FORO ERREGULARRERAKO INFORMAZIOA – 2019KO URRIA
K2 – Open data Euskadi eta Linked open data
1. FASEA: 2018ko abuztua-2019ko uztaila
1) Entitate / pertsona parte-hartzaileak (adierazi entitate publikoen eta pribatuen %,
emakumeen eta gizonen %)
 Konpromiso-taldea: 26 lagun – % 58 emakumeak, % 42 gizonak // % 58 herritarrak, %
42 erakundeak
2) Konpromiso-taldeak eta foro irekiak egindako bilerak (adierazi bilera-kopurua eta partehartzaileen zenbaketa orokorra)
 Konpromiso-taldea: 4 lan-bilera // Parte-hartzaileak: 18+15+17+15
 Erakunde arteko taldea: 4 lan-bilera // Parte-hartzaileak: 7+6+7+7
 Foro irekia: bilerarik ez (informazioa biltzeko galdetegia)
3) Mugarri/entregagai nagusiak orain arte (estekak jarri)
 Prozesua gidatuko duen erakunde arteko lantaldea martxan jartzea. Erakunde arteko
taldeak gizarteari egindako gonbidapena, konpromiso-taldean parte har dezan (bideoa)
 Herritarrek gehien eskatzen dituzten datu-multzoak hautatzea
o Herritarren datu-eskariaren prospektiba-metodologia
o Herritarrei eta gizarte zibilari egindako inkestaren datuak
o Hautatutako datu irekien zerbitzuak

1



Administrazioen artean datuak normalizatu eta homogeneizatzea
o 7 erakundeetan azaldu beharreko datuen egoeraren diagnostikoa
o Sortu beharreko zerbitzu bideragarrien proposamena

Hasitako mugarriak:
 Datu multzoak formatu berrerabilgarri irekietan argitaratzea (Tim BernersLeeren datu irekien 5 izarreko eskemako 3. maila).
Abiatzeke dauden mugarriak:
 Zenbait datu multzo argitaratzea datu estekatu gisa (linked data, edo Tim
Berners-Leeren datu irekien 5 izarreko eskemako 5. maila), eta Open Data
Euskadi atariko Linked Open Data azpiegituran kargatzea.
 Erakunde arteko zerbitzuak sortzea datu estekatuekin.
4) Orain arteko zailtasun nagusiak (adierazi zein izan diren eta nola egin zaien aurre)
 Lehen fasea oso herritarra izan da (informazio-eskariaren azterketa): konpromisotaldean dauden herritarren ordezkari guztiek hartu dute parte, eta, horrez gain,
galdetegi bat egin da herritarren iritzia jasotzeko (752 erantzun, horietatik 389k inkesta
osoa beteta) eta gizarte zibilaren iritzia biltzeko (222 erantzun, horietatik 103k inkesta
osoa beteta). Bigarren fasea, ordea, oso teknikoa da, eta erakundeetan bete beharrekoa
(datuak irekitzea eta normalizatzea eta zerbitzuak sortzea); beraz, herritarrekiko
konpromiso-taldeak ez du zuzenean parte hartu, teams-en bidez lanen garapena
jarraituz baino (hitz egiteko eta proposatzeko aukera dago hor).
 Edukien konplexutasuna eta komunikatzeko zailtasunak. Lehenengo fasean jarraitutako
prozesuaren infografia bat egin zen, eta komunikazio ona lortzeko 2. faseko infografiak
egiten ari dira. Foro irekia egingo da abenduan edo urtarrilean, aukeratutako zerbitzuak
batera diseinatzeko (garatu beharreko funtzionalitateak).
5) Kronograma betetzea (adierazi aurrerapenak OGPri emandako konpromiso-fitxan
deskribatutakoaren arabera)
 Hiru hilabeteko atzerapena dago datuen irekieran, estandarizazioan eta argitalpenean.
 Hala ere, sortu beharreko zerbitzuak zehaztuta daude dagoeneko, baina hasiera bateko
zehaztapena da, eta nazioarteko jardunbide onenen Benchmarkinga falta da zerbitzuok
konfiguratzeko.
 Erakundeak luzatzen badira sortu beharreko zerbitzuak elikatzeko estandarizatuta ireki
behar dituzten datu multzoetan, arriskua dago epe barruan ez amaitzeko. 2020ko
otsailerako prest egon behar dute, uztailean zerbitzuak jada abian egon daitezen.
 Gainera, identifikatuta dauden datuak ireki egin behar dira, nahiz eta haiekin zerbitzurik
ez sortu.
6) Pilotuen egoera – hala badagokio – (erakunde parte-hartzaileak eta proiektuen helburuak)
Ez dago proiektu piloturik.
2. FASEA 2019 - 2020
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1) IRM gomendioak (adierazi zer urrats egingo diren gaiari heltzeko)
 Hautatutako datuak gobernu irekiago bat sustatzearekin lotzea (gobernu-jardueraren
eta haren ordezkarien kontrola, definizioan talde politikoak eta hedabideak lotuz), eta
ez hainbeste helburu enpresarialagoa duten berrerabiltzaileak. Gure ustez, IRMk ez
zuen ulertu azterketa herritarren eskarira bideratzen zela, haien interesetara, eta agian
ez zirela politikoak, baizik eta herritarren onurakoak, hala nola kultura-eskaintza,
osasunerako baliabideak edo ingurumen-kalitatearen egoera. Nolanahi ere, jarduera
publikoa kontrolatzeko interes horiek ere kontuan hartu dira, eta, adibidez, dirulaguntzak ematerakoan kontuak ematea hautatu da.
 Aurrekontuak eta horien aurrekontu-betearazpena hautatzea erakunde arteko zerbitzu
gisa, modu interaktiboan eta interkonektatuan. IRMren proposamen hori ez da
bideragarria, zenbait arrazoi tarteko: aurrekontuen datuak estandarizatzeko zailtasuna,
konplexutasuna eta horiek kudeatzeko organoen zailtasunak eta erresistentziak.
Argudio gisa erabil daiteke FEMPek udalek argitaratzeko proposatutako 40 datasetetatik
hori dela eremu estandarizatuak ez dituen bakarra, ezinezkoa izan baita arlo horretako
adituek egitea. Horregatik, jada argitaratu beharra dagoen diru-laguntzen alde egin da,
eta errazagoa da estandarizazioan eta sortu beharreko zerbitzuan ados jartzea,
erakunde arteko kontuak emateko erabilgarritasun argikoa izanik.
2) Epe laburrean jorratu beharreko konpromisoaren erronka nagusiak (adierazi zeintzuk
diren eta zein neurri aurreikusten diren horiei heltzeko))
 Erakunde bakoitzaren arintasuna, irekita ez dituen datuak irekitzeko, betiere ezartzen
diren estandarizazio-irizpideen arabera, bere baliabideekin edo bakoitzak kontratatuta.
Datuak erakusteko planak diziplina eta kemena eskatzen ditu, hain epe laburra duenez
eta informazioa ematen duten eragileak datu irekien politikarako prest ez daudenez.
 Proposatutako zerbitzuen bideragarritasuna aztertzea (baldin eta datuen hornitzaile
diren agente parte-hartzaileak prest badaude zerbitzua mantentzean dagozkien
baldintzak beren gain hartzeko)
 Zerbitzu berrien garapena 2020ko otsailean abiatzeko, beharrezkoa da langile adituen
kanpoko kontratazioa.
3) Komunikazioa eta kontuak ematea – Nola egingo den landutakoa publiko desberdinei
jakinarazteko, nola erraztuko den ekarpenak/hobekuntzak jasotzea irekian,
ebaluaziorako tresnak …
 Foro irekia – Abendu-urtarrilean egitea aurreikusten da, garatu beharreko zerbitzuak
elkarrekin diseinatzeko, eta bestea, berriz, 2020ko uztailean, herritarren erabilera
zabaltzeko eta sustatzeko.
 Kontratatutako enpresak komunikazio-plan bat egin behar du, erraz ulertzeko moduko
euskarriekin hedapen-ekintzei erantzuteko, konpromiso-taldearentzat teams-ak
erabiltzeko, webgunerako informazio-pilulak egiteko eta foro irekiko saioak
dinamizatzeko.
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