariak” aprobetxatzea (ardatzak bilatu, gaika, 

gako-hitzak erabiliz...) 
- Konpromisoan aurrera egiten dela erakusten duten “konpromisoak” eta 

“ebidentziak” hobeto lotzea 
 
Herritarrei kontu-emateko prozesua nola betetzen duten azaldu dute bileran egon 
diren erakundeek; ibilbide luzeagoa duten erakundeek, gainera, hartu dituzten 
konponbide teknologikoak ere azaldu dituzte. 
 

 
6. Proiektu pilotuan parte hartu nahi duten udalei aukera ematea 

 
Azkenik, bileran aipatu diren guztiak egiaztatzeko eta proposatu den eredua 
baliozkotzeko, beharrezkotzat jo da bertaratu diren guztiei galde-sorta bat bidaltzea, 
horren bidez iruzkinak jaso eta proiektuarekin aurrera jarraitzeko. 

 




