FORO ERREGULARRAREN BILERA
GASTEIZ – 2022ko martxoaren 16a
Gaizerrenda

1.- Ongietorria
2.- Lehendakariaren parte-hartzea OGP Global Summit Korea 2021ean
3.- OGP Euskadiren 2021-2024 Planaren kodiseinuaren ebaluazioaren emaitzei
buruzko informazioa
4.- OGP Euskadiren 2021-2024 Planeko konpromisoen 5 liderrek orain arte
egindako jarduerak ezagutaraztea
5.- OGP Euskadiren 2018-2020 Planeko konpromisoen 5 liderrek haren
emaitzen hedapenean orain arte egindako jarduerak ezagutaraztea.
6.- Herritarrek Foro Erregularrean dituzten ordezkarien bilerak prestatzeko
jarduerak edo bileren ondorioen jarduerak koordinatzea.
7.- Talde sustatzaileko erakundeek OGP Euskadiko kide gisa kanpoko foroetan
parte hartzea (Bordeaux Métropole, Bartzelonan, 2021eko azaroaren 16an),
OGP Kataluniako Gobernu Irekiaren Foroa
(2022ko urtarrilaren 20an).
8.- Galde-eskeak.
Iraupena
12:30 - 14:45
Modalitatea Presentziala eta online
ERAKUNDEA

PERTSONA

Eusko Jaurlaritza

Miren Martiarena - Gobernu Irekiaren zuzendaria

Eusko Jaurlaritza
Arabako Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia

Javier Bikandi - Herritarrak Hartzeko eta Zerbitzu Digitaletako
zuzendaria

Lexuri Ugarte - Euskararen eta Gobernu Irekiaren
zuzendaria
Leyre Vitorica - Gobernamendu Onerako eta
Gardentasunerako zuzendari nagusia
María Presa- Estrategia Digitalaren eta
Korporatiboaren Kabineteko aholkularia

BERTAN
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI

Gipuzkoako Foru Aldundia

Mikel Pagola – Herritarren Partaidetzarako zuzendari nagusia

BAI

Gipuzkoako Foru Aldundia

Itziar Calvo- Herritarren Partaidetzarako teknikaria

BAI

Gipuzkoako Foru Aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia

Goizeder Manotas – Zerbitzuetako eta Administrazioaren
Berrikuntzako eta Eraldaketako zuzendari nagusia
Haritz Ugarte Manotas – Zerbitzuetako eta Administrazioaren
Berrikuntzako eta Eraldaketako Zuzendaritzako teknikaria

BAI
BAI

Bilboko Udala

Amagoia Ibarrondo - Kalitate eta Ebaluazio
Kabineteko zuzendaria

BAI

Donostiako Udala

Manu Narváez - Presidentetzako zuzendaria

BAI

Gasteizko Udala

Jose Luis Pérez - Partaidetza eta Gizarte Etxeetako
zuzendaria

BAI

Eudel

Joseba Intxausti - Eudeleko antolaketa-burua

EZ

Innobasque

Gotzon Bernaola - Enpresa-berrikuntzako

koordinatzaile nagusia

BAI
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Innobasque

Goizalde Atxutegi - Innobasqueren teknikari
arduraduna

Ibatuz

Antxon Gallego

Bai, online

Mestiza elkartea

Ana Molina

Bai, online

Osoigo

Eneko Agirre

Bai, online

Bilboko Emakumeen Kontseilua

Arantza Otaolea

BAI

Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

Maialen Olabe - Presidentea

BAI

Sareen Sarea

Mikel Barturen - Koordinatzailea

Gasteizko kontzejuak

Miren Fernández de Landa

EZ

Unicef Euskadi

Elsa Fuente do Rosario

BAI

Eusko Ikaskuntza-Sociedad de
Estudios Vascos

Beatriz Akizu- Soziopolitika eta aniztasun eta
kohesio arloetako koordinatzailea

Idazkaritza teknikoa - Eusko
Jaurlaritza

Koldobike Uriarte - proiektuaren arduradun teknikoa

BAI

Bai, online

Bai, online
BAI

1. ONGIETORRIA
Gobernu Irekiko zuzendari eta Foro Erregularreko presidente Miren Martiarenak eskerrak eman
ditu Foro Erregularrean parte hartzen duten erakunde eta gizarte zibileko kide guztien
inplikazioagatik, EAEn gobernu irekiaren kultura elkarlanean sustatzeko erronka handiari
eskainitako dedikazioagatik.
Halaber, adierazi du pozik dagoela IRM-Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzaren Ebaluazio
Organo Independenteak (OGP) ebaluazio positiboa egin duelako OGP Euskadi 2018-2020
Planaren ezarpenari buruz behin-behineko txostena jaso berritan, bai eta OGP Euskadi 20212024 Planaren kodiseinuari buruz kanpoko ebaluazio-organotik behin-behineko informazioa
jaso duelako ere.
Azkenik, talde osoa animatu du OGP Euskadi 2021-2024 Plana gauzatzean berdin jokatzera eta
txosten horietan jasotzen diren gomendioak aplikatzera.

2. LEHENDAKARIAREN PARTE-HARTZEA OGP GLOBAL SUMMIT KOREA 2021EAN
Presidenteak jakinarazi du lehendakariak parte hartu duela OGP Global Summit Korea 2021ean,
bideo baten bidez. Bideo horren berri izan zuten posta elektronikoz, eta OGP Euskadiren
webgunean
dago
argitaratuta:
https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/noticia/2021_12_20_ogp_corea/eu_def/media/lehe
ndakari_subtitulos_en.mp4
Aipatu da Foro Erregularreko kide guztiek bideoaren hedapen zabala egitea baliagarria izan
daitekeela OGP Euskadi 2018tik egiten ari den lana eta jarduerak ezagutarazteko. Bizkaiko Foru
Aldundiak adierazi du beren jarduera ezagutarazteko ekintzetan erabili dutela.
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3. OGP EUSKADIREN 2021-2024 PLANAREN KODISEINUAREN EBALUAZIOAREN EMAITZEI
BURUZKO INFORMAZIOA
Koldobike Uriartek 2018-2020 Planaren ezarpenaren ebaluazioaren emaitza nagusiak azaldu
ditu lehenik eta behin, IRM-OGPren Ebaluazio Organo Independentearen behin-behineko
txostenean oinarrituta. Dokumentu horri iruzkin eta ekarpen funtsatuak egin ahal izango zaizkio,
ebidentziatan eta dokumentazioan oinarrituta, martxoaren 21a baino lehen.
Bilera egin aurretik bidali zen dokumentua, eta, jarraian, bileran azaldutakoaren eskema
jasotzen da.
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Gotzon Bernaolak eskatu du ebaluazio-txostenari egindako oharretan sartzea konpromiso
bakoitzaren liderrak eta koliderrak ere ager daitezela, OGP Euskadiren antolaketa-ereduaren
funtsezko espezifikotasun bat baita. Era berean, txostenari zehaztapen bat egin behar zaiola
azaldu du; izan ere, 3. konpromisoan egindako osasun-pilotuari dagokionez, «preventive
medicine» kontzeptua erabili baitute, nahiz eta jarduketaren ikuspegia «healthy community»
kontzeptuan oinarritu.
Jarraian, ADIMEN Investigación enpresak emandako informazioan jasotako emaitzak azaldu ditu
Koldobike Uriartek. Enpresa hori OGP Euskadi 2021-2024 Planaren kodiseinua ebaluatzeko
kontratatu zen, eta Foro Erregularreko kideei bidali zitzaien dokumentazioa posta elektroniko
bidez. Enpresa horrek sartu zuen dokumentazioa OGPk horretarako garatu zuen plataforman,
nahiz eta oraindik ez zaigun ofizialki jakinarazi, egokitzat jotzen ditugun oharrak egin ahal
izateko.
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Konpromiso bakoitzari emandako balorazioak esleitzeko erabili diren irizpideei buruz galdetu
da, eta erantzun da eskuliburuan ez dagoela behar bezala ulertzeko moduko definiziorik,
ebaluatzaileak balio bat edo bestea zergatik esleitu duen jakiteko. Akta honi erantsi zaio OGPk
ebaluatzaileari ebaluazio-lana egiteko bidali zion eskuliburua. Hala ere, OGPk txosten ofiziala
bidaltzen digunean, ebaluatzailearen ikuspegiarekin bat ez gatozen balorazio horietakoren bat
zalantzan jartzeko aukera izango dugu, egokitzat jotzen bada. Horrek badu bere garrantzia; izan
ere, konpromiso bat izar motakotzat hartzeko, mota horretakoa izan behar du hala diseinuan
nola ezarpenean, eta kodiseinuaren fasean ahalik eta balorazio handiena lortu behar du
egiaztagarritasunean, garrantzian, berritasunean eta inpaktu-ahalmenean. Txostenaren
arabera, balorazio hori dute 2. eta 5. konpromisoek.
Ana Molinak, ebaluazio-txostenean agertzen diren balizko hobekuntzei dagokienez, Foro
Erregularra maizago biltzeko eskatu du, parte-hartze handiagokoak eta ekarpen gehiagokoak
izan daitezen, eta ez hainbeste administrazioek informatzeko.
Maialen Olabe bat dator ekarpen horrekin, eta, gainera, komunikazio-plan bat garatuko duen
lantalde bat sortzea proposatu du, EAEn OGP Euskadi zer den eta haren jarduera eta lortutako
emaitzak hobeto ezagutzeko.
Elsa do Rosariok galdetu du komunikazio-planik badagoen, eta azaldu du komenigarria dela
operatiboa den plan bat izatea.
Arantza Otaoleak uste du landu gabe dagoen gaia dela, bai gizarte-elkarteen barruan, bai
herritarrei informazioa emateari begira, oso ezezagunak baitira hala OGP Euskadi nola
erakundeen eta gizarte zibilaren artean landutakoa.
OGP Euskadiri eta 2021-2024 epemugarekin lantzen ari garen planari buruzko komunikazioestrategiari ekitea erabaki da.
Arantza Otaoleak jakinarazi du beharrezkoa dela mekanismoak izatea herritarrek Foro
Erregularrean dituzten ordezkariekin koordinatzeko eta ordezkarion parte-hartzea indartzeko.
Gai hau zerrendako 6. puntuan aztertu behar zen arren, orain atera da. Erakundeek eskaini dute
idazkaritza tekniko laguntzaile bat kontratatzeko aukera azter dezaten, herritarren
ordezkaritzaren proposamenak jasotzea, Foro Erregularraren bilkuren aurreko edo ondorengo
bileren deialdiak egitea eta kideen arteko eta Foro Erregularreko idazkaritza teknikoaren arteko
komunikazio eraginkorra dokumentatu eta laguntzea errazteko.
Arantza Otaoleak ekitea erabaki da, gai hori aztertzeko eta horri buruzko proposamen bat
aurkezteko aldebakarreko bilerak egin ahal izateko.

4. OGP EUSKADI 2021-2024 PLANEKO KONPROMISOEN 5 LIDERREK ORAIN ARTE
EGINDAKO JARDUERAK EZAGUTARAZTEA
Konpromiso bakoitzaren egungo egoeraren azalpen labur bat egingo du kasuan kasuko
erakunde liderrak:
K1 – COVID-19aren hiri-behatokia, eta zerbitzuak herritarren beharretara egokitzea.
Donostiako Udala.
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COVID-19aren gaia, azkenean, egoera iragankor bat izan daitekeenez, konpromisoa berreikustea
aztertzen ari dira, «erresilientzia» zentzu zabalagoan ulertzeko; alegia, hirien gaitasuna krisiak
ekiditeko, krisirik pairatuz gero, inpaktua murrizteko edo pairatu ondoren normaltasunera
itzultzeko behar den denbora eta baliabideak murrizteko. Horrek ez du aldatzen konpromisoa
gauzatzeko jarraitu beharreko prozesuaren planteamendua, baina bai ikuspegia. Ikuspegialdaketa horren ondoren, berehala ekingo zaie aurreikusitako lehen mugarriei.
K2 – Gardentasuneko eta aurrekontuaren arloan kontuak emateko tresna. Gipuzkoako Foru
Aldundia
Jakinarazi da atzerapena dagoela 2. mugarrian (Herritarren zailtasunak eta beharrak aztertzea),
baina 3. mugarria (EAEko erakundeen aurrekontu-informazioaren komunikazioaren egungo
egoeraren azterketa) dokumentatzeko lana aurrera doazela. Izan ere, kontratuaren
adjudikazioan zailtasunak izan dituzte, eta berehala ebatziko dira.
K3 – OPEN ESKOLA: herritarrak garatzea eta indartzea. Gipuzkoako Foru Aldundia
4 garapen-eremu ezarri dituzte: ahalduntzea, herritarrak aktibatzea, arrakala digitala herritarren
parte-hartzerako eta zintzotasunean / etika publikoan heztea. Arrakala digitalari buruzko
edukiak garatzeari ekin zaio; horretarako, kanpoko baliabide bat kontratatu da, eta apirilaren
26an Konpromiso Taldearekin biltzea aurreikusita dago, prozesua planifikatzeko. Prozesu
horrekin, arrakala digitalak eragindako kolektiboak identifikatu ahal izango dira, gida bat egin
eta egin beharreko pilotuak zehaztu.
K4 – EAEko legegintzako / araugintzako / erregelamendugintzako herri-ekimenetarako
proposamenak eta atxikimenduak biltzeko tresna. Eusko Jaurlaritza
Jakinarazi da dagoeneko osatuta dagoela konpromiso-taldea, eta zailtasunak izan direla
idazkaritza teknikoa kontratatzeko; izan ere, lehenengo lizitazioa hutsik geratu zen. Ondorioz,
hornitzaileei galdetu zitzaien zertan zetzan parte hartzeko interesik eza. Dirudienez, arazoa
aurrekontu-zuzkiduran zegoen, bai eta espezializazio bikoitza duten (zuzenbidean eta
lankidetzako lan-metodologiatan eta online plataformen erabiltzailearen araberako diseinuan)
langileak edukitzeko beharrean ere. Aurrekontu-zuzkidura bikoiztu egin zen, eta adjudikatu da
jada; beraz, konpromisoaren lehen bi mugarriei ekin zaie. Datorren astean, edo hurrengoan,
Konpromiso Taldearen bilera egingo da. Plataforma teknologikoa bitarteko propioekin garatuko
da; EJIE Informatika Elkartea.
K5 – ALTXOR - Adinekoen bizi-proiektuei informazioa, orientazioa, bitartekaritza eta laguntza
emateko online zerbitzua eta bulego pilotu erdi-presentzialak. Eusko Jaurlaritza eta
Innobasque
Konpromisoan zehaztu ziren mugarrietan aurreikusitakoaren arabera ari dira lanean, eta,
horretarako, hainbat bilera egin dira lehendik zegoen adinekoen foro espezifikoan, hau da,
EUSKADIKO ADINEKOEN BATZORDEAn. Laster bilera bat egingo da erakundearteko foroan.
Konpromiso horren antolaketa gainerako konpromisoetako konpromiso-taldeetakoa ez
bezalakoa da.
5. OGP EUSKADIREN 2018-2020 PLANEKO KONPROMISOEN 5 LIDERREK HAREN
EMAITZEN HEDAPENEAN ORAIN ARTE EGINDAKO JARDUERAK EZAGUTARAZTEA
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K1 – KONTUAK EMATEA – AGINTALDI-PLANAK
Hasieran jakinarazi den bezala, udaletan hedatzen jarraitzen dela azpimarratu da, eta, horren
ondorioz, hainbat hobekuntza egin dira tresnan; esate baterako, agintaldiko planez gain, plan
estrategiko gehiago sartu ahal izatea.
K2 – OPEN DATA
Open Datan falta ziren datuak ireki dira, eta falta zen laugarren zerbitzua ezarri da,
dirulaguntzena; eta 2. konpromisoa ezartzean egin zen modu berean lan egiten jarraitzea
planteatzen da, herritarren eskarietara bideratutako lan-ildo berriekin.
K3 – ILAB
Herritarren parte-hartzearen arloko berrikuntzako ilab-aren lehen fasea ezarriko da EAEn; izan
ere, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren esparruan aurkeztu da proiektua, eta
aurrekontu-zuzkidura handi batekin onartu da. Horri esker, agente eragile aktiboen eta
ezkutuen sare bat sor daiteke, ikaskuntza- eta lankidetza-plataforma eraiki, esperimentuak
finantzatu eta lortzen diren transferentzia-produktuak egin eta ezagutarazi daitezke.
K5 – ZINTZOTASUNAREN EAE-KO SISTEMA
Ez da hedapen-ekintzarik egin erakundeetan ezarri ahal izateko, baina arrakastatsutzat jotzen
da Eusko Jaurlaritzak hori aurreikustea 2030erako Gobernantza, Berrikuntza Publiko eta
Gobernu Digitaleko Planean. Gainera, OGP Euskadiren 2021-2024 Planaren 3. konpromiso
berriak Open Eskolarako edukiak garatuko ditu eremu horretan, konpromiso horretan garatu
ziren ikasketa-planez gain.
6. TALDE SUSTATZAILEKO ERAKUNDEEK OGP EUSKADIKO KIDE GISA KANPOKO
FOROETAN PARTE HARTZEA (Bordeaux Métropole, Bartzelonan, 2021eko azaroaren
16an), OGP Kataluniako Gobernu Irekiaren Foroa (2022ko urtarrilaren 20an).
Jakinarazi da proposamen asko jaso direla gure esperientzia beste leku batzuetan
ezagutarazteko. Hala, azken hilabeteetan honako ekitaldi hauetan parte hartu da:








Bordeaux Métropole, Bartzelonan, 2021eko azaroaren 16an. Eusko Jaurlaritza OGP
Euskadiren ordezkari gisa joan zen, Bordeaux Métropoleko presidenteak eskatuta, gure
esperientziak erreferentzia gisa balio liezaiekeela uste zuenez; izan ere, zonaldeko
udalerri guztiak batera lan egiten saiatzen ari baitira digitalizazioan eta gobernu irekian.
Presidenteak zorionak eman zizkion lehendakariari ekitaldi horretan egin genuen
ekarpenagatik.
OGP Kataluniaren Gobernu Irekiaren Foroa, 2022ko urtarrilaren 20an. Eusko
Jaurlaritzak, OGP Euskadiren ordezkari gisa, online parte hartu zuen, gure lehenengo
plana gauzatzeko eta bigarrena diseinatzeko oinarri izan ditugun funtsezko zutabeak eta
lagungarri izan dakizkiekeen ikasgaiak helaraziz.
Estatuaren eta autonomia-erkidegoen arteko Gobernu Irekiko Batzorde Mistoaren
bilera, OGP Euskadiren eredu bereizgarria aurkeztuz Madrilgo Udalaren, Aragoiren edo
Kataluniaren eredu erakundebakarraren aurrean (horiek ere tokiko OGPren kideak dira).
OGPren sarerako podcast baten grabaketan parte hartu zuten Miren Martiarenak eta
Gotzon Bernaolak OGP Euskadiren esperientzia azalduz eta, bereziki, Open Eskola eta
EAEko parte-hartzeari buruzko berrikuntzako ilab-a aipatuz.
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Datozen hilabeteei begira, honako hauetan parte hartzeko eskatu digutela jakinarazi da:





OGPren Hautaketa Batzordea, orain hautagaitzak aurkezten ari diren tokiko kide berriak
hautatzeko.
NBEk administrazio kolaboratiboei buruz antolatutako mahai-ingurua, Berrikuntza eta
Sormenari buruzko tailer batean.
Gobernu, Administrazio eta Politika Publikoen Ikerketa Taldearen XI. edizioan, OGPren
Espainiako tokiko ekimenen mahai batean.
OGP Aliantzak maiatzaren 16tik 20ra antolatzen duen Administrazio Irekiaren Astean.
Bertan, OGP Euskadiko edozein kideren jarduerak bildu ditzakegu.

7. GALDE-ESKEAK.
Beste aztergairik gabe, 14:45ean amaitu da bilera.
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