OGP Euskadi, 1 konpromisoa: Kontu-ematea
ADITUENTZAKO GALDE-SORTA

Galde-sorta honen helburua Kontu-ematearen arloko prozesuekin lotuta dauden elementu
jakin batzuk lehenestea da, bereziki Tokiko Aginte Plan baten kontu-emateari lotutakoen
kasuan.
Galderen formulazioan beti bilatzen da iradokitzen diren elementuen lehentasuna
ezartzea, betiere udalerriaren ezaugarrien (tamaina, aginte planak egiteari dagokionez aurrez
duten esperientzia,…) arabera gomendagarria den eskakizun-maila definitzeko. Galdera
guztietan ematen da beste elementu osagarri edo gehigarri batzuk adierazteko aukera.
Identifikazio-datuak
Deiturak eta izena
Erakundea
1. GALDERA. Balora ezazu 1etik 5erako eskala baten zein izango litzatekeen, zure ustez,
Tokiko Aginte Plana eratzen duten ekintzen/konpromisoen hasierako zehaztapen-fitxako
elementu hauen garrantzia. Eskala.
1= ez du inolako lehentasunik
2= lehentasun gutxi du
3= tarteko lehentasuna du
4= dezenteko lehentasuna du
5= lehentasun handia du
Ekintzaren hasierako zehaztapenean erabili behar diren elementuak:



















Ekintzaren deskripzioa, helburuak eta hedakuntza.
Kokatzen den ardatz estrategikoa (zabaltzearen 1 maila).
Kokatzen den helburu estrategikoa (zabaltzearen 2 maila).
Hasteko ezarri den data.
Amaitzeko ezarri den data.
Ekintzaren mugarri garrantzitsuak.
Interes-taldea(k), ekintzaren destinatarioak edo onuradunak direnak.
Eraginik gehien igarriko duen barrutia eta/edo auzoa.
Lotuta daramatzan gai sektoriala(k).
Lotuta daramatzan GJHak.
Kalkulatu den aurrekontua.
Ardura duen saila edo unitatea.
Inplikatuta dauden udaleko beste sail edo unitate batzuk.
Inplikatuta dauden beste agente batzuk (erakunde mailakakoak, gizarte mailakoak,…)
Ekintzaren aurreratze/betetze gradua neurtzeko adierazle nagusia.
Ekintzaren dimentsioa/bolumena neurtzeko beste adierazle batzuk.
Ekintzaren eragina neurtzeko beste adierazle batzuk.
Ekintzaren onuradunak diren pertsonen eta/edo agenteen asetasuna neurtzeko beste
adierazle batzuk.
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2. GALDERA. Balora ezazu 1etik 5erako eskala baten zein izango litzatekeen zure ustez
Tokiko Aginte Plana eratzen duten ekintzen/konpromisoen jarraipen/ebaluazio fitxako
elementu hauen garrantzia (zehaztapen-fitxan ezarri direnekiko osagarriak direla ulertzen
da). Eskala
1= ez du inolako lehentasunik
2= lehentasun gutxi du
3= tarteko lehentasuna du
4= dezenteko lehentasuna du
5= lehentasun handia du
 Garatu diren jarduera nagusiak.
 Ekintzaren egoera (ustezko egoeren eskala bat, adibidez: definizio fasean, garatzen ari da,
osotuta, bertan behera utzita,…).
 Proiektuari dagokionez genero-ikuspegiak duen garrantzia azaltzea.
 Proiektuari dagokionez adinaren ikuspegiak duen garrantzia azaltzea.
 Proiektuan erabili diren parte hartzeko bitartekoak.
 Lotuta dauden beste udal estrategia eta/edo plan batzuk.
3. GALDERA. Ba al dago zure ustez fitxan sartu beharko litzatekeen beste elementurik?
Mesedez esan zein den.

4. GALDERA. Jarraian Aginte Planeko ekintzen ezaugarriak ezartzeko balio dezaketen
ustezko gai sektorialen zerrenda bat aurkezten dugu.
































Irisgarritasun/askotarikotasun kulturala
Gizarte ekintza
Herritarrenganako arreta
Zientzia eta teknologia
Toki merkataritza
Kontsumoa
Bizikidetza
Garapenerako lankidetza
Kultura eta aisa
Kirola
Garapen ekonomikoa
Askotarikotasun funtzionala
Hezkuntza
Enplegua eta talentua
Espazio publikoa
Euskara
Familia
Jaiak
Fiskalitatea
Udal kudeaketa aurreratua
Berdintasuna
Industria
Haurrak eta adingabekoak
Gazteria
Ingurumena
Obrak eta azpiegiturak
Herritarren partaidetza eta gobernu irekia
Adineko pertsonak
Hiri-plangintza
Hiriaren birgainkuntza eta lehengoratzea
Osasuna
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Lehen sektorea
Segurtasuna eta bizikidetza
Oinarrizko zerbitzuak
Trafikoa eta mugikortasuna
Turismoa
Balioak
Etxebizitza

Esan mesedez zure ustez zerrenda honetan sartu beharko litzatekeen beste edozein gai
osagarririk dagoen.

5. GALDERA. Jarraian, hala proiektuen/konpromisoen xede izateagatik nola
herritarren/zabaltzaileen artean preskriptore moduan jarduteko aukeragatik, kontu-emate
prozesuetan kontaktu/lankidetza iraunkorreko erlazioa izan beharko luketen agenteen
zerrenda bat aurkezten da. Balora ezazu 1etik 5erako eskala baten zein izango
litzatekeen, zure ustez, agente hauekiko kontaktu/lankidetza erlazioa mantentzearen
garrantzia. Eskala.
1= ez du inolako lehentasunik
2= lehentasun gutxi du
3= tarteko lehentasuna du
4= dezenteko lehentasuna du
5= lehentasun handia du








Tokiko merkatarien elkarteak eta enpresa mailako beste elkarte batzuk.
Elkarte sektorialak (adineko pertsonenak, emakumeenak, gazteenak,…).
Auzotarren elkarteak.
Ikastetxeak eta prestakuntza-zentroak eta ezagutzaren arloko beste agente batzuk.
Enpresa traktoreak.
Udal langileen ordezkariak.
Sindikatuak.

6. GALDERA. Ba dago beste agente-tipologiarik zure ustez erlazio honetan sartu beharko
litzatekeenik? Mesedez esan zein den.

7. GALDERA. Jarraian Tokiko Aginte Plan baten kontu-ematea betearazteko moduko
euskarrien/bideen zerrenda bat aurkezten da. Balora ezazu 1etik 5erako eskala baten zein
izango litzatekeen, zure ustez, euskarri/bide horien garrantzia. Eskala.
1= ez du inolako lehentasunik
2= lehentasun gutxi du
3= tarteko lehentasuna du
4= dezenteko lehentasuna du
5= lehentasun handia du
 Idatzizko txosten zehatzak, ekintza guztien aurrerakuntza/betetze graduari eta udalerriaren
garapenean duten eraginari buruzko fitxak dituztenak.
 Udal weba, garatu diren ekintzei buruzko informazioa emanda.
 Berariazko Appa.
 Sare sozialak.
 Barruti/auzo kontseiluak.
 Kontseilu/foro sektorialak (Ingurumeneko Kontseilua, Berdintasuneko Batzordea,…).
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 Herritarren Udal Kontseilua.
 Etxebizitzetako postontzietan banatzea.
 Kontu-emateari buruzko topaketa presentzialak, interesa duten pertsona guztientzat irekita
daudenak.
 Kontu-emateari buruzko topaketa presentzialak, baina estatistikako lagin adierazgarri baten
arabera eratutako herritarren panelei mugatuta.
 Erakusketa fisikoak (panelak, karpak,…).
8. GALDERA. Ba al dago beste euskarri/biderik zure ustez erlazio honetan sartu behar
denik? Mesedez adierazi zein.

9. GALDERA. Adierazi egin nahi dituzun gainerako iruzkin guztiak.
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