1. KONPROMISOAREN TALDEA

2019ko uztailaren lantegia

Testuingurua
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Helburua gogoraraztea
Euskal erakundeentzako (autonomia-, foru- eta toki-mailetarako)
aginte-konpromisoei
buruzko
informazioa
argitaratzeko
oinarrizko estandar aurreratu bat adostuta eraikitzea,
jarraipen-metodo batekin: jarraipen-txostenak, jarraipenadierazleei buruzko dataset-en argitalpena eta herritarrek
ulertzeko
moduko
betetze-bistaratzeak;
eta
partehartze/komunikazio-plan bat, gizarte-ikuskaritzaren ikuspegitik.

ZERTARAKO?
Kontuak emateko jardunbidea finkatzea, aginte-planen
bidez, eta herritarrek jarraipena eta ebaluazioa egiten
laguntzea, gai publikoetan herritar parte-hartzaileagoak
lortzeko.
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Gai garrantzitsuak

1. Agintaldiko planen erabilera desberdina
 Foru-aldundiak eta udal handiak
 Udal ertainak
 Udal txikiak

2. Foru-mailan udal-kudeaketari laguntzeko teknologia-zerbitzuak daude
3. Kontzeptua beste errealitate batzuei aplikatzeko aukera (plan sektorialak,
zeharkako beste plan batzuk, etab.)
4. Oinarrizko eredu bat definitzeko apustua egiten du, erakunde bakoitzak, nahi
izanez gero, eredu horretan sakontzeko aukera izan dezan (adibidez,
aurrekontu estrategikoekin lotuz).
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Prozesuaren ikuspegi orokorra
Hemen
gaude

Aplikazioa
Eredua
+
Udalak:
Elkarlaneko
ikaskuntza

Ereduaren
proposamena
konpromisotaldeari aurkeztea

2 hasierako tailer
ikuspegi
kontzeptualekoak

Eredua udalei
aurkeztea

2019ko urria
2020ko otsaila

2019ko uztaila
2019ko uztaila

Adituentzako
galdetegia,
ereduko
elementuak
lehenesteko
Planakoak
Agindua
(Elaborazioa +
Kontuerrendimendua)

Eredua doitzea
2019ko uztaila

Udalak atxikitzea
Praktikan
Eredua
2019ko iraila

Gizarteauditoretza eredua
kontrastatzeko eta
hobetzeko
2020ko martxoa
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Eredua
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Ikuspegi orokorra
Definitu

Inplementatu

Itxi

TARTEKO ERRENDIMENDUAK

AGINTALDIKO PLANAREN
AZKEN KONTUAK EMATEA
AZKEN KONTUAK EMATEA

AGINTALDIKO PLANA

AGINTALDIKO PLANA

Zabaldu

Feedbacka / partehartzea sustatzea

Zabaldu

Feedbacka / partehartzea sustatzea

Zabaldu

Feedbacka / partehartzea sustatzea

ZEHARKAKO PRINZIPIOAK
Argitasuna (herritarren hizkuntza)
Egiatasun
Gardentasun
Inklusibotasuna
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Agintaldiko-plana. Kontuan hartzeko elementuak

 Konpromiso argiak eta behar bezala zehaztuak. Hasieratik kontuak ematera
bideratuta
 Etorkizuna = legealdia
 Agintaldiaren lehen hilabeteetan prestatzea
 Gobernu Taldea osatzen / sostengatzen duten taldeen hauteskundeprogramarekiko / programekiko koherentziaren beharra
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Tokiko aginte-plana osatzen duten ekintzen / konpromisoen hasierako
zehaztapen-fitxa

1. MAILA
EZINBESTEKOA

 Ekintzaren
deskribapena,
helburuak eta irismena

2. MAILA
DESIRAGARRI

 Zer ardatz estrategikotan kokatzen den (1. hedapen-maila)
 Zer helburu estrategikotan kokatzen den (2. hedapen-maila)
(halakorik badago)
 Erlazionatzen den ODS-ak

 Ekintzaren aurrerapenmaila / betetze-maila
neurtzeko adierazle
nagusia

 Hasteko aurreikusitako data
 Aurreikusitako amaiera-data

3. MAILA
ALDEZ AURRETIK IBILBIDE
LUZEA DUTEN
ERAKUNDEENTZAT
 Inplikatutako beste udal arlo
edo unitate batzuk
 Inplikatutako beste eragile
batzuk (instituzionalak,
sozialak, gizarte-arlokoak)

 Ekintzaren mugarri garrantzitsuak
 Orientazioa edo onura jasoko duten interes-taldeak
 Batez ere zer barruti edota auzotan izango duen eragina

 Erlazionatuta dagoen gai sektoriala(k)
 Aurreikusitako aurrekontua
 Arlo edo unitate arduraduna
 Ekintzaren garrantzia neurtzeko beste adierazle batzuk
 Ekintzaren eragina neurtzeko beste adierazle batzuk
 Ekintzaren onuradun diren pertsonen edota eragileen
gogobetetzea neurtzeko beste adierazle batzuk
9

Aginte Planeko ekintzak ezaugarritzeko balioko luketen gai sektorialak
Irisgarritasuna
Gizarte-ekintza
Herritarrentzako arreta
Zientzia eta teknologia
Tokiko merkataritza
Kontsumoa
Bizikidetza
Garapenerako lankidetza
Kultura eta aisia
Kirola
Giza eskubideak
Garapen ekonomikoa
Dibertsitate funtzionala
Hezkuntza
Enplegua eta talentua
Eremu publikoa
Euskara
Familia
Jaiak

Zerga-sistema
Kudeaketa aurreratua
Berdintasuna
Industria
Haurrak eta adingabeak
Gazteria
Ingurugiroa
Obrak eta azpiegiturak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Adinekoak
Hiri-plangintza
Hiria birgaitzea eta berroneratzea
Osasuna
Lehen sektorea / landa-garapena
Segurtasuna eta bizikidetza
Oinarrizko zerbitzuak
Trafikoa eta mugikortasuna
Turismoa
Balioak
Etxebizitza
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Tokiko agintaldiko-plana osatzen duten ekintzen/konpromisoen JARRAIPENA/EBALUAZIOA EGITEKO FITXA

1. MAILA EZINBESTEKOA

 Garatutako jarduera nagusiak
 Ekintzaren egoera (egoera
posibleak dituen eskala bat)

2. MAILA
DESIRAGARRI
 Hasierako helburuarekiko aurrerapen
kuantitatiboaren maila
 Definitutako adierazleak neurtzea

3. MAILA
ALDEZ AURRETIK IBILBIDE LUZEA
DUTEN ERAKUNDEENTZAT
 Egindako aurrerapena frogatzen duten
ebidentziak (irudiak, bideoak,
dokumentuak)
 Genero-ikuspegiari buruzko azalpena,
proiektuari dagokionez
 Adinaren ikuspegiari buruzko
azalpena, proiektuari dagokionez
 Proiektuan erabilitako parte hartzeko
tresnak
 Proiektuan erabilitako parte hartzeko
tresnak
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KONTUAK EMATEKO PROZESUETAN ETENGABEKO HARREMANA/LANKIDETZA
IZAN BEHARKO LUKETEN ERAGILEEN TIPOLOGIA, bai proiektuen/konpromisoen
xede direlako, bai herritarren aurrean preskriptore / hedatzaile gisa jardun
dezaketelako.

1. MAILA EZINBESTEKOA

 Auzo-elkarteak
 Elkarteak sektorialak
(merkatarienak, enpresenak,
adinekoenak, emakumeenak,
gazteenak, etab.)

2. MAILA
DESIRAGARRI
 Ikastetxeak, prestakuntza-zentroak eta
beste ezagutza-eragile batzuk

3. MAILA
ALDEZ AURRETIK IBILBIDE LUZEA
DUTEN ERAKUNDEENTZAT
 Udal langileen ordezkariak
 Sindikatuak

 Enpresa traktoreak

12

Tokiko Agintaldiko Plan baten KONTUAK EMATEKO EUSKARRIAK / KANALAK

1. MAILA
EZINBESTEKOA

 Garatutako
ekintzei buruzko
informazioa duen
udal webgunea

2. MAILA
DESIRAGARRI

3. MAILA
ALDEZ AURRETIK IBILBIDE LUZEA
DUTEN ERAKUNDEENTZAT

 Idatzizko txosten xehatuak, ekintza bakoitzaren
aurrerapen-/betetze-mailari eta udalerriaren garapenean
duen eraginari buruzko fitxekin.

 APP espezifikoa

 Komunikabide propioak (udal aldizkaria)

 Erakusketa fisikoak (panelak,
karpak, ikurrak)

 Sare sozialak

 Barrutiko/auzoko kontseiluak
 Arlokako kontseiluak/foroak (Ingurumen Kontseilua,
Berdintasun Batzordea)

 Etxebizitzetan postontzietan
banatzea

 Interesdunek harpidetu beharreko
informazio emailak

 Udal Kontseilu Zibikoa
 Kontuak emateko aurrez aurreko topaketak, interesdun
orori irekiak
 Kontuak emateko aurrez aurreko topaketak, lagin
estatistiko adierazgarri batean oinarrituta eraikitako
herritarren paneletara mugatuta
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Dinamika

1. Egokia iruditzen al zaizue proposatzen den ibilbide-orria?

2. Egokia iruditzen al zaizue eredua? Ba al dago sartu edo
aldatu beharko genukeen zerbait?

3. Zer egin genezake udalak (batez ere tamaina txikikoak)
proiektuan sartzera animatzeko?

4. Bururatzen zaizue nola garatu genezakeen modu eraginkor
eta efizientean herritaren auditoretza?
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Hurrengo urratsak
Konpromiso taldearekin
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Hurrengo urratsak Konpromiso Taldearekin

1. Udalen aurrerapenei buruzko informazio jarraitua (atxikitzea + eredua
aplikatzea). Monitorizazio-adierazleak:
 Proiektu pilotuari atxikitako udalen kopurua
 Agintaldiko planak egin eta argitaratzen dituzten udalen kopurua
 Planak ezaugarritzea
 Euskarrien ezaugarriak zehaztea / Planen hasierako komunikazio-kanalak
 Euskarrien ezaugarriak zehaztea / Aurreikusitako Kontuak emateko kanalak

2. Herritaren Auditoretza prestatzea

16

#OGPEUSKADI

