Konpromisoaren fitxa operatiboa
Konpromisoaren izena eta zenbakia. Open data Euskadi eta Linked Open data 2.
konpromisoa.
Ikastaroaren hasiera-data eta amaiera-data: 2018ko irailaren 1a - 2020ko abuztuaren 31
Konpromisoaren
sustatzaileak

Eusko Jaurlaritza Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
Bizkaiko Foru Aldundia Gobernantza Onaren eta Gardentasunaren
Zuzendaritza Nagusia
Konpromisoaren deskribapena

Konpondu nahi den
arazoa

Administrazio publikoek duten informazioa behar dute herritarrek:
ikertzeko; gure gizartearen errealitatea ezagutzeko; aberastasuna,
kultura, ezagutza eta abar sortzeko.
Baina informazio hori ez da erabiltzen (gaur egun 3.400 dataset
Open Data Euskadin daude argitaratuta, eta horietako 672
federatuta daude Gasteiz eta Bilboko Udaletan eta Gipuzkoako
Foru Aldundian). Sarri, informazio hori sakabanatuta, osatu gabe
edo eguneratu gabe dagoelako gertatzen da hori; beste batzuetan,
informazioa ez delako publikoa edo zaila delako herritarrek
dokumentu batean eskuratzea edo batzea.
Arazo hori konpontzeko bide bakarra administrazioak
herritarrak denak batera lankidetzan aritzea da.

Zer dakar konpromisoak






eta

Antolatuta nahiz antolatu gabe dauden herritarrentzat,
ikertzaileentzat, kazetarientzat, enpresentzat, ikasleentzat...
interesgarrienak diren edukiak identifikatzea.
Formatu irekietan argitaratzea, berriz erabili ahal izateko, eta
administrazio guztientzat eta herritarrentzat eredu bakarra izan
dadin. Gero, eredu hori izango da administrazio publikoek
erabiliko dutena beste datu ireki batzuk argitaratzeko.
Informazioa lokalizatzen eta ulertzen lagunduko duten
aurkezpenak sortzea.

Helburua da ezagutza irekia bultzatzea, eta, horretarako, datu
publikoak zabaltzea eta aberastasuna, kultura eta ezagutza
sortuko duten edo/eta kudeaketa publikoko kontuak ematen
lagunduko duten zerbitzu berriak garatzea.
Nola konponduko da
arazoa




Herritarren motibazioak eta nahiak elkarlanean aztertzea.
Administrazio guztietan datuak irekitzeko euskal eredu bakarra
ezartzea, datu pertsonalak behar bezala babestuta betiere.

Zergatik baloratzen du
konpromiso hori OGPk



Herritar profil desberdinek informazioa eskuratzeko eta
ulertzeko dituzten zailtasunak aztertzea, eta informazioa
lokalizatzen, ulertzen eta aztertzen lagunduko duten
bitartekoak garatzea, tutorialak eta erabiltzeko laguntzaeuskarriak barne.



Informazio gehiago argitaratzeko, horren kalitatea hobetzeko,
herritarrek informazioa eskuratzeko bideak errazteko eta
informaziorako eskubidea onartzeko bidea ematen duelako…
eta gardentasuna OGPk bultzatzen duen funtsezko balioa
delako.
Guztien ongiari buruz eragiteko edo erabakiak hartzeko
aukerak sortzeko edo, ezagutza handiagoa izanik, herritarrek
horretarako dituzten gaitasunak hobetzeko, eta herritarrek gai
publikoetan parte-hartzea bultzatzen duelako. OGPk bultzatzen
duen balioa da hori.



Helburua lortzeko
baliabideak





Ekintza eta emaitza
nagusiak

Erakundearteko lantaldea
osatzea

Barrukoak:
o Lankidetzarako
erakundearteko
taldea:
Eusko
Jaurlaritza (4 pertsona), hori foru-aldundiak (3 pertsona)
eta 3 hiriburuetako udalak (3 pertsona).
o Entitate bakoitzerako zehazten diren datu-multzoak
irekitzeko gastuak administrazio bakoitzak ordainduko
ditu,
horien
normalizaziorako
ezartzen
diren
estandarrak betez.
o Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak
finantzatuko dituzte kanpoan kontratatzen diren lanek
eragiten dituzten gastuak.
Kanpoko kontratazioetarako aurrekontua:
o Herritarren demandak hasieran aztertzeko eta ireki eta
argitaratu behar diren datuak hautatzeko kontratua.
18.149 euro.
o Datu publikoak irekitzeko euskal eredua prestatzeko eta
informazioa homogeneizatzeko kontratua (kostua ez da
zehaztu).
o Informazioaren aurkezpenak (aplikazioak, bilatzaileak,
bistaratzeak…) sortzeko kontratua (kostua ez da
zehaztu).
Hasteko
aurreikusi den
eguna:

2018ko iraila

Amaitzeko
aurreikusi den
eguna:

2018ko iraila

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

2. konpromisoaren
lantaldea osatzea

2018ko urria

2018ko urria

Amaituta

Herritarrek eskatzen
dituzten datuak hautatzea

2018ko azaroa

2019ko urtarrila

Hasi gabe

Datuak irekitzea eta
2019ko otsaila
homogeneizatzea 1. fasea

2019ko abendua

Hasi gabe

Datu publikoak irekitzeko
eta informazioa
homogeneizatzeko euskal
eredua

2019ko otsaila

2019ko abendua

Hasi gabe

Datu irekiak argitaratzea
1. fasea

2019ko ekaina

2019ko abendua

Hasi gabe

Datuen aurkezpen
ulergarria 1. fasea:

2019ko ekaina

2019ko abendua

Hasi gabe

Datuak irekitzea eta
2020ko urtarrila
homogeneizatzea 2. fasea

2020ko ekaina

Hasi gabe

Datu irekiak argitaratzea
2. fasea

2020ko ekaina

2020ko abuztua

Hasi gabe

Datuen aurkezpen
ulergarria 2. fasea

2020ko ekaina

2020ko abuztua

Hasi gabe

Nola jakingo dugu ondo gabiltzala
konpromisoarekin

Nola jakingo dugu gerora
balio izan duela

Badago identifikatuta herritarren
intereseko datu-multzo adostu bat,
EAEko administrazioetan kokatua.

Datu irekien kontsulta-maila
(gaur egungoak baino askoz
altuagoa).

Datu publikoak irekitzeko eta
informazioa homogeneizatzeko
euskal eredu bat dago.

Aurkezpen ulergarrien
kontsulta-maila.

EAEko erakunde batzuei eragiten
dieten eta herritarren interesekoak
diren datu-multzo interesgarriak
daude irekitzeko eta argitaratzeko,
aurrez ezarritako irizpide
kualitatiboak eta kuantitatiboak
dituztenak.

Datu publikoak irekitzeko eta
informazioa
homogeneizatzeko
ereduaren ezarpen-maila
(erakunde sustatzaileen
% 100ean).

Plana amaitzean, ezarritako eredua
% 80an betez argitaratu dira

Herritarrek informazio
publikoarekin duten

Datu batzuk:
(neurketetako datuak
jarri, lortu ahala)

hautatutako datuak.

gogobetetze-maila.

Datuak ulertzeko aurkezpen bat
sortu da urtean (zehaztu gabe, lotu
beharreko datu-multzoen
zailtasunaren arabera).

Datu publikoak irekitzeko
jardun ona trukatze aldera,
OGPko beste kide batzuekin
egin diren lankidetzen edo
itunen kopurua.

Konpromiso-taldeko partaideen
gogobetetze-maila (7tik gorakoa).
Foru Erregularreko partaideen
gogobetetze-maila azken
prozesuarekin eta produktuekin (7tik
gorakoa).
Harremanetarako informazioa
Harremanetarako
pertsona

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino

Zein erakundetakoa den

HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA
BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZAko proiektuaren
arduraduna

Helbide elektronikoa eta
telefonoa

k-uriarte@euskadi.eus
945018473

Parte hartzen duten erakundeak eta pertsonak
Erakunde publikoak

Eusko Jaurlaritza
Arabako Foru Aldundia
Bizkaiko Foru Aldundia
Gipuzkoako Foru Aldundia
Bilboko Udala
Donostiako Udala
Gasteizko Udala

Gizarte zibileko edo
sektore pribatuko
pertsonak eta erakundeak
Konpromiso-taldea
(alfabetoaren ordenaren
arabera)

1. Ainhoa Franco. Bilbao.eus-en arduradun teknikoa. Bilboko
Udala.
2. Aitor San Sebastián, Open Dataren arloan herritar aditua.
3. Alex Lara. EJIEko (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea)
proiektuen burua.
4. Ana María Fernandez, ekonomialaria.
5. Ana Belén Otero, ASAFESeko (Gaixotasun mentalak dituzten
pertsonen eta haien senideen Arabako elkartea) kidea.

6. Anabella Barroso. Artxibo, Liburutegi eta Dokumentazio
Zentroetako Profesionalen Euskal Elkartea. Eta Bilboko
Gotzaindegiaren Artxiboen Elizbarrutiko Zerbitzuko zuzendaria.
7. Ana Vallejo. Gardentasunaren eta Edukien Unitateko
arduraduna. Gasteizko Udala.
8. Arantzazu Oregi, Bergarako Udaleko artxiboen teknikaria.
9. Diego Alvarez. Datu Irekien Zerbitzuko arduraduna. Bizkaiko
Foru Aldundia
10. Elena Sanz. Wikimedia Españako idazkaria.
11. Esther
Larrañaga Galdos. Modernizazioko teknikaria.
Gipuzkoako Foru Aldundia.
12. Estibaliz Yagüe. DonostiaTIKeko analista-programatzailea.
Donostiako Udala
13. Fernando José Villatoro, Deustuko Unibertsitatea, Deusto cities
lab katedra.
14. Ibai Zabaleta, Hirikilabs-Tabakalerako arduraduna.
15. Inmaculada
de
Miguel.
Gizarte
Harremanetarako,
Azterketarako eta Modernizaziorako zuzendaria. Arartekoa.
16. Imanol Argüeso. Open Data Euskadiko teknikaria. Eusko
Jaurlaritza.
17. Ignacio Romera, Innokey SLko ingeniaria.
18. Javier Aguirre. Zerbitzu Orokorren Zuzendaritzako Informatika
Zerbitzuko arduraduna. Arabako Foru Aldundia.
19. Josu Aramberri, i2basque-ko koordinatzailea.
20. Koldobike Uriarte. OGP Euskadi proiektuaren arduraduna.
Eusko Jaurlaritza.
21. Maria Aranzazu Otaolea. Bilboko Emakumeen Kontseilua.
22. Pilar Pascual. EJIEko (Eusko Jaurlaritzaren Informatika
Elkartea) teknikaria.
23. Teresa Roca, herritarren parte-hartzerako aholkularia.

