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2018-2019 Partaidetza Plana Bizkaiko Foru Aldundiaren tresna bat da
eta Bizkaiko Gobernu Irekiaren Estrategiaren barruan kokatu behar
da.
Estrategia horren bidez Aldundiak informazioa modu garden eta
eskuragarrian eman eta jasotzean, lankidetza publiko-pribatua
sortzean eta hori herritarrak inplikatuz eta herritarrei kontuak emanez
egitean oinarritutako gobernu estiloa izatea bermatu nahi da. Gobernu
Ireki horren funtsezko ezaugarriak honako hauek dira:

• GOBERNU ERLAZIONALA izatea; horrek etengabeko jarraipen-
jarduera dakar, herritarren beharrak hobeto jakitea eta politika
publikoak hurbiletik eta eraginkortasunez bideratzea ahalbidetzen
duena.

• GARDENTASUNA, erakundearekiko konfiantza eta
funtzionamenduaren ezagutza-maila sendotzeaz eta hobetzeaz
gain, eskainitako zerbitzuen kalitatea ere hobetzera bideratutakoa.
Horretarako beste urrats bat ematea planteatzen da, jendearen
eskura jartzen den informazio guztia erabilgarria izateko
ikuspegitik abiatuta, hala herritarrentzat nola lurraldeko
erakundeentzat interesgarria den informazio publikoa azkar eta
erraz eskuratzeko tresna egokien akzesibilitatea bermatzeko eta
kudeaketa eraginkorra laguntzeko.

2018-2019 Partaidetza Plana Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Irekiaren Estrategiaren ardatz moduan

• HERRITARREN PARTE HARTZEA ERANTZUNKIDETASUNETIK
ABIATUTA, hau da, agintaldiko proiektu estrategikoen eta foru arau
eta foru dekretuak egitearekin atxikiriko jarduerekin loturik,
herritarrak politika publikoen zikloan integratzea, prozesu parte
hartzaile arinak eta eraginkorrak bultzatzeko.

• EBALUAZIOA: hori neurketa sistematiko eta eskuragarri moduan
ulertu behar da politikek eta jarduerek sortzen duten balio publikoa
eta administrazio-prozesuen eraginkortasuna jakiteko, politika eta
jarduera horiek berak hobetzea helburu duelarik.

• ELKARLANEKO GOBERNUA IZATEA, horrek, lankidetza publiko
eta pribatuan eta beste esparru batzuetan (esaterako: nazioartean,
mikromezenasgoa, partaidetzak, erakunde hau herritarrengana
hurbiltzea eta administrazio-burokrazia txikiagotzea) egindako
ahaleginak areagotuz, kanpokoari irekitzea esan nahi du.

Gauzak hala, herritarren eta gizartearen partaidetzak Bizkaiko garapen
jasangarriari ematen dion gizarte-balioa aintzakotzat harturik, 2018-
2019 Partaidetza Planak eredu horretan sakondu nahi eta, horregatik,
bada, ildo horretan garatu beharreko ekintzak zehaztu ziren. Horrez
gain, delako partaidetza hori foru-kudeaketan integratzetik eratorrita,
Plana erakundearen barneari ere begira zegoen, bertan "gauzak bestela
egiteko kultura" bultzatzeko asmoz.
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BFAko 360º 
Partaidetza Eredua

Zertarako? 

BFAk eskaintzen dituen zeinnahi politikak, programak eta 
zerbitzuak hobetzeko:

 Hausnarketa irekia sortzea
 BFAren proposamen bat borondatez kontrastatzea
 BFAren proposamen bat nahitaez kontrastatzea, araudiak hura 

jendaurrean jartzea eskatzen duelako (adibidez, araudia egitean)
 Zerbitzu/programa bat diseinatzea/birdiseinatzea
 …

Norekin?

Eragile garrantzitsu guztiekin:
 Erakunde publikoak
 Elkarteak eta partaidetza-erakundeak
 Politiken eta zerbitzuen pertsona, enpresa eta eragile

onuradunak
 Bizkaiko herritarrak

Noiz?

Politika publikoen zikloaren fase guztietan (araudia, planak, etab.): 
 Diseinua eta sorkuntza
 Gauzatzea eta dinamizatzea
 Jarraipena eta ebaluazioa

Nola? Zer printzipiori jarraituz?

 Parte-hartzea sustatzen da, baina erakundean eta 
hura ordezkatzen duten pertsonen eremuan
mantentzen da erantzunkizuna

 Parte hartzeko espazio/prozesu bakoitzak helburu
zehatzak eta neurgarriak izan behar ditu abiapuntu, 
bai eta arau argiak ere

 Parte-hartze prozesuetan ahalik eta gardentasun
handiena bermatzen da, hori parte-hartze
eraginkorra izateko beharrezko baldintza baita

 Efizientzia, oreka egokia ziurtatuz bideratutako
baliabideen eta parte-hartzearen eraginaren artean

 Ekitatea eta inklusioa, partaidetzatik urrunago
dauden taldeek eta kolektiboek parte har dezaten
lagunduz

2018-2019 Partaidetza Plana Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza-ereduaren barruan

2018-2019 Partaidetza Plana Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza-ereduan sartzen da, eta eredu horretan sakondu nahi zuen.

Bizkaiko Foru Aldundiaren partaidetza-ereduak espazio-espektro zabal bat sortu nahi du, inplikatutako eragile guztien (herritarrak, lurraldeko eragileak,
sailak berak eta foru-erakundeak) parte-hartzea errazteko, gizartearen beharrak eta pertzepzioak zein diren hobeto jakiteko Diputazio hurbilago bat eta
eraginkortasuna eta efizientzia lortzeko asmoz. Hori guztia egin izan da politika publikoen elkar-sorkuntzan eta elkar-kudeaketan eta partaidetzazko kontu-
ematean aurrera eginez.

Non?

Gune guztietan:
 Espazio fisikoetan, herritarrekin eta eragileekin elkartzea

ahalbidetzen baitute eta, bereziki, ordezkaritza-izaera handiko
gizarte-partaidetzako organo egonkorretan

 Espazio birtualetan, Lurraldeko edozein pertsonak bere
beharretara egokitutako tokian eta unean parte hartzea errazten
baitute
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Bizkaiko Foru Aldundiak ibilbide luzea egin du parte-hartzearen arloan, eta azken urteetan areagotu egin da.

2017an, lehen partaidetza-mapa egin zen eta, horren bidez, ekitaldi hartako 120 partaidetza-tresna eta -kanal baino gehiago identifikatu ziren. Mota
guztietako tresnak dira, eta foru-sail guztiek parte hartzen dute tresna horiek sustatzen eta dinamizatzen.

2018-2019 Partaidetza Plana Aldundiak partaidetzaren arloan duen jarduera garrantzitsu baten errealitatean kokatzen da,
bai organo, foro, espazio eta kanal egonkorrei dagokienez, bai partaidetza-prozesu espezifikoetan ere.

ORGANOAK 
ETA 

FOROAK

ESPAZIOAK 
ETA 

KANALAK

PROZESUAK

SAREAK

KONTUAK 
EMATEA

Gizarte partaidetzarako
organo eta foro 

iraunkorrak

Erakunde bultzada
eta koordinaziorako organo

eta foro iraunkorrak

Barne bultzada eta
koordinaziorako organo

eta foro iraunkorrak

Herritarrek parte hartzeko gune eta kanal iraunkorrak

Planak eta estrategiak
prestatzeko edota jarraitzeko

eta ebaluatzeko prozesu
parte hartzaileak

Foru arautegia
prestatzeko prozesu

parte-hartzaileak

Zerbitzu publikoen
hobekuntzari lotutako

prozesu partehartzaileak

Bizkaiko enpresa sarearekin lankidetzan jarduteko sare zehatzak

Bizkaia Goazen 2030eko kontuen berri ematearekin zerikusia duen herritarren partaidetza zehatza

GIZARTE ETA 
HERRITARREN 
PARTAIDETZA
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Partaidetzarako foru eredua sakontzea, gizarte balioaren sorrera areagotuz herritarrek eta lurraldeko eragileek foru
politiketan eta zerbitzuetan parte hartzeari esker, uneko partaidetza prozesuak eta espazioak pertsona eta
kolektibo berriei hurbilduz, prozesu eta espazio horien kudeaketa eraginkorra, efizientea eta gardena sustatuz, eta
partaidetza eskubidearen egikaritzean aukera-berdintasuna bermatuz.

2018-2019 Partaidetza Planaren helburuak

Bizkaiko parte-hartzearen abiapuntuko errealitatea kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2018-2019ko Partaidetza Planak honako helburu hauek
zituen:

Helburu estrategikoa

Helburu operatiboak

 Bizkaiko Bizkaiko foru aldundian partaidetzaren alderdi kualitatiboan sakontzea, hartara Bizkaiko
politika, programa eta zerbitzu publikoen balioa areagotzen duten partaidetzarako prozesuak eta 
espazioak sortuta eta dinamizatuta. 

 IKTen eta partaidetzarako aurrez aurreko bestelako espazioen potentzialari ahalik eta onura gehien
ateratzea, pertsona eta entitateak partaidetza prozesuetara hurbiltzeko, eta baita generoaren, adinaren
eta eskualdeen ikuspuntutik orekatua den partaidetza bat lortzeko ere.

 Foru Departamentuen partaidetza estrategien eta metodologien sistematizazioan eta 
homogeneizazioan aurrera egiten jarraitzea.

 Gizarte-balioa duten ezaguera partekatuak sortu eta zabaltzea partaidetzaren eta gobernu irekiaren
inguruan.

 Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako partaidetzarako prozesu eta espazioekin lotutako komunikazioa
hobetzea, bide batez prozesu horiek aberastuz pertsona eta kolektibo berriak gerturatzeari esker. 
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Planak 13 ekintza zituen, 5 jarduera-ardatzetan bilduta:

2018-2019Partaidetza Planean ezarri diren ekintzak

BIZKAIKO FORU 
ALDUNDIAREN
HERRITARREN 

PARTAIDETZARAKO
EREDUA SAKONTZEA

FORU ARAUDIAREN
PRESTAKETAREKIN 

LOTUTAKO
PARTAIDETZA 
PROZESUEN
GARAPENA

PARTAIDETZARAKO 
BESTELAKO

ORGANOAK, FOROAK, 
ESPAZIOAK,

KANALAK ETA 
PROZESUAK
SENDOTZEA

BIZKAIKO LURRALDE 
HISTORIKOKO UDALEK 

ETA MANKOMUNITATEEK
GARATUTAKO 

PARTAIDETZARI 
SOSTENGUA ETA 

LAGUNTZA EMATEKO 
SISTEMA BATEN

DEFINIZIOA

PARTAIDETZARAKO 
KANALAK ETA
PROZESUAK 

LURRALDEKO 
HERRITARREI

ETA ERAGILEEI 
JAKINARAZTEA

ETA HURBILTZEA

1.1- Laguntza materialak 
prestatzea Foru 
Departamentuen aldetiko 
partaidetzaren diseinua eta 
kudeaketa errazte aldera.

1.2- Foru Departamentuetako
talde teknikoei zuzendutako
partaidetzaren eta gobernu
irekiaren alorreko barne
trebakuntza

1.3- Partaidetzari eta gobernu
irekiari buruzko ezaguera
partekatua sortzen jarraitzea
ahalbidetzen duten jarduerak
antolatzea, ezaguera hori
partaidetzarako prozesuak eta 
espazioak hobetzeko
helburuarekin erabil dezaten
Bizkaiko Lurralde Historikoko
erakundeekin, gizartearekin eta 
enpresekin lotutako eragile
guztiek eta prozesu eta espazio
horien dinamizazioan laguntzen
duten entitate adituek

2.1- Foru araudiaren
prestaketarekin lotutako
partaidetza prozesuen urteko
egutegia prestatu eta 
ezagutzera ematea

2.2- Foru araudiaren
prestaketarekin lotutako
partaidetza prozesuen eta 
horien inpaktuaren ebaluazioa
burutzea urtean behin

3.1- Partaidetzaren sakontzea
kontuak emateko espazioen
barruan

3.2- Bizkaitarren Sarea
proiektua sakontzea

3.3- Partaidetzarako organo eta 
espazio iraunkorren
funtzionamenduaren
sistematizazioa

4.1- BiscayTIK-ek udal eremuan
partaidetza sustatzeko
eskaintzen duen laguntza
teknologikoa sakontzea

4.2- Bizkaiko toki erakundeei
zuzendutako partaidetzaren eta 
gobernu irekiaren alorreko
trebakuntza

5.1- bizkaia.eus webguneko
partaidetza espazioa hobetzea

5.2- Bizkaiko Foru Aldundiaren
Partaidetza Maparen urteroko
prestaketa eta zabalkundea

5.3- Partaidetzaren inguruko
foru newsletter bat sortzea
herritarrei parte hartzeko
dituzten prozesuen eta kanalen
berri emateko

1 2 3 4 5
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Ebaluazio
txostenaren
xedea eta 

metodología

2
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Ebaluaketa txosten honen helburuak

Txostenaren helburu orokorra 2018-2019ko Partaidetza Planean aurreikusitako helburuen eta ekintzen betetze-mailaren ebaluazioa egitea da.

Zehazki, txosten honek helburu espezifiko hauek ditu

Egindako aurrerapenei eta lortutako emaitzei buruzko ikuspegi orokorra
eta zehatza izatea eta eskaintzea 2018-2019ko Partaidetza Planaren

helburu eta ekintzei dagokionez

Aukera-eremuak identifikatzeko barne hausnarketa bat garatzea, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Partaidetza-ereduan
eta sistematikan sakontze aldera

Herritarren eta Gizartearen Partaidetzarako 2020-2023 Foru Planari
txerta lekizkiokeen gomendioak identifikatzea
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Txosten hau egiteko erabilitako metodologia

Txoten hau egiteko, banakako lan-bilerak egin dira Planean jasotako ekintza bakoitzaren ardura duten unitateekin (foru-sailak eta foru-erakundeak).

Beheko taulan, bilera horietan jorratutako gaiak ageri dira

Egindako jardueren ebaluazioa

Planaren ekintza bakoitzean garatutako jarduerak

Ezarritako helburuak betetzea, bai Planaren helburu
espezifikoei dagokienez, bai planaren ekintza bakoitzari
dagokionez.

Lortutako inpaktua, bai kuantitatiboki bai kualitatiboki ere

Herritarren eta Gizartearen Partaidetzarako 2020-
2023 Foru Plana egiteko

kontuan hartu beharreko gomendioak

Guztiz bete gabeko beharrak, 2020-2023 Planaren bidez
landu daitezkeenak

Partaidetzaren balioa areagotzeko eta balio handiagoa
lortzeko aukerak

Aprobetxatu beharreko sinergia-aukerak
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Garatutako
ekintzak

3
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Laguntza materialak 
prestatzea Foru 
Departamentuen aldetiko 
partaidetzaren diseinua 
eta kudeaketa errazte 
aldera

1.1 Ekintza Foru sailen parte hartzearen diseinua eta kudeaketa errazte aldera, 2018an zehar Bizkaiko Behatokiak
"Foru Sailetan parte hartzeko gida. Nola diseinatu eta dinamizatu prozesu partehartzaile bat?»
izeneko gida egin zen.

Gida horrek prozesu parte hartzaile baten faseak gauzatzeko gakoak jorratzen ditu, bere definizio
estrategikotik hasi eta ebaluaziora arte, zeharkako ikuspegiak txertatzeko beharra azpimarratuz, hala
nola: generoa, adina, eten digitala eta lurralde-oreka. Fase horietarako guztietarako gidak honako hauek
barnebiltzen ditu: aplikatu beharreko metodlogia-proposamenak, fase bakoitzean hausnartu beharreko
galderak eta partaidetza-prozesu baten faseetako bakoitzeko egitekoak errazten dituzten baliabideak.

Gaur egun, gida hori ez ohi da erabiltzen ari sailetako partaidetza-prozesuak garatzeko. Horregatik,
beharrezkotzat jotzen da gida hori hobetzeari ekitea eta, hala, foru-sailetan dauden organo, espazio eta
partaidetza-kanal egonkorrek emandako balioa kudeatzeko eta maximizatzeko lan-tresnak txertatu ahal
izatea, aldundiaren partaidetza-ereduan funtsezko eginkizuna baitute.

Era berean, beharrezkotzat jotzen da jarduerak indartzea foru-sailetako taldeek lan-tresna horiek beretu
ditzaten eta hala, espazio egonkorretan eta prozesu espezifikoetan modu eraginkorrean inplementatu
ahal izango dituzte.
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Foru Departamentuetako 
talde teknikoei 
zuzendutako 
partaidetzaren eta 
gobernu irekiaren 
alorreko barne 
trebakuntza

1.2 Ekintza BFAren partaidetza-eredua finkatze aldera, jarduera horren bidez, parte-hartzea sustatzea eta
dinamizatzea sartu da foru-sailetako teknikariei eskaintzen zaien prestakuntzaren gaietako bat bezala
urteko prestakuntza-plangintzan. Hori guztia egin da Aldundiko langileek arlo horretan dituzten gaitasun
teknikoak hobetzeko eta prestakuntzan eskuratutako lan-tresnak aplikatu ahal izateko beren lana egitean.

Zehazki, arlo horretako barne-trebakuntza errazten duten beste jarduera batzuekin batera, ekintza horrekin
lotutako aurrerapen nagusia partaidetzaren eta gobernu irekiaren arloko prestakuntza-tailer bat
diseinatzea eta ematea izan da ("Gobernu Irekiaren arloko prestakuntza-jardunaldiak"). Tailer
horretan 88 pertsonak parte hartu dute 2019ko maiatzean egin ziren prestakuntza-saioetan. Tailerra irekia
zen eta Aldundiko teknikari guztiei zuzenduta zegoen.

Bai prestakuntza-ekimen hori diseinatzeko eta bai emateko ere, Lurralde Historiko honetako eragile
adituak izan ditugu. Prestakuntza horrek, oro har, Gobernu Irekiaren eta, zehazki, Partaidetzaren inguruko
gako eta printzipio nagusiak helarazteaz gain, jarraibide batzuk ere partekatu ditu, sailek printzipio eta gako
horiek beren eguneroko jardunean praktikan aplikatzea errazteko. Horregatik, prestakuntzaren edukiak
esparru estrategiko bat ezartzera eta gobernu irekiaren eremu guztiak lantzera bideratu dira, baita parte-
hartzeak eta gobernu irekiak GJHekin eta Bizkaiko Foru Aldundiaren estrategia orokorrarekin duten lotura
transmititzera ere.

Bestalde, ELGArekin Gobernu Irekiaren arloko lankidetza baliaturik, Gobernu Irekiaren arloko mintegi
bat egin da. Mintegi horretan, BFAko zuzendaritza nagusi guztiek eta foru-entitateek parte hartzeko aukera
izan dute eta, horrela, eremu horretan gaitzen lagundu zaie.

Gainera, BFAko teknikariek adituekin izandako topaketetan parte hartu dute (ikus 1.3 ekintza), eta gai
horretan sakontzen jarraitzeko aukera izan dute.
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Gobernu irekiaren arloko gakoak

Esparru Estrategikoa
• Lankidetza
• Gardentasuna
• Parte-hartzea
• Kontuak ematea

Funtsezko Gaiak
• Osotasuna
• Kontuak ematea
• Kultura aldaketa
• Aldaketa soziala

Gaur egungo gakoak eta arlo horretako erronka
estrategikoak BFArentzat bateratzea

Garapen Jasangarriaren Helburuak eta Gobernu
Irekia

Open Government Partnership, funtsezko itunea

BFAren estrategiarekin bat etortzea

Bizkaia "moderno, hurbil eta arduratsuaren" 
etorkizuneko ikuspegiari erantzuteko aplikazioak

Formakuntzako gaiak
“Gobernu Irekiaren inguruko
formakuntza jaurdunaldiak”
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Partaidetzari eta gobernu 
irekiari buruzko ezaguera 
partekatua sortzen 
jarraitzea ahalbidetzen 
duten jarduerak 
antolatzea, ezaguera hori 
partaidetzarako 
prozesuak eta espazioak 
hobetzeko helburuarekin 
erabil dezaten Bizkaiko 
Lurralde Historikoko 
erakundeekin, 
gizartearekin eta 
enpresekin lotutako 
eragile guztiek eta 
prozesu eta espazio 
horien dinamizazioan 
laguntzen duten entitate 
adituek

1.3 Ekintza Arlo horretan ezagutza partekatua sortzeko, partekatzeko eta eskuratzeko helburuarekin, BFAk eragile
anitzeko hainbat topaketatan eta saretan parte hartu du, eta horrela, partaidetzan eta gobernu irekian
jardunbide egokiak elkarlanaren bidez partekatzeko eta garatzeko aukera izan du

Zentzu horretan BFAk parte hartu duen ekimenik nabarmenena OGP Euskadi erakunde arteko
proiektua da. Proiektu horretan, BFAk parte hartzen du plan osoa diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko
talde sustatzaileko erakunde liderretako bat bezala eta, gainera, bere 5 konpromisoetatik 2ren garapena
gidatzen du:
1. Konpromisoa: Kontuak ematea agintaldiko planen bidez.
2. Konpromisoa: Open data Euskadi eta Linked open data.

Era berean, BFAk honako hauetan parte hartu du:
 Foro erregularren saioetan (4 foro erregular 2018 eta 2019 artean).
 OGPren Euskadi 2018-2020 Ekintza Planaren konpromisoen talde sustatzaileen eta operatiboen lan-

saioetan.

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiak 2018an GIGAPP Gobernu, Administrazio eta Politika Publikoei
buruzko Nazioarteko IX. Kongresuan parte hartzeko aukera izan du. Bertan, BFAren Gobernu Irekiaren
Eredua eta gazteekin batera politika publikoak sortzeko eredua aurkezteaz gain, nazioartean
arrakastatsuak diren beste eredu batzuk ezagutzeko aukera izan zen.

Horri guztiari esker, eragile adituekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan, BFAk partaidetzaren eta
gobernu irekiaren inguruko ikuspegi eta metodologia berriak eskuratu ahal izan ditu, eta horiek oso
baliagarriak dira BFAren parte-hartze ereduan sakontzen jarraitzeko.
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Foru araudiaren 
prestaketarekin lotutako 
partaidetza prozesuen 
urteko egutegia prestatu 
eta ezagutzera ematea

2.1 Ekintza Bizkaiko Foru Aldundian xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen duen urtarrilaren 17ko 2/2017
BFAren Foru Dekretuaren 4. artikuluan xedatutakoaren arabera, "Urtero, Bizkaiko Foru Aldundiak arau-
plan bat onartu eta argitaratuko du, hurrengo urteko ekitaldian onartzeko proposatuko diren foru-ekimen
arauemaileei eta erregelamenduzko ekimenei buruzkoa. Informazio hau jasoko du, gutxienez:
xedapenaren izena eta maila, lortu nahi diren helburu orokorrak, onartzeko aurreikus daitezkeen epeak
eta aurretiazko kontsulta publikoko izapideen eta entzunaldiaren eta informazioaren mende egotea”.

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren 2017-2019 Gardentasun Planaren ardatz estrategikoetako bat da
gardentasuna Bizkaiko Foru Aldundiaren funtsezko prozesuen kudeaketan. Zehatzago esanda, Plan
horrek gardentasuna hedatzen eta galdatzen du araudia egitean eta, horretarako, urteko arau-plana
egitea aurreikusten da, Bizkaiko herritarrei hurrengo urtean gobernu-ekintza osotuko duten arau-
proposamenak planifikatzeko eta jakinarazteko tresna gisa.

Azpimarratu behar da, aldez aurreko kontsulta publikoaren izapidearen eta entzunaldi eta informazio
publikoaren izapidearen bidez egindako parte-hartze formalaz gain, foru-araudiaren prestaketan beste
partaidetza-dinamika batzuk sartzen direla oso modu orokorrean, eta dinamika horiek lurraldeko
funtsezko eragileekin elkarrizketa, kontsulta eta kontrastea dakartela gai bakoitzean, eta horretarako
organo eta espazio egonkorrak zein ad-hoc beste bide batzuk erabiltzen direla.

Araudi horretan ezarritakoa betez, urtero egin eta zabaldu da Urteko Araugintza Plana, eta
berariazko gune bat sortu da www.bizkaia.eus-en. Plan horrek urtean zehar onartu beharreko arauen
plangintza jasotzen du, aurretiazko kontsulta publikoaren izapidearen eta entzunaldi eta informazio
publikoaren izapidearen mende dagoena adieraziz. Hala ere, prozesu horiek zabaldu eta partaidetzaren
webgune espezifikoan argitaratu diren arren, ez da egutegi osorik egin, urtea hasi eta foru-araugintzari
lotutako partaidetza-jardueretarako data aurreikusi guztiak jasoko dituenik. Hala, bada, gai horretan
sakondu beharko da Partaidetza Plan berriaren barruan.
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Foru araudiaren 
prestaketarekin lotutako 
partaidetza prozesuen 
eta horien inpaktuaren 
ebaluazioa burutzea 
urtean behin

2.2 Ekintza Araudia egitearekin lotutako parte-hartzearen ebaluazioa egiteko, honako hauek izan dira garatutako
jarduera nagusiak:

 Urtero Urteko Araugintza Planaren Ebaluazio Txostena egitea. Bertan, foru-araugintzari lotutako
aurretiazko kontsulta publikoaren eta entzunaldiaren eta informazio publikoaren izapidearen zer
prozesu gauzatu diren eta noiz gauzatu diren jasotzen da.

 Prozesu bakoitzaren emaitzen memoria sortzea eta argitaratzea, jasotako proposamenen kopurua
eta BFAk emandako erantzuna adierazita.

Adierazi behar da araudia egitea Aldundiaren Partaidetza Mapa osatzen duten partaidetzako organo eta
foro egonkorren agendaren ohiko zatia ere dela eta, zalantzarik gabe, lurraldeko eragile adituen ezagutza
eta ekarpenak izateak araudi hori hobetzea dakar, gizartearen beharrizanei hobeto erantzuteko eta
eragileak gehiago lerrokatzeko.
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Partaidetza sakontzea 
kontuak emateko 
espazioen barruan

3.1 Ekintza Jarduera honen helburua zen kontuak emateko espazioen dimentsio parte-hartzailean sakontzea,
herritarrei eta lurraldeko eragileei hurbiltzea aprobetxatuz. Bai 2018an, bai 2019an, “Unairekin
Topaketak" izenekoak egin dira. Horietan, Ahaldun Nagusia bertan dela, Bizkaia Goazen programan eta
Bizkaiko eskualde bakoitzerako garrantzitsuak diren beste proiektu batzuetan hartutako konpromisoen
betetze-mailari buruzko kontuak emateaz gain, topaketa horiek modu aktiboan entzuteko eta parte
hartzeko bide osagarri bat izateko aukeran sakondu da. Horretarako, topaketek parte-hartze dinamikak
integratu dituzte eta eztabaidatzeko, lan-mahaiak zabaltzeko eta proposamenak egiteko aukera eman
diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Topaketa horiek lurraldeko eskualde guztietan egin dira. Guztira, 2018tik
2019ra bitartean 15 topaketa egin dira, Ahaldun Nagusia bertan zela.

Horrez gain, 2018an, "Bizkaia Goazen Autobusa" proiektu ibiltaria garatu zen. Proiektu horretan,
baliabide digitalak erabili ziren foru-kudeaketaren kontuak emateko, eta kontuak emateko partaidetza-
topaketak egin ziren, izaera sektorialekoak. Bizkaia Goazen Autobusera hurbildu ziren milaka pertsonak
espazio interaktibo, ikus-entzunezko eta multimedia bat aurkitu zuten, hainbat ikuspegitatik Bizkaiko Foru
Aldundiak ematen dituen zerbitzuak eta pertsonen eguneroko bizitzan duten eragina erakusten zituena,
adibide zehatzak azalduz informazio-panelen, bideoen eta ukimen-pantailen bidez. Bizkaia Goazen
Autobusak aukera eman zien bisitariei iradokizunak egiteko eta Bizkaiko Foru Aldundiak ematen dituen
informazioa eta zerbitzuak ebaluatzeko, galdeketen, partaidetza-dinamiken eta multimedia-euskarrietan
azaldutako proiektu bakoitzaren ebaluazioen bidez.

Eskualdeko topaketa horiez gain, 14 topaketa sektorial egin dira.

Ekimen horietan guztietan 19.556 pertsonak parte hartu dute, hau da, Bizkaiko adin nagusiko
biztanleen %2,1 inguruk. Ekimen horietan, kontuak ematea eta parte-hartzea atzeraelikatu egin dira.
Horien bidez 30.000 kontsulta eta 2.300 proposamen inguru jaso dira, eta banaka erantzun zaie.
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Bizkaitarren Sarea 
proiektuan sakontzea

3.2 Ekintza Bizkaiko Foru Aldundiak, herritarren parte-hartzea sustatzeko asmoz, Bizkaitarren Sarea ekimena
abiarazi du. Ekimen horren helburua da pertsona eta erakunde boluntarioak inplikatzea Aldundiak
sustatutako partaidetza-ekimenetan parte hartzeko. Pertsona eta erakunde horiek Aldundiaren
partaidetza-ekimenei buruzko informazioa jasotzen dute, bai modu orokorrean, bai modu segmentatuan,
partaidetza-prozesu bakoitzerako definitutako profil, helburu eta lurralde- eta sektore-irismenaren
arabera.

Horrela, parte-hartze prozesu ugariagoak eta pluralagoak lortze aldera, Bizkaitarren Sarean alta
emandako pertsonen oinarria handitzera bideratuta zegoen ekintza hau. Horretarako, Aldundiak
kontuak emateko eta parte hartzeko espazioak baliatu ditu, hala nola Bizkaia Goazen autobusa,
sektore-topaketak, etab. Horrela, parte-hartze prozesuei buruzko zuzeneko informazioa jasotzeko
interesa duten pertsona berriak identifikatu ditu.

2019ko abenduan, 4.445 pertsonak eman zuten izena Bizkaitarren Sarean, hau da, %21eko igoera
2017ko abenduan izena emandako pertsonen guztizko kopuruarekin alderaturik.



24

3.655 

4.445 

2017 2019

%36

%51

%13
Gizonak

Emakumeak

Besteak

Bizkaitarren Sarean izena emandako pertsonak
Eskualdeka (2019)

Bilbo %25,1

Ezkerraldea %13,1

Nerbioi Ibaizabal %10,9

Eskuinaldea %9,3

Durangaldea %7,7

Mungialde %6,2

Enkarterriak %5,9

Busturialdea %4,9

Arratia Amorebieta %4,7

Uribe Kosta %3,2

Lea Artibai %2,9

Meatzaldea %0,4

Arratia %0,3

Txorierri %0,3

Sin datos %5,3

Bizkaitarren Sarean izena emandako pertsonak (sexuaren 
arabera, 2019)

Izena emandako pertsonen kopuruaren bilakaera 2017-
2019 Bizkaitarren Sarean
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Partaidetzarako organo 
eta espazio iraunkorren 
funtzionamenduaren 
sistematizazioa

3.3 Ekintza Bizkaiko Foru Aldundiaren Partaidetza Mapan jasotzen den bezala, parte hartzeko 43 organo eta gune
egonkor ditu (parte-hartze sozialekoak, erakundeen arteko koordinaziokoak eta barne-koordinaziokoak).

Hala, sail guztiek dituzte organoak eta espazioak eta horiek hauxe galdatzen dute: proposamenak
jasotzeko bide egonkorrak izatea, proiektuak, zerbitzuak eta programak eragileekin kontrastatzea eta
barnean eta gainerako erakunde eta eragileekin lerrokatuta egotea. Hala, bada, hurbilagoko lana
errazten da, herritarren eta lurraldeko eragileen beharrei hobeto erantzuten baitzaie. Organo eta
espazio egonkor horiek foru-jardunaren eremu sektorial garrantzitsu guztiak betetzen dituzte.

Ildo horretan, organo eta espazio horien funtzionamendua sistematizatze aldera, hainbat tresna landu
eta horien esku jarri dira, hala nola Partaidetza Gida eta haien jarduerei buruzko informazioa
argitaratzeko aukera, sailetako webguneetan ez ezik, Bizkaia Irekiaren eta partaidetzari buruzko
newsletterren barruan ere.
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BiscayTIK-ek udal 
eremuan partaidetza 
sustatzeko eskaintzen 
duen laguntza 
teknologikoa sakontzea

4.1 Ekintza

Herritarren eta udalen eta mankomunitateen arteko parte-hartzearen eta 
harremanaren arloko jarduera, Udala Zabaltzen-en tresnen bidez

Jardueraren 
hazkundea 2017 
eta 2019 artean 

(%)

Kalea zainduko izeneko moduluaren/app-aren bidez jakinarazitako gorabeherak eta 
proposamenak %111

Alkateekin egindako topaketa birtualak %112

Tresnaren bidez egindako galdera-erantzunen kopurua %70

Toki-erakundeetatik bidalitako abisuak %122

Udal-mailako partaidetza-prozesuetan hobetu ahal izateko toki-erakundeei ematen zaien laguntza
teknologikoa indartzeko, Udala Zabaltzen izeneko ekimenean sakontzen jarraitu da. Ekimen horren
bidez, balio handiko zerbitzu teknologikoak eskaini nahi zaizkie Bizkaiko toki-erakundeei, kudeaketa
zabaltzeko eta herritarrek udal- eta eskualde-mailako gaietan inplikazio eta lankidetza handiagoa izan
dezaten. Guztira, 2019ko amaieran, Bizkaiko 58 udalek lan egiten zuten Udala Zabaltzen
plataformarekin.

Zehazki, 2018. eta 2019. urteetan aurrera egin da zerbitzu eta funtzionalitate hauetan:

 Udala Zabaltzen web-atarien diseinua eta modernizazioa, web-atariaren irudia udalerri guztietan
eguneratuz.

 Barneko motorra eguneratzea, haren interfazea hobetzeko, erabilgarritasun-hobekuntzak eta
segurtasun-sistema gehigarriak aplikatuz.

 Toki-erakundeen esku modulu bat jartzea, online inkestak egiteko eta emaitzak erraz aztertzeko.
 Funtzionalitate berriak sartzea aplikazio mugikorrean, hala nola alkateekiko topaketa birtualak eta

kategorizatutako abisuak.
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Bizkaiko toki-erakundeei 
zuzendutako 
partaidetzaren eta 
gobernu irekiaren 
alorreko trebakuntza

4.2 Ekintza

Bestalde, 2019ko azaroan “Nola egin kontu-emate eraginkor eta parte-hartzailea" jardunaldia
antolatu zen BiscayTIKen egoitzan. Jardunaldi horri esker, toki-erakundeek modu praktikoan sakondu
ahal izan zuten "kontuak ematea" kontzeptuan, hau da, herritarrekin harremanetan jartzeko modu berri
batean:
 Udalak diren aldetik, herritarren aurrean dituzten helburu eta konpromisoen definizio zehatzagoa.
 Helburu eta konpromiso horien betetze-mailaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistematika

ezartzea.
 Lortutako emaitzak modu arin eta egiazkoan helaraztea.

Jardunaldian 25 alkate eta alkatesa baino gehiagok parte hartu zuten eta, kanpoko agenteen gakoak
jasotzeaz gain, kontuak ematen izandako esperientzia partekatu zuten eta artean jorratu gabe zeuden
erronkak identifikatu zituzten. 25 alkate horiek Bizkaiko udalerrien % 22 dira, gehien bat, biztanlerik
gutxienekoak eta, beraz, Aldundiaren laguntza-lana are beharrezkoagoa den udalerrien segmentukoak.

2018-2019 aldian, hainbat ekintza egin dira toki-erakundeak partaidetzaren eta gobernu irekiaren arloan
gaitzeko eta haien errealitatean gehiago aplikatzeko.

2018ko abenduan, ELGArekin saio bat antolatu zen toki-erakundeentzat, Gobernu Irekia
kontzeptualki lantzeko eta kasu praktikoen azterketa egiteko.
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Bizkaia.eus webguneko 
partaidetza espazioa 
hobetzea

5.1 Ekintza

Nolanahi ere, beharrezkotzat jotzen da espazio horren hobekuntzan sakontzen jarraitzea, erakargarriagoa
eginez eta herritarrei bideratuz.

Partaidetza lortzeko, funtsezkoa da parte hartzeko bideak eta prozesuak pertsona eta eragile
hartzaileengana hurbiltzea; beraz, Planaren ekintzetako baten helburua zen bizkaia.eus-en dagoen parte
hartzeko espazioa hobetzea, intuitiboagoa eta erakargarriagoa eginez.

Arlo horretan egindako aurrerapen nagusiak honako hauek izan dira:

 Indarrean dauden eta dagoeneko amaituta dauden partaidetzazko espazio eta prozesu guztiak
bizkaia.euserako sarbide-gune/-site bakarrean zentralizatzea.

Web-atariaren diseinua hobetzea, gaur egun errazagoa eta intuitiboagoa baita erabiltzaileentzat.

 Foru-eremuko partaidetza prozesuak orientatzeko materialen espazio bat gaitzea.

 Foru-araudia egiteko partaidetzarako berariazko gune bat sortzea.
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Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Partaidetza 
Maparen urteroko 
prestaketa eta 
zabalkundea

5.2 Ekintza 5.1 ekintzan deskribatu den bezala, bizkaia.eus-en partaidetza-espazioa berriz diseinatu da, herritarrek
informazioa eskuratzeko eta parte hartzeko aukerak izan ditzaten.

Errealitate hori kontuan hartuta, eta Plan honen tarteko ebaluazioan adierazi bezala, egokitzat jo da Mapa
(dokumentu fisikoa) egiteko eta argitaratzeko maiztasuna aldatu eta lau urtean behin egitea eta, hala,
bizkaia.eus-en partaidetza-atala bizirik eta etengabe eguneratuta mantentzen ahaleginak egitea.
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Partaidetzaren inguruko 
foru newsletter bat 
sortzea herritarrei parte 
hartzeko dituzten 
prozesuen eta kanalen 
berri emateko

5.3 Ekintza 2018an eta 2019an Bizkaitarren Sarea handitzeko lan egin da, tresna hori beharrezkoa baita masa
kritiko nahikoa izateko, aipatu newsletter horrek nahi den balioa emango badu.

Guztira, aldi horretan 5 newsletter egin eta zabaldu dira. Newsletter horiei esker, bizkaitarrek
informazio are zuzenagoa jaso dute hasitako partaidetzazko bide eta prozesuei buruz eta bai horietan
garatutako jarduerei buruz ere. Horiez gain, bizkaitarrek parte har dezaketen kontuak emateko
espazioez ere informazioa izan dute.
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Balorazioa

4



34

AURREIKUSITAKO HELBURUEN betetze-mailaren balorazioa

ERDI-ALTUTZAT har daiteke. Parte-hartzean sakontzen jarraitu da (esan dezakegu parte-hartzea erabat barneratuta dagoela Bizkaiko Foru Aldundiaren
politiketan), eta parte-hartze hori gobernu irekiaren beste tresna batzuetan ere sartu da, hala nola kontuak ematean.

HELBURU OROKORRA BETETZEA

HELBURU ESPEZIFIKOAK BETETZEA

Helburu espezifikoa Helburua betetzearen balorazioa

Bizkaiko Foru Aldundian partaidetzaren alderdi 
kualitatiboan sakontzea, hartara Bizkaiko politika, 
programa eta zerbitzu publikoen balioa areagotzen 
duten partaidetzarako prozesuak eta espazioak 
sortuta eta dinamizatuta. 

ALTUA. 2018an eta 2019an partaidetza finkatzen jarraitu da, Bizkaiko politika, programa
eta zerbitzu publikoei balioa emateko funtsezko elementu gisa.

Parte-hartzeko organo eta espazio egonkorrei dagokienez, organo eta espazio horiek
ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren garapeneko eremu garrantzitsuak betetzen
dituzte, eta eragin handia dute, bai foru-politikak eta -zerbitzuak hobetzeari dagokionez,
bai itunak adostea, lankidetzan aritzea eta garatzea errazten duten espazioei dagokienez
ere.

KTen eta partaidetzarako aurrez aurreko bestelako 
espazioen potentzialari ahalik eta onura gehien 
ateratzea, pertsona eta entitateak partaidetza 
prozesuetara hurbiltzeko, eta baita generoaren, 
adinaren eta eskualdeen ikuspuntutik orekatua den 
partaidetza bat lortzeko ere.

ERDIBIDEKOA. Parte hartzeko aurrez-aurreko espazioek eta kanalek espazio
birtualek baino pisu erlatibo handiagoa izan dute, azken eremu honen potentziala
gehiago baliatu beharko litzatekeelarik norbanakoak zuzenean parte hartzera
bulkatzeko

Foru Departamentuen partaidetza estrategien eta 
metodologien sistematizazioan eta 
homogeneizazioan aurrera egiten jarraitzea.

ERDIBIDEKOA. Beharrezkoa da tresna korporatiboen garapenean sakontzea, foru-sailen
partaidetza-metodologiak eta -praktikak homogeneizatzeko, lankidetzako ikaskuntza eta
sailen arteko esperientzia-trukea ere azpimarratuz.
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Gizarte-balioa duten ezaguera partekatuak sortu 
eta zabaltzea partaidetzaren eta gobernu irekiaren 
inguruan.

ALTUA. Erakundeen arteko lankidetza-proiektuak nabarmendu behar dira, hala nola
OGP Euskadi ekimena. Era berean, jardunbide egokiak zabaltzeko hainbat jarduera egin
dira Bizkaiko toki-erakundeen artean.

Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako partaidetzarako 
prozesu eta espazioekin lotutako komunikazioa 
hobetzea, bide batez prozesu horiek aberastuz 
pertsona eta kolektibo berriak gerturatzeari esker. 

ERDIBIDEKOA. Komunikazioa nahikotzat jo daiteke parte hartzeko prozesu eta espazio
zehatz bakoitzean, parte hartzera gonbidatzeko eta bultzatzeko. Hala ere, parte-hartze
horren emaitzei buruzko emaitzak itzultzea ez da oraindik jardunbide orokorra, formalki
behintzat, foru-sail guztientzat.

Oraindik ere hobetzeko tarte handia dago komunikazio globala diseinatu eta ezartzeko,
lurraldeko edozein pertsonak eskura dituen parte hartzeko tresna eta aukera guztiak
ezagut ditzan.

Aurreikusitako helburu espezifikoen %40k betetze-maila
handia izan du, eta% 60k betetze-maila ertaina. Helburu
espezifikoetako bakar batek ere ez du betetze-maila txikia
izan.

0 0

3

2

0

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Planaren HELBURUEN banaketa, betetze-mailaren arabera

Oso 
baxua Baxua Erdibidekoa Altua Oso altua
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AURREIKUSITAKO EKINTZEN betetze-mailaren balorazioa

Ekintza Betetze-mailaren balorazioa

1.1- Laguntza materialak prestatzea 
Foru Departamentuen aldetiko
partaidetzaren diseinua eta kudeaketa 
errazte aldera.

ERDIBIDEKOA. Uste da asko aurreratu dela sailen esku partaidetza-prozesuak
diseinatzeko eta gauzatzeko tresnak eta metodologia jartzen eta, gaur egun, sailek
errazagoa dute partaidetza-prozesuak eraginkortasunez diseinatzea, gauzatzea eta
ebaluatzea. Hala ere, beharrezkotzat jotzen da, alde batetik, gida horretan sakontzea, parte
hartzeko organo eta espazio egonkorrak kudeatzeko gakoak txertatuz; eta, bestetik, foru-
sailek ezagutza eta aplikazio handiagoa izatea bermatuko duten ekintzak egitea.

1.2- Foru Departamentuetako talde 
teknikoei zuzendutako partaidetzaren eta 
gobernu irekiaren alorreko barne 
trebakuntza

ERDIBIDEKOA. Aldundiko langileei aukera eman zaie arlo horretan sakontzeko, bai
emandako prestakuntza propioaren bidez, bai beste proiektu batzuen esparruan
antolatutako jardunaldietan foru langileek parte hartuz ere. Halere, beharrezkotzat jotzen da
trebakuntza hori pertsona gehiagori zabaltzea.

1.3- Partaidetzari eta gobernu irekiari 
buruzko ezaguera partekatua sortzen 
jarraitzea ahalbidetzen duten jarduerak 
antolatzea, ezaguera hori 
partaidetzarako prozesuak eta espazioak 
hobetzeko helburuarekin erabil dezaten 
Bizkaiko Lurralde Historikoko 
erakundeekin, gizartearekin eta 
enpresekin lotutako eragile guztiek eta 
prozesu eta espazio horien 
dinamizazioan laguntzen duten entitate 
adituek

OSO ALTUA. BFAk partaidetzaren esparruan ezagutza sortzeko eta partekatzeko
jardueretan duen parte-hartzearen eta lidergoaren bidez, eragileen eta herritarren sare
egonkor bat ezarri da, arlo horretan sakontzeko. Jarduera horiei esker, BFAk partaidetzaren
arloko metodologiak eta jardunbide egokiak etengabe hobetzeko eta kontrastatzeko bideari
ekin diola ondoriozta daiteke. Horrek guztiak aukera eman du eta emango du BFAk
herritarren eskaerei parte-hartze integrala eta eguneratua emateko eredu batean aurrera
egiteko. Bereziki nabarmendu behar da OGP Euskadi ekimena, lankidetzarako duen
dimentsioagatik eta gaiaren araberako irismen zabalagatik.

2.1- Foru araudiaren prestaketarekin 
lotutako partaidetza prozesuen urteko 
egutegia prestatu eta ezagutzera ematea

BAXUA. Araudi Garapenerako Urteko Planaren bidez, urtero egiten diren Araudiari lotutako
partaidetza-prozesu guztien aurrerapena badago ere, eta prozesuen irekiera eta egutegia
etengabe argitaratzen bada ere, garrantzitsutzat jotzen da ildo horretan beste urrats bat
ematea eta herritarren eskura urte hasierako egutegi bat jartzea, partaidetza-jardueretarako
aurreikusitako tresnak eta datak jasoko dituena, behin-behinean gutxienez.
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2.2- Foru araudiaren prestaketarekin 
lotutako partaidetza prozesuen eta 
horien inpaktuaren ebaluazioa burutzea 
urtean behin 

ERDIBIDEKOA. Foru araudia egiteko parte-hartzeari lotutako emaitza guztiak jaso eta
argitaratu arren (bai Urteko Txostena, bai Prozesu bakoitzaren Emaitzen Memoria), jarduera
hori ikuspegi kuantitatibo eta global batetik egiten da batez ere. Komenigarria litzateke, alde
batetik, informazio kuantitatibo banakatuagoa sartzea, aldagai hauen arabera: sexua, adina,
bizileku-eskualdea,.. eta, bestetik, parte-hartze horrek azkenean onartutako araudian duen
eraginari buruzko informazioa.

3.1- Partaidetzaren sakontzea kontuak 
emateko espazioen barruan

OSO ALTUA. Kontuak emateko espazioak BFAren partaidetzarako funtsezko espazio gisa
eratu eta finkatu dira, entzute aktiborako kanal eraginkor eta zuzen gisa, eta, gainera, balio
hau du: eskualdeekiko hurbiltasuna eta erakundea maila gorenean ordezkatzen duten
pertsonekin harreman zuzena izatea.

3.2- Bizkaitarren Sarea proiektua 
sakontzea

ALTUA. Sarean izena emandako pertsonen kopurua handitzeko helburua kontuan hartuta,
ekintza honen emaitzak onak dira. Nolanahi ere, proiektuan sakontzeko aukera dago, balio
erantsi handiagoko zerbitzua izan dadin, bai Bizkaiko herritarrentzat, bai Foru
Aldundiarentzat ere.

3.3- Partaidetzarako organo eta espazio 
iraunkorren funtzionamenduaren 
sistematizazioa

ERDIBIDEKOA. Ildo horretan, hobetzeko aukera bat identifikatu da; izan ere, metodologia
komuna sailen esku jartzeko ekintzak garatu badira ere, gaur egun organo eta espazioen
funtzionamendua ez dago behar bezala sistematizatuta edo uniformizatuta kontuak emateari
eta ebaluazio-dinamikei dagokienez.

4.1- BiscayTIK-ek udal eremuan 
partaidetza sustatzeko eskaintzen duen 
laguntza teknologikoa sakontzea

ALTUA. Plana hasi zenetik hainbat garapen egin dira udalerrietan partaidetza-jarduera
errazteko. Alde batetik, BiscayTIK-ek herritarrekin dituen harremanetarako garatutako
tresnak erabiltzen dituzten udalen sare sendoago bat dago, eta, bestetik, balio handiko bi
irtenbide eman dira tokiko partaidetza-prozesuak errazteko: online inkesten modulua eta
alkateekin topaketa birtualak egiteko tresna, prozesuak hedatzea eta toki-erakundeek modu
aktiboan entzutea errazten dutenak.
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4.2- Bizkaiko toki-erakundeei 
zuzendutako partaidetzaren eta gobernu 
irekiaren alorreko trebakuntza

ALTUA. Partaidetzaren eta gobernu irekiaren arloko jarduerak egin dira, eta toki-
erakundeek horietan parte hartzeko aukera izan dute, eta gogobetetze-maila handia adierazi
dute egindako jarduerekin. Datozen urteei begira, horrelako trebakuntza-jarduerak denbora
luzeagoz planifikatzeko beharra identifikatu da, udal gehiagok parte har dezaten errazteko,
bai eta horrelako tailerrak maiztasun handiagoz egin ahal izateko ere, horietan parte hartu
duten toki-erakundeek adierazitako gogobetetasuna eta interesa kontuan hartuta.

5.1- bizkaia.eus webguneko partaidetza 
espazioa hobetzea

ERDIBIDEKOA. bizkaia.eus-en parte hartzeko espazioan aurreikusitako garapenak egin
dira, eta gaur egun etengabe eguneratutako espazio bat dago, herritarrei aurreikusitako eta
abian dauden parte-hartze prozesuen berri emateko. Hala ere, hobetzeko arlo bat haren
iintuitibotasuna eta herritarrekiko orientazioa optimizatzea izan daiteke.

5.2- bizkaia.eus webguneko partaidetza 
espazioa hobetzea

ERDIBIDEKOA. Mapa honek etorkizunean BFAko organo, espazio, kanal eta parte-hartze
prozesuen jarduerari buruzko informazio kuantitatibo handiagoa jasotzea komeni dela uste
da.

5.3- Partaidetzaren inguruko foru 
newsletter bat sortzea herritarrei parte 
hartzeko dituzten prozesuen eta kanalen 
berri emateko

ERDIBIDEKOA. Aldian behin aurreikusitako newsletterrak egin dira, eta BFAk sustatutako
partaidetza-prozesu garrantzitsuak eta horien emaitzak ezagutarazi dira. Parte-hartze Plan
berria hobetzeko arlo gisa, beharrezkotzat jotzen da argitaratzeko maiztasuna areagotzea
eta beste eduki interesgarri batzuk sartzea.
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Ekintza bakoitzaren betetze-maila aztertuz, Planaren betetze-maila 6,9 puntu batean ebalua dezakegu, 1etik 10era bitarteko eskalan.

Ekintzen %38k betetze-maila altua edo oso altua izan du, eta %54k erdibideko betetze-maila; ekintza bakar batek (hau da, %8k) betetze-maila
baxua izan du.

Planaren ekintzen banaketa, betetze-mailaren arabera
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Jarraian, ebaluazio-prozesu horren emaitza diren hainbat gomendio aurkezten dira, balioesteko eta Herritarren eta Gizartearen Partaidetzarako 2020-2023
Foru Planean sartzeko:

Plana egiteko behar bezain zabala den partaidetza-prozesu bat diseinatzea eta praktikan jartzea, foru-sail eta -
erakundeez gain, partaidetza eta gobernu irekiaren foru-politikarekin zerikusia duten beste kolektibo eta eragile hartzaile 
batzuk ere sartuz

1

Planaren tarteko eta amaierako ebaluazioaren mekanismoak eta sistematika indartzea, parte hartzeko foru-politikaren 
hartzaileak ere bertan sartuz2

Planaren ezarpenari buruzko kontuak emateko mekanismoak indartzea, emaitzen eta tarteko eta amaierako 
aurrerapenen zabalkundea indartuz3

Bizkaiko toki-erakundeei laguntzen jarraitzea, sinergien aprobetxamendua eta elkarlaneko ikaskuntza bultzatuz, bai eta 
beste eremu batzuetan lagunduz ere (irtenbide teknologikoak), Bizkaiko udalerri eta eskualdeetan garatutako partaidetza-
jarduerak errazteko

4

Parte-hartzeari buruzko ezagutza lurraldeko toki-erakundeetara eta arlo horretan interesa duten beste gizarte- eta 
ekonomia-eragile batzuetara zabaltzea sustatzea5
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