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4. GALDERA. Adierazi proposatutako ereduari GEHITU nahi diozun edozein elementu
Zanbrana: Gobernu irekiaren estrategiak ez du enpatizatzen udalerri txikiekin. Sailak planteatzen
duen edozein saio pilotutan laguntzeko prest gaude, herrialde osoko ikuspegia duen tresna bati
herri txikien errealitatearen kutsua eransteko, gure eskalako toki-entitateen ispilu izan dadin.
Erreplikagarritasuna.
Laudio: Makro adierazleen panela, edozein udalerritarako funtsezko magnitudeen gaineko
inpaktua neurtzeko.
Zamudio: Herritarren parte-hartzeari garrantzi handiagoa ematea ereduaren fase bakoitza definitu
eta gauzatzean.
Barakaldo: Nire ustez, ardatz eta gaien bi maila nahikoa dira.

5. GALDERA. Adierazi proposatutako ereduari KENDU nahi diozun edozein elementu
Zanbrana: Oso tresna osatua egiten saiatuko nintzateke, garapenean eskalagarria izan dadin.
Poliki-poliki hasi behar da.
Barakaldo: Nire ustez, ardatz eta gaien bi maila nahikoa dira.

6. GALDERA. Adierazi proposatutako ereduari dagokionez ZEHAZTU edo ALDATU nahi
duzuen edozein elementu
Zanbrana: Udal txikiaren eskala txikira egokitzea.
Barakaldo: Administrazio publiko guztientzako gai sektorialen edo "etiketen" zerrenda orokor bat
proposatu beharrean, zerrenda espezifiko bat egiten ahalegintzea udalentzat, beste bat
aldundientzat eta beste bat Eusko Jaurlaritzarentzat, hobeto egokitzeko erakunde-maila
bakoitzaren eskumen espezifikoetara.

7. GALDERA. Adierazi proiektu honi buruz egin nahi duzun beste edozein iruzkin
Barakaldo: Azpimarratzea zeinen garrantzitsua den datuak hainbat komunikazio-kanalen bidez
zabaldu aurretik herritarrekin kontraste-saioak egitea (focus group adineko pertsonekin, gazteekin,
atzerritarrekin, emakumeekin, etab.), irakurketa errazeko estandarrak betetzen diren jakiteko.
"Sinplifikazio administratiboaren" kontzeptua azpimarratzea ekintza edo proiektu zehatzak
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definitzerakoan, ekimen oso luze edo amaiezinen zerrendak saihestuz. Nire ustez, garrantzitsua da
oreka bilatzea Administrazioak planifikatutako ekintza-kopuruaren eta herritarrek informaziorako
eta parte hartzeko duten eskubidea baliatzearen artean.
Irun: Irungo Udala barne-berrantolaketako prozesu batean dago, eta 2020ko udaberrirako
amaitzea aurreikusten da. Orduan, Gobernu Programa diseinatzeko eta ezartzeko prozesuari
helduko zaiola aurreikusten da. Horretarako, aurreko agintaldian prestatu genuen aplikazio
informatiko propioa izango dugu eskura, eta informazio hori gure webgunean argitaratzeko aukera
aztertuko dugu, jarraipena egiteko eta kontuak emateko. Une horretan, OGP Euskadi 1 -Kontuematea- proiektuaren barruan ezartzen den web-argitalpenerako tresna informatiko eta
sistematikoarekin bat egiteko aukera, eta, hala badagokio, hori nola egin aztertuko dugu. Positiboki
baloratzen dugu ekimen hau, eta eskertuko genuke informatuta egoten jarraitzea eta nolabait
elkarlanean jarraitu ahal izatea.
Barakaldo: Nire ustez, lortzeko zailena da lan-ildoen eta neurketa-adierazleen xehetasun-maila
bateratzea
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