Konpromisoaren fitxa operatiboa
Konpromisoaren izena eta zenbakia. #1 Kontuak ematea agintaldiko planen bidez
Konpromisoaren hasierako eta amaierako egunak: 2018ko irailaren 1 - 2020ko abuztuaren 31

Nork bultzatuko dute
konpromisoa

Eusko Jaurlaritza (Gobernu Irekiko zuz.) Bizkaiko Foru Aldundia (Behatokia)

Konpromisoaren deskribapena
Konpondu nahi den arazoa

Ez dago Euskadin kontuak emateko euskal estandarrik, ez kontuak emateko informazioari
edo edukiei dagokienez, ez oinarritu beharko litzatekeen metodologiari dagokionez. Horrez
gain, ez dago oso finkatuta erakundeen artean herritarrei kontuak emateko kultura ere.
Udalek, aldundiek eta gobernuak beren formatuak aukeratu dituzte, batzuetan formalegiak,
edo kasurik okerrenean, beraien web-orrietan kontuen emate hori erraz ikusteko moduan ez
argitaratzeagatik.
Herritarrek ez dituzte modu berean jasotzen erakundeek hartutako konpromisoen betetze
mailari buruzko azalpenak, agintaldiko planen eraginari eta egiturari buruzko irizpide
partekaturik ez dagoelako. Horrez gain, aurrekontuaren ikuspegia ez da modu egokian sartu
plangintzan, aurrekontuaren epeak (urtekoa) eta agintaldiaren plangintza (4 urte) bateratzeko
moduan behintzat.
Horren guztiaren ondorioz, herritarrek ez dute kudeaketaren egoerari eta ekimen politikoei
buruzko informaziorik, beraz, zaila dute parte hartzea.

Zer dakar konpromisoak

Herritarrek kontuak ematearen arloan antzematen dituzten beharrei entzutea: Adierazle
zehatzak, hitzartutakoak, konparagarriak, trinkoak eta eskuragarriak (?) sinplifikatzea,
zuzentzea, gardenak izatea eta erabiltzea.
Dokumentu/plataforma baten erabilera ezartzeak, hala nola Gobernu Programa edo
Agintaldiko Plana, helburuen eta horiek garatzen dituzten berariazko jardueren zerrenda
zorrotza aurkezteko aukera ematen du. Konpromiso honek antolatzea eta ebaluatzea ekartzen
du; baita bultzada politikoa eta administrazioko langileek parte hartzea ere. Horrez gain,
erakundeek eta herritarrek elkar garatzen badute, formatu bisual eta irisgarri batean
aurkezteari eman beharko zaio lehentasuna, eta herritarrek proiektuen aurrerapenaren
inguruan dituzten zalantzak jaso beharko dira.
Azalpen publikoak emateari buruzko aurretiko pedagogia bat eta emaitzen jakinarazpen
eraginkorra ematea interesdunei (funtzionarioei, interes-taldeei, zerbitzu publikoen
erabiltzaileei eta abar): zer egin den, zer ez den egin eta zergatik.
Konpromisoak agintaldiko plan hauetan argitaratuko den informazio-egitura komun bat
erabakitzea dakar, udal txikiak, eskualdeko goiburuak, hiriburuak, aldundiak edo gobernua
bera diren kontuan hartu gabe. Eta beste fase batzuk ezartzeko aukera eman behar du.
Horrela, baliabide eta esperientzia gutxien dituztenek aurrera egin ahalko dute, agertokirik
egokienera heldu arte.
Horrez gain, parte-hartze metodologia bat ezartzea ere ekartzen du, kontuen emate hori
formatu digitalean edo zuzenean emateko. Horri esker, gizarte-auditoretzako eredu osoago
bat lortuko da, eta elkarte eta interes-taldeez gain, herritarrek ere parte hartzea sustatuko da.

Nola lagunduko du arazoa
konpontzen

Kontu-ematea ezartzea, agintaldiko planen bidez eta herritarrek haien jarraipena eta
ebaluazioa egiten lagunduz. Horren helburua herritarrek gai publikoetan parte-hartze
handiagoa izatea da. Halaber, erantzukizunak partekatu egingo dira, kudeaketa publikoak eta
ematen diren proposamen eta balorazioen gehikuntza kualitatiboak zer ekar dezaketen
zuzenago jakinez. Paradigma aldaketa bat bilatzea, “kudeaketa ona susmatuz" edo “gehiago
jakiteko jakin-mina agertuz”.
Zabalduko den informazioa estandar bihurtzeak, sinesgarritasun handiagoa ematen
lagunduko du, lurraldeen eta udalerrien artean konparatu ahalko da, eta herritarrek
informazio gehiago izango dute parte hartzeko.
Horrez gain, ebaluazio-prozesuak arrazionalizatuko dira, ahal den neurrian digitalizatuz.
Guztientzako metodologia eta tresnak eskainiko ditu, malguak direnak, eta administraziomailetan aurrera egin ahalko du, tamaina, ezagutza eta baliabideak edozein direla.

Zergatik balioesten du OGPk
konpromiso hau

Helburua da mekanismo bat ezartzea, erantzukizun politikoa edo funtzio publikoa duten
pertsonei beren jarduera publikoari buruzko kontuak eman ditzaten. OGPk hori bultzatzen
du.

Helburua lortzeko baliabideak

Eusko Jaurlaritzako Gobernu Irekiaren Zuzendaritzako eta Bizkaiko Foru Aldundiaren
Bizkaiko Behatokiko zuzendaritzako giza taldeak. Proiektu honetan 5 pertsona arituko dira.
Konpromiso honetarako, gutxienez, 50.000 € bideratu dira, sistemetan egin daitezkeen
garapenetarako. Proiektua sustatzeko, gutxienez, 25.000 € bideratu dira.

Ekintza eta emaitza nagusiak

Aurreikusitako
hasiera
eguna:

Aurreikusitako
amaiera
eguna:

Erakundearteko lantaldea
eta 1go konpromisoaren
lantaldea osatzea

2018ko IRAILA

2018ko URRIA

Kontuak emateko printzipioak
adostea Agintaldiko planak

2018KO URRIA

2019KO URTARRILA

Agintaldiko planen jarraipena
egiteko mekanismoak adostea

2018KO AZAROA

2019KO OTSAILA

Hasi gabe

Zuzentarau metodologikoen
protokolo eta tresna-kutxa bat
egitea, gizarte-auditoretza
parte-hartzaileko eremuak eta
mekanismoak txertatzeko

2018KO ABENDUA

2019KO MARTXOA

Hasi gabe

Plataforma irekiaren definizio
funtzionala

2019KO OTSAILA

2019KO APIRILA

Hasi gabe

Parte-hartze eta komunikazio
gakoak. Aldizka argitaratzeko
eskema eta jakinarazteko
formatuak.

2019KO URTARRILA

2019KO APIRILA

Hasi gabe

Eredu pilotua ezartzea

2019KO UZTAILA

2019KO ABENDUA

Hasi gabe

Eredu pilotua ebaluatzea.

2020KO APIRILA

2020KO EKAINA

Hasi gabe

Nola jakingo dugu ondo gabiltzala
konpromisoarekin

Nola jakingo dugu balio
izan duela

Egoera
(hasi gabe
/hasita/
abian/
amaituta)
Amaituta

Hasita

Adierazlea:

Datu
batzuk:

Kontuak emateko eredua ezartzea,
dokumentu-gida baten bidez.

Ezarpen maila.

Kontuak emateko prozesu bat abian
jartzeko, dokumentua erabiltzen duen
erakunde kopurua

9

Informazioa emateko egitura ezartzea,
planak edo agintaldiko estrategiak
finkatzeko.

Ezarpen maila

Beren planetarako edo agintaldiko
planetarako informazio egitura hau
erabiltzen duen egitura kopurua

9

Identifikatu eta sartu dira 2030
Agendarekiko inpaktu adierazleak

Gogobetetasun maila
(parte hartzeko
eragozpenak dituzten
taldeen arabera)
Parte-hartze maila

Informazio-tresnen eta planen balorazioa, 15 eskalan

3

Partaidetza eta auditoretza prozesuen
balorazioa, 1-5 eskalan

3

Kontuak emateko prozesuetan parte hartzen
duten ordezkarien ehunekoa (taldearen
arabera)

%60

Aplikazioaren beta eredua edo
plataforma irekia

Beste gobernu batzuekin
lankidetzan aritzea eta
bat egitea, probatzeko
eta testatzeko

1

Proiektuaren talde sustatzaileko kidea
ez den udalerri batean eredu pilotu bat
abian jartzea

Ezarpen maila

Ezarpen kopurua

Parte-hartzaileak eta gogobetetasun
maila

Erakundearen eta partehartzaileen
gogobetetasun maila
prozesuarekin

Arduradun politikoen prozesuari buruzko
3
balorazioa, 1-5 eskalan
Eredu pilotuan parte hartu duten pertsona eta 3
erakundeen prozesuari buruzko balorazioa,
1-5 eskalan

Harremanetarako informazioa

Harremanetarako pertsona

Luis Petrikorena Arbelaiz

Zer erakundetakoa den

Gobernu Irekiako zuzendaritza

Helbide elektronikoa eta
telefonoa

lpetri@euskadi.eus / 945018049

Parte hartzen duten erakundeak eta pertsonak
Erakunde publikoak

Gizarte zibileko edo sektore
pribatuko pertsonak eta
erakundeak

Lantaldea

Eusko Jaurlaritza
Arabako Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bilboko Udala
Donostiako Udala
Gasteizko Udala
EUDEL – Euskadiko Udalen Elkartea
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua
Bilboko Emakumeen Kontseilua

ERAKUNDEAK:
1. Eusko Jaurlaritza – Gobernu Irekia Zuzendaritza
2. Bizkaiako Foru Aldundia – Bizkaiko Behatokia
3. Bilboko Udala
4. EUDEL – Euskadiko Udalen Elkartea
5. Erandioko Udala
6. Getxoko Udala

1

HIRITARRAK ETA ENTITAEAK:
7. Arantxa Otaolea (Berdintasunerako Bilboko Emakumeen Kontseilua)
8. José Antonio Díez Alday
9. Laura Vizcaino
10. Andoni Lastra
11. Maialen Olabe (Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko - EGK)
12. Mikel Barturen (Sareen Sarea, Euskadiko Hirugarren Sektore Soziala)
PERTSONA ADITUAK:
13. Antxon Gallego (Parte-hartzeko aholkularia)
14. Teresa Hormaeche (Aholkularia)
15. Paul Gurmendi (Parte-hartzearekiko erlazionatutako TIK garatzailea)
16. Eneko Agirre (Parte-hartzaileko webgune fundatzailea)
17. Goizalde Atxutegi (Innobasque-ko proiektu nagusia)

