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Ardatz estrategikoen ikuspegi orokorra
Eusko Jaurlaritzaren berrikuntza publikoaren planak, 2014-2016 BPP, bost ardatz estrategiko eta zeharkako ardatz bat ditu.

Proiektuak

Ardatzak

6 ardatz horien barruan 28 proiektu eta 46 azpiproiektu daude.

GARDENTASUNA
ETA GOBERNU
ONA

HERRITARREKIK
O HARREMANAK

ANTOLAMENDUA
EGOKITZEA

1.1: Gardentasuna eta
kontuak ematea

2.1: Herritarrekiko
harreman-eredua

1.2: Euskal Autonomia
Erkidegoko Herri
Administrazioaren Legea

2.2: Herritarrekiko
harreman-zerbitzuak

3.1: Administrazio
Orokorraren eta Sektore
Publikoaren
dimentsionamendua

1.3: Politika publikoen
ebaluazioa bultzatzea
1.4: Demokraziaren eta
Parte-hartzearen Liburu
Zuria

3.2: Zerbitzu horizontalak
arrazionalizatzeko
azterketa

2.3: Herritarrekiko
harremanetarako
plataforma bateratua
2.4: Zerbitzu elektronikoen
erabilera sustatzea

3.3: Lanbide-profilak
eguneratzea
3.4: Lurraldeantolamendua egokitzea

1.5: Gizarte-berrikuntza
bultzatzea, Basque Social
Innovation delakoaren
bidez

3.5: Intranetaren eta
barne-kudeaketa
elektronikoaren eboluzioa

1.6: Administrazio-ereduari
buruzko azterketa
prospektiboa

KUDEAKETA
HOBETZEA

ADMIN.
ELEKTRONIKOA

4.1: Aurrerabide
proiektuarentzako babesa
sortzea

5.1: Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua

4.2: Kudeaketa
aurreratuaren eredua
4.3: Oinarrizko
prestakuntza eta
ezarpenerako laguntza
4.4: Kudeaketaren
ebaluazioa eta
hobekuntza-planak

5.2: Zerbitzu elektronikoen
eskaintza
5.3: Elkarreragingarritasuna
5.4: Zerbitzu Elektronikoen
Plataforma Bateratuaren
eboluzioa
5.5: Beste sistema
korporatibo batzuk

4.5: Kudeaketa hobetzeko
lankide-sarea
4.6: Beste administrazio
publikoetan eskura jartzea

Elkarrekin sortuz berritzea
6.1: Profesionalengandik berritzea
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6.2. Herritarrekin berritzea
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1. ARDATZA: Gardentasuna eta
Gobernu Ona
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1. Gardentasuna eta Gobernu Ona

Azpiproiektuak Proiektuak

Gardentasuna eta Gobernu Ona ardatzak 6 proiektu eta 3 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Gardentasuna
eta kontuak
ematea

2. Euskal
Autonomia
Erkidegoko Herri
Administrazioaren
Legea

3. Politika
publikoak
ebaluatzea

4. Demokraziaren
eta Partehartzearen Liburu
Zuria

5. Gizarteberrikuntza
(Basque Social
Innovation)

6. Administrazioereduari buruzko
azterketa
prospektiboa

1.1. Gardentasuna
eta kontuak ematea
sustatzea
1.2. Open Data
Euskadiren
eboluzioa
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea
Deskribapena

Helburuak

Gardentasuna ezartzea bilatzen da, herritarrek administrazioaren jarduera
ezagutzeko duten eskubidea gauzatu ahal izan dezaten, herritarrek kudeaketa
publikoan duten parte-hartzea eta informazioa jakiteak ematen duen kontrol
soziala sustatuz.
Bi alderdi hartu behar dira kontuan: batetik, pertsona bakoitzak informazioa
bilatzeko eta eskatzeko duen eskubidea; bestetik, administrazioak daukan
informazioa eman beharra (eskatutakoa nahiz modu proaktiboan emandakoa),
bere lan publikoari buruzkoa denean.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Gardentasunean aurrera egitea, sarbide errazeko zerbitzu baten bidez
eta herritarrak hautatzen duen bidea erabiliz garatu ahal izateko
informazio esanguratsua, koherentea, aproposa, kalitate gorenekoa eta
azkarra emateko tresnak.
•Opendata Euskadi modu esanguratsuan lantzea, datu publikoak
zabaltzeko orduan liderrak izateko bai Estatuan bai Europan.
Proiektuaren helburu operatiboak:

Proiektu honen azpiproiektua da Open Data Euskadiren eboluzioa, datu publikoak
zabaltzeko orduan liderrak izateko Estatuan nahiz Europan.

•EAEk lider izaten jarraitzea Estatuko gardentasun-rankingetan, eta
nazioarteko erreferentzia-ereduetarantz joatea.
•Argitaratutako dataset kopurua % 10 handitzea urtero.
•Datuak eskaintzeko formatu motak ugaritzea.

Arduraduna

Adierazleak

Gidaritza politikoa: Lehendakaritza
Bultzada operatiboa: HHABHZ
(Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza)

Parte-hartzaileak
Eusko Jaurlaritzako sail guztiak
Uraren Euskal Agentzia

Lotutako proiektuak
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioaren Legea
1.4. Demokraziaren eta Partehartzearen Liburu Zuria
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako
plataforma bateratua
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• Autonomia Erkidegoen nazioarteko gardentasun-rankingeko posizioa
• Espainian ura kudeatzen duten erakundeen nazioarteko gardentasunrankingeko posizioa
• Argitaratutako dataset kopurua

Aurrekontua

Egikaritze-epea

2014: 20.000,00 €
2015: 20.400,00 €
2016: 20.808,00 €
GUZTIRA: 61.208,00 €

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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1. ARDATZA – Gardentasuna eta Gobernu Ona
Proiektua: 1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea
Azpiproiektua: 1.1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
Deskribapena

Helburuak

Gardentasuna ezartzea bilatzen da, herritarrek administrazioaren jarduera
ezagutzeko duten eskubidea gauzatu ahal izan dezaten, herritarrek
kudeaketa publikoan duten parte-hartzea eta informazioa jakiteak ematen
duen kontrol soziala sustatuz.
Bi alderdi hartu behar dira kontuan: batetik, pertsona bakoitzak informazioa
bilatzeko eta eskatzeko duen eskubidea; bestetik, administrazioak daukan
informazioa eman beharra (eskatutakoa nahiz modu proaktiboan
emandakoa), bere lan publikoari buruzkoa denean.
Antolamendu-mailako neurriak aurreikusten dira, bultzada eta gidaritza
politikoa emateko, bai eta araudiak eta teknikak ere, informazio- eta
komunikazio-sistemarik egokienak sortu ahal izateko (eskuragarriak,
eguneratuak, informazioa kalitatezkoa, berrerabilgarria eta esanguratsua
ematen dutenak…).

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Gidaritza politikoa:
Lehendakaritza
Bultzada
operatiboa:
HHABHZ

Eusko Jaurlaritzako sail
guztiak
Uraren Euskal Agentzia

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•Gardentasunean aurrera egitea, sarbide errazeko zerbitzu baten bidez eta
herritarrak hautatzen duen bidea erabiliz garatu ahal izateko informazio
esanguratsua, koherentea, aproposa, kalitate gorenekoa eta azkarra emateko
tresnak.
•Herritarrek egindako informazio-eskaerei modu egokian erantzutea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•EAEk lider izaten jarraitzea Estatuko gardentasun-rankingetan, eta nazioarteko
erreferentzia-ereduetarantz joatea.
•Kalitatez eta ezarritako epearen barruan erantzutea eskaeren % 90i.

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
1.1.2. Opendata Euskadiren eboluzioa
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Legea
1.4. Demokraziaren eta Parte-hartzearen Liburu Zuria
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
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1. ARDATZA – Gardentasuna eta Gobernu Ona
Proiektua: 1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea
Azpiproiektua: 1.1.2. Opendata Euskadiren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Opendata Euskadiren eboluzioa sustatu nahi da, datuen, formatuen eta
aplikazioen eskaintza hobetuz; bere atariko edukien, bilatzailearen eta
bilaketen emaitzen maketazioa birdiseinatuz; funtzionalitate berriak garatuz
(dataseten autozerbitzua, DCAT formatuko fitxak, laguntzen APIa,
ekipamenduen/lokalizazioen datuak RDFn, ekitaldien datuak iCal
formatuan); sare sozialetan zabaldu dadin sustatuz blogaren bidez eta
txioak argitaratuta; eta garatzaileentzako laguntza-edukiak hobetuz.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Opendata Euskadi modu esanguratsuan lantzea, datu publikoak zabaltzeko
orduan liderrak izateko bai Estatuan bai Europan.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•

Argitaratutako dataset kopurua % 10 handitzea urtero
Datuak eskaintzeko formatu motak ugaritzea
Ataria eguneratzea, bilatzaile hobe baten bidez

•
•

Astean 5 txio argitaratzea sare sozialetan
Funtzionaltasun berriak eta garatzaileentzako laguntzak garatzea

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak.
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.1.1 Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioaren Legea
Deskribapena

Helburuak

EAEko Herri Administrazioaren Legearen aurreproiektua egiteko proiektua gidatu
nahi da, eta bertan txertatu, antolamenduari eta funtzionamenduari
dagokionez, XXI. mendeko gizartearen eskakizunei erantzuteko berrikuntza
publikoaren eta Gobernu Onaren ildo berriak: egitura arin eta malguak,
administrazio eraginkorra, gardentasuna, herritarrek parte hartzea,
publikoaren eta pribatuaren arteko eta administrazioen arteko lankidetza…

Proiektuaren helburu orokorrak:

Proiektuaren barruan sartzen da hura sortzeko eta idazteko lanak koordinatzea,
hura egiteko eta kontrastatzeko prozesu parte-hartzaileak, eta administraziomailako tramitazioa.

•EAEko herri-administrazioaren etorkizuneko legean lege-neurriak
txertatzea, Gobernu Onean oinarritutako administrazio on bat bihurtuz
joan dadin: antolamendu-egitura integratu bat eratuz, herritarrei irekia
eta arina, balio publikoa sortzeko balio dezan; funtsezko balio publikoak
zainduz administrazioaren eta erakunde instrumentalen zerbitzuetan;
herritarrek garrantzizko informazio publikoa eskuratu ahal izatea
sustatuz, adibidez gobernu bakoitzaren konpromiso estrategikoak eta
politika publikoen emaitzak eta eraginak; eta parte-hartzearen alde
eginez.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Lege-proiektua onartzea 2014ko abendurako.

Arduraduna
Gidaritza politikoa: Herri
Administrazio eta Justizia Saila
Bultzada operatiboa: HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere erakunde-administrazioa eta
erakunde instrumentalak

Lotutako proiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak
ematea
1.3. Politika publikoak ebaluatzea
1.4. Demokraziaren eta Partehartzearen Liburu Zuria
1.6. Administrazio-ereduari buruzko
azterketa prospektiboa
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
3.1. Administrazio Orokorraren eta
Sektore Publikoaren
dimentsionamendua
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Adierazleak
• EAEko Herri Administrazioaren Legearen aurreproiektua epearen
barruan egitea, onartzea eta argitaratzea.

Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2014ko abe.
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.3. Politika publikoak ebaluatzea
Deskribapena

Helburuak

Politika publikoen kalitatea eta baliabide publikoen kudeaketa eraginkorra
hobetzea bilatzen da, balio publikoa sor dadin herritarrentzat eta
erkidegoarentzat, hau da, erantzun eraginkorra eta erabilgarriak ematea
gizartearen premiei edo eskaerei.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Ebaluazioa sustatzeko proiektuak berekin dakar lantaldeak gaitzea, tresnak garatzea
eta ebaluazioen berri emateko kanalak sortzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

•Politika publikoak ebaluatzeko interesa sortzea eta gaitasuna sustatzea
Eusko Jaurlaritzako sail eta erakunde publikoetan.

Proiektu horretan ezinbestekoak dira jakintza kudeatzea eta lankidetza-sareak
sortzea.

•Ebaluazioak argitaratzeko atari bat garatzea
•Politika publikoak ebaluatzeko praktika on bat egitea, metodologiaren
eta lankidetzaren ikuspuntutik eredugarria dena, eta erakundearengan
eragin handia duena

Arduraduna

Adierazleak

Gidaritza politikoa: Lehendakaritza
Bultzada operatiboa: HHABHZ

Lotutako proiektuak
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioaren Legea

Parte-hartzaileak

• Ebaluazioen ataria argitaratzea
• Gobernuaren lehentasunezko 2 politiken ebaluazio-eredua

Aurrekontua

EAEko Administrazio Orokorra
2014: 20.000,00 €
2015: 40.800,00 €
2016: 41.616,00 €
GUZTIRA: 61.208,00 €
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Egikaritze-epea
Hasiera: 2014ko urtarrila
Amaiera: 2016ko abendua
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.4. Demokraziaren eta Parte-hartzearen Liburu Zuria
Deskribapena

Helburuak

Euskadiren Gobernagarritasunerako proposamen bat egin nahi da, administrazioen
eta gizartearen arteko harremanak birformulatzeko, gizarteko sektoreekin,
eragileekin eta herritarrekin elkarrizketa-bideak eta bitartekaritza- eta
ebaluazio-prozesuak abiarazten dituzten prozesuak eta neurriak definituz eta
sustatuz.
Horrek lan publikoaren kalitatea hobetu eta erakundeen zilegitasuna areagotuko du,
administrazioa irekiagoa eta eskuragarriagoa denean herritarrak erantzunkide
egiten baitira gai publikoetan, eta kudeatzaile eta arduradun politikoak
beren buruarekin zorrotzago.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Demokraziaren eta Parte-hartzearen Liburu Zuri baten oinarriak definitu,
adostu eta kontrastatu ahal izateko prozesu bat diseinatzea eta aurrera
eramatea:
• herritarrekin lankidetzan
• Euskadiko errealitateari erantzunez
• eredu, kontzeptu eta neurri erabilgarriekin
• herritarrekin konpromisoa hartuta
• aldaketaren eragile-sare bat sortuz
Honako hauek dira helburu operatiboak:
•Liburua gizarteari aurkeztuta egotea 2014ko urtea amaitzerako
•Parte-hartzea bultzatzen duten 2 edo 3 proiektu pilotu berritzaile
sustatzea

Arduraduna
Gidaritza politikoa: Lehendakaritza
Bultzada operatiboa: HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere erakunde-administrazioa eta
erakunde instrumentalak

Lotutako proiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak
ematea
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioaren Legea
1.5. Gizarte-berrikuntza bultzatzea,
Basque Social Innovation delakoaren
bidez
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
6.2. Herritarrekin berritzea
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Adierazleak
• Demokraziaren eta Parte-hartzearen Liburu Zuria, hura egiteko
prozesu oso parte-hartzaile baten ondoren jendaurrean aurkeztua.

Aurrekontua
2014: 40.000,00 €
2015: 00.000,00 €
2016: 00.000,00 €
GUZTIRA: 40.000,00 €

Egikaritze-epea
Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2014ko abe.
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.5. Gizarte-berrikuntza bultzatzea, Basque Social Innovation delakoaren bidez
Deskribapena

Helburuak

Gizarte-berrikuntzak hainbat ekimen biltzen ditu; batetik, merkatuak edo sektore
publikoak behar bezala estaltzen ez dituen gizarte-beharrak asetzeko modu
berriak esperimentatzera bideratutakoak, eta, bestetik, gizartearen erronka
handiak konpontzeko beharrezkoak diren jokabide-aldaketak sortzera
bideratutakoak. Gizarte-berrikuntzaren barruan, berrikuntza publikoa zera da:
ideia berri bat sortzea eta gizartearentzako balio bihurtzea (balio publiko).

Proiektuaren helburu orokorrak:

Gizarte-berrikuntzan mundu-mailako erreferentzia-sarea den SIX-Social Innovation
Exchange-ko batzorde betearazlearen kide den Basque Social Innovation
delakoaren kide aktibo izan nahi da, Euskadin gizarte-berrikuntzarako
estrategiak diseinatu ahal izateko, mota horretako interesa eta ekimenak
dituzten eragileekin lankidetzan eta modu irekian, gizarte-berrikuntzaren
erreferentzia izan gaitezen Europan.

•BSIren batzarretara joatea, Euskadiren berrikuntza sozialerako
estrategia nagusiak identifikatzea sustatuz, sareko lantaldeak sortzen
lagunduz eta berrikuntza sozialerako ekimen publikoak eta pribatuak
bultzatuz.

Arduraduna

Adierazleak

Gidaritza politikoa: Lehendakaritza
Bultzada operatiboa: HHABHZ

Lotutako proiektuak
1.4. Demokraziaren eta Partehartzearen Liburu Zuria

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra
EAEko beste administrazioak
Innobasque
Gizarte zibileko eragileak
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•Euskadin gizarte-berrikuntza bultzatzea, estrategiak diseinatuz
Euskadiko (BSI) eta munduko (SIX) eragile esanguratsuekin lankidetzan.
Proiektuaren helburu operatiboak:

• BSI mantentzea eta Eusko Jaurlaritza bertako kide izatea

Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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1. ardatza.- Gardentasuna eta Gobernu Ona
1.6. Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa
Deskribapena

Helburuak

Azken urteotan, aldaketa esanguratsuak gertatu dira gizartean: biztanleria
zahartzea, garapen-ereduaren krisialdia, teknologiaren eboluzioa eta
sozializazioa, globalizazioa, gobernuen eta administrazioen zeregina zalantzan
jartzea, herritarrak gai publikoetan ahalduntzea… Horren guztiaren ondorioz,
planteatu beharra dago zer-nolako administrazioa eratu XXI. mendeko
gizartearen premiei erantzuteko. Euskadiko gizarteak zer eskatzen duen, ustez
nolakoak izango diren aurrekontu-ereduak, presio fiskala, hezkuntza-, osasun-,
gizarte-babeseko, segurtasun- eta justizia-prestazioak, teknologiak zertan
aldatuko duen kudeaketa publikoa, globalizazioak zer eragin izango duen gure
lurraldean… Horrek guztiak EAEko administrazio publikoaren eredu berri bat
eskatzen du. Horri gehitu behar zaio gaur egungo langileen ezaugarriak eta
Eusko Legebiltzarraren konpromiso politikoa erakundeen egiturari buruz.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Eztabaida sosegatua bultzatzea eragileen artean (unibertsitatea,
herritarrak, Legebiltzarra, administrazioak…) etorkizuneko eszenatoki
posibleei buruz (demografia, fiskalitatea, prestazio-mapak…) eta lortu
beharko liratekeen administrazio publikoaren ereduei buruz
(antolamendua, dimentsionamendua, kudeaketa publiko berria…)

Arduraduna

Adierazleak

HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra
EAEko beste administrazioak
Gizarte zibileko eragileak

Lotutako proiektuak
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioaren Legea
3.1. Administrazio Orokorraren eta
Sektore Publikoaren
dimentsionamendua
3.4. Lurralde-antolamendua
egokitzea
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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Proiektuaren helburu operatiboak:
•Erakunde arteko lantaldea, etorkizuneko gizarte-ereduari buruzko eta
administrazio-eredu berriei buruzko jardunaldi batzuk antolatzeko ideiak
eman ditzan, eta amaierako dokumentua gizarte-eragileekin eta
politikariekin sozializatuz.
•Administrazio-eredu bat proiektatzea: antolamendua, egitura eta
kudeaketa-moduak.

•

Planaren indarraldian egindako eta aurkeztutako eredua.

Aurrekontua
2014: 20.000,00 €
2015: 20.400,00 €
2016: 20.808,00 €
GUZTIRA: 61.208,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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2. ARDATZA: Herritarrekiko
harremanak

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. Herritarrekiko harremanak

Azpiproiektuak

Proiektuak

Herritarrekiko harremanen ardatzak 4 proiektu eta 16 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Herritarrekiko
harreman-eredua

2. Herritarrekiko
harreman-zerbitzuak

1.1. Herritarrekiko
harreman-eredua definitzea

2.1. Weba harreman-eredu
berrira egokitzea

1.2. Herritarrekin kalitatezko
harremanak izateko
konpromisoa

2.2. Herritarrekiko
harreman-bide berriak (sare
sozialak eta bestelako
plataformak)

1.3. Herritarrekiko
harremanen aginte-taula
1.4. Dokumentuak
estandarizatzea eta
normaltzea

2.3. Herritarrekiko
harremanetarako zerbitzu
elektronikoen eskaintza
2.4. Zuzenean-eko
informazioaren barnekudeaketaren sistema
hobetzea
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3. Herritarrekiko
harremanetarako
plataforma bateratua

4. Zerbitzu elektronikoen
erabilera sustatzea

3.1. Eusko Jaurlaritzako
egoitza elektronikoaren
eboluzioa

4.1. Zerbitzu Katalogoa osorik
eta gaurkotuta argitaratzea
egoitza elektronikoan

3.2. "Nire kudeaketak"
kontsulta- eta tramitaziosistemaren eboluzioa

4.2. Identifikazio eta sinadura
elektronikoaren modu berriak

3.3. Telefono bidezko
kanalaren eboluzioa

4.3. Zerbitzu elektronikoen
ELZ sortzea
4.4. KZgunea sare
publikoarekiko lankidetza,
zerbitzu elektronikoak
hedatzeko
4.5. Zerbitzu elektronikoen
erabilera sustatzeko ekintzak

15

2. ardatza.- Herritarrekiko harremanak
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
Deskribapena

Helburuak

Herritarrekiko harreman-eredu bat definitu eta abiarazi nahi da, ikuspegi integral
batetik txertatuz eta koordinatuz herritarrekiko harreman-zerbitzu guztiak:
aurrez aurrekoak, telefono bidezkoak eta Internet bidezkoak.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Eredu horrek herritarrekiko harremanen kalitatea eta harreman-prozesuen
eraginkortasuna bilatzen du, eta kontuan hartuko ditu araudi-, antolamendu-,
funtzionaltasun- eta teknologia-mailako alderdiak.

•Herritarrekiko harremanen kalitatea hobetzea
•Harreman-prozesuen barne-kudeaketa hobetzea
•Herritarrekiko harremanetan parte hartzen duten eragile guztien
koordinazio egokia segurtatzea, zeharka edo modu horizontalean, nahiz
sail edo sektore mailan
•Herritarrekiko komunikazioan hizkera erraztea.

Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
2.1.2. Herritarrekin kalitatezko harremanak izateko konpromisoa
2.1.3. Herritarrekiko harremanen aginte-taula

Proiektuaren helburu operatiboak:
•Harreman-eredua onartuta egotea 2014ko abendurako
•Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

2.1.4. Dokumentuak estandarizatzea eta normaltzea

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde
autonomoak

Lotutako proiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea
sustatzea
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioaren Legea
1.4. Demokraziaren eta Parte-hartzearen
Liburu Zuria
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Internet bidezko presentziaren eredu
berria.
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera
sustatzea
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko
eredua
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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Adierazleak
•
•

Eredua definitzea eta abiaraztea ezarritako epeen barruan
Herritarren gogobetetasun-maila

Aurrekontua
2014: 20.000,00 €
2015: 20.400,00 €
2016: 20.808,00 €
GUZTIRA: 61.208,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
Azpiproiektua: 2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
Deskribapena

Helburuak

Herritarrekiko harreman-eredua egin eta onartu nahi da, dena delako araumailakoa, modu integralean arautu ahal izateko harreman-zerbitzu
guztiak: aurrez aurrekoak, telefono bidezkoak eta Internet bidezkoak.
Eredu horrek herritarrekiko harremanen kalitatea eta harreman-prozesuen
eraginkortasuna bilatzen du, eta kontuan hartuko ditu araudi-,
antolamendu-, funtzionaltasun- eta teknologia-mailako alderdiak.
Ereduko parte izango dira:
• aurrez aurre eta telefonoz artatzeko Zuzenean zerbitzua
• weba, euskadi.net eta sare sozialen bidez
• harreman-zerbitzu elektronikoak (kontsulten, kexen eta iradokizunen
kudeaketa barne)

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Herritarrekiko harremanen kalitatea hobetzea
• Harreman-prozesuen barne-kudeaketa hobetzea
• Herritarrekiko harremanetan parte hartzen duten eragile guztien
koordinazio egokia segurtatzea, zeharka edo modu horizontalean, nahiz sail
edo sektore mailan
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Harreman-eredua onartuta egotea 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

Ikusi Proiektuarekin Lotutako proiektuak 2.1. Herritarrekiko harreman-eredua

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
Azpiproiektua: 2.1.2. Herritarrekin kalitatezko harremanak izateko konpromisoa
Deskribapena

Helburuak

Eusko Jaurlaritzak herritarrekiko harremanak etengabe
hobetzeko konpromisoa hartu du, eta, beraz, konpromiso hori behar bezala
betetzeko kudeaketa-tresnak finkatuko dira modu ordenatuan eta
sistematikoan.
Kudeaketa-tresna horien bidez, zerbitzua etengabe
hobetzea bilatzeaz gain, herritarrekiko harremanetarako barnekudeaketako prozesuak koordinatuak eta eraginkorrak izateko ahalegina
egingo da.
Tresna horiei esker, modu integralean aztertu ahal izango da harremaneredua, hobetzeko aukerak aurkitzeko modua sortuko da, eta, era horretan,
zerbitzua kalitate hobekoa izango da.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Herritarrekiko harremanen kalitatea hobetzea
• Harreman-prozesuen barne-kudeaketa hobetzea
• Herritarrekiko harremanetan parte hartzen duten eragile guztien
koordinazio egokia segurtatzea, zeharka edo modu horizontalean, nahiz sail
edo sektore mailan
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Kudeaketa-tresnak martxan egotea 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.2.4. Zuzenean-eko informazioaren barne-kudeaketaren sistema hobetzea
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

18

2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
Azpiproiektua: 2.1.3. Herritarrekiko harremanen aginte-taula
Deskribapena

Helburuak

Herritarrekiko harremanen aginte-taula osatzen dute zerbitzuaren
kalitatearen nahiz kudeaketa eraginkorraren jarraipena eta ebaluazioa
egiteko adierazleek.
Proiektu hori aurrera eramateak jarduera hauek egitea eskatzen du:
•Kanal bakoitzeko zerbitzuaren adierazleak definitzea:
o Kudeaketa-datuak (adib.: erantzundako dei-kopurua, bisitakopurua, aurrez aurreko itxaronaldien batez besteko denbora,
etab.)
o Herritarren gogobetetasunaren datuak
•Datuak biltzea eta neurtzea:
o Kudeaketa-datuak, modu automatizatuan
o Gogobetetasun-datuak, inkesten bidez
•Bildutako datuen ebaluazioa

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Datuak edukitzea helburu hauetarako:
• Herritarren gogobetetzea hobetzea
• Harreman-ereduaren funtzionamendua ebaluatzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Aginte-taula martxan egotea 2014ko abendurako

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

2.2.4. Zuzenean-eko informazioaren barne-kudeaketaren sistema hobetzea
5.1.5. Administrazio Elektronikoaren Behatokia

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
Azpiproiektua: 2.1.4. Dokumentuak estandarizatzea eta normaltzea
Deskribapena

Helburuak

Agiriak estandarizatu eta normaldu nahi dira, hizkuntzari, maila juridikoari
eta erabilgarritasunari dagokionez, eta honako hau da esparrua:
•Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren aplikazioen interfazeen
erabilgarritasuna berrikustea
•Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuan honako hauek normaltzea,
estandarizatzea eta ezartzea:
o herritarrek erabilitako inprimakiak
o administrazioak zerbitzu eta prozedura bakoitzean sortutako
agiriak
o administrazioaren barne-agiriak
•Sortutako agirien bizi-zikloa aztertzea eta ezartzea
•Administrazioan agiriak sortzeko (ekoizteko) aurretiazko prozesua
definitzea.

:Arduraduna
HHABHZ
HAEE

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetza
EJIE

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•
•
•

Administrazioko agiriak sortzeko prozesua normaltzea.
Herritarrekiko komunikazioan hizkera erraztea.
Herritarren arretarako oinarrizko informazioa optimizatzea.
Herritarrekiko harremanen hizkuntza normaltzea, Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetzak hurrengo plangintza-aldirako onartutako euskararen
erabilera normaltzeko politikaren arabera.

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Interfaze orokorrak berrikusita egotea 2014ko abendurako
• Inprimaki orokorrak berrikusita egotea 2014ko abendurako
• Interfazeak eta agiriak guztiz berrikusita egotea 2016rako

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
2.2.3. Herritarrekiko harremanetarako zerbitzu elektronikoen eskaintza
2.3.1. Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren eboluzioa
2.3.2. "Nire kudeaketak"kontsulta-sistemaren eboluzioa
2.4.1. Zerbitzu Katalogoa egoitza elektronikoan argitaratzea
5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu-eredua sendotzea
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
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2. ardatza.- Herritarrekiko harremanak
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
Deskribapena

Helburuak
Sektorea

Herritarrekiko harreman-zerbitzu elektronikoen eskaintza eguneratu eta osatu nahi
da. Interneten egoteko eredua egiterakoan, indarra jarri nahi da Euskadi.neteko atari guztiak berriro antolatzean, web 2.0 elementuak eranstean eta, oro
har, erabilgarritasuna eta irisgarritasuna hobetzean, erabiltzaileen
gogobetetasuna areagotzeko. Harreman- eta zerbitzu-bideak ere zabaldu nahi
dira, herritarren eskaeren arabera, plataformen eta sareen bidezko
harremanak erraztuz.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
2.2.1. Weba harreman-eredu berrira egokitzea
2.2.2. Herritarrekiko harreman-bide berriak (sare sozialak eta bestelako
plataformak)
2.2.3. Herritarrekiko harremanetarako zerbitzu elektronikoen eskaintza
2.2.4. Zuzenean-eko informazioaren barne-kudeaketaren sistema hobetzea

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
EJIE

Lotutako proiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak
ematea sustatzea
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.3. Herritarrekiko harremanetarako
plataforma bateratua
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera
sustatzea
5.4. Zerbitzu Elektronikoen
Plataforma Bateratuaren eboluzioa
6.2. Herritarrekin berritzea
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•Administrazioa herritarrengandik hurbilago dauden eta balio publiko
berrietan oinarrituta dauden ereduetarantz joan dadin laguntzea
•Herritarrek sarbide bakarra izatea Administrazioarekiko harremanzerbitzuetara
•web-atarien sarea .eus domeinu berrira egokitzea
•Arreta hobetzea eta erantzun-denborak murriztea
•Erabiltzaileen esperientzia hobetzea
•Herritarren iritzia entzutea eta biltzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Adierazleak
•

Herritarren gogobetetasun-maila

Aurrekontua
2014: 800.000,00 €
2015: 816.000,00 €
2016: 832.320,00 €
GUZTIRA: 2.448.320,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
Azpiproiektua: 2.2.1. Weba harreman-eredu berrira egokitzea
Helburuak

Deskribapena

Proiektuaren helburu orokorrak:
Eusko Jaurlaritzako web-atarien sarea egokitu nahi da herritarrekiko
harreman-eredura. Besteak beste, lan hauek egingo dira:
•Eusko Jaurlaritzako web-atarien sarea berregituratzea
•euskadi.net erabilgarriagoa eta irisgarriagoa egiten joatea, edozein
pertsonarentzat eta edozein gailutatik
•Edukien kalitatea segurtatzea
•Edukien argitalpena ahalik eta gehien automatizatzea, ondorengoa egiten
saiatuta:
o Informazioa bikoiztea saihestea
o Webean argitaratzerakoan eskuzko parte-hartzea gutxitzea
•Herritarrekiko elkarreragileagoa den euskadi.net baterantz joatea
•.eus domeinua zabaltzea Eusko Jaurlaritzako sistema informatikoetan

•

•
•
•
•

Herritarren eskaeran oinarritutako eredu berri baterantz eboluzionatzea
o Informazioa gaien eta azpigaien arabera antolatzea
o Sailetako webak aldatzea, guztien informazioak egitura bera izan
dezan
web-atarien sarea .eus domeinu berrira egokitzea
Erabiltzaileen esperientzia hobetzea
Webaren erabilera areagotzea, edozein gailu erabiliz
Web bidezko harremana indartzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
Azpiproiektua: 2.2.2. Herritarrekiko harreman-bide berriak (sare sozialak eta bestelako plataformak)
Helburuak

Deskribapena
Administrazioak etengabe moldatu behar du informazio-gizartearen
erabilera berrietara, harreman- eta zerbitzu-bideak zabalduz une
bakoitzeko eskaeren arabera, herritarrei modu aktiboan entzunez, haiei
zerbitzua emanez eta harremana erraztuz, dauden lekuan daudela.
Era horretan, Administrazioa herritarrengana hurbiltzen da, gardentasuna
errazten da eta politikak eta zerbitzu publikoa hobetzen parte hartzea
bultzatzen da, Gobernu Irekiaren ildotik: gardentasuna, lankidetza eta
parte-hartzea.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Erabiltzaileei berehala erantzutea, zuzenean eta bitartekaririk gabe.
• Administrazioari herritarrengandik hurbilago dauden eta balio publiko
berrietan oinarrituta dauden ereduetarantz joan dadin laguntzea
• Herritarren iritzia entzutea eta biltzea
• Herritarren eskaerei eta itxaropenei buruzko informazio-iturria izatea,
denbora errealean eguneratua
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
2.3.3. Telefono bidezko kanalaren eboluzioa
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
Azpiproiektua: 2.2.3. Herritarrekiko harremanetarako zerbitzu elektronikoen eskaintza
Deskribapena

Helburuak

Herritarrekiko harreman-zerbitzuak digitalizatu nahi dira, Zerbitzuak
Digitalizatzeko Planaren arabera:
•Informazio orokorra eskatzea
•Iradokizunen postontzia
•Kexak eta erreklamazioak jakinaraztea
•Sarreren/Irteeren Erregistro bateratua: inprimaki orokorra
•Datuak eta ziurtagiriak eskatzea
Proiektu hori aurrera eramateak jarduera hauek egitea eskatzen du:
•funtzionaltasun bakoitza aztertzea, garatzea eta ezartzea Zerbitzu
Elektronikoen Plataforma Bateratuan
•eskaeren banaketaren antolamendua aztertzea lehen mailan (Zuzenean)
eta bigarren mailan (Sailak eta Erakunde Autonomoak), banaketapostontziak
•estatistikak kudeatzea: aurrez aurreko eta telefono bidezko intzidentziak,
gogobetetasun-inkestak eta aginte-taulako adierazleak erabiliz

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•
•
•

Harreman-zerbitzuak Egoitza Elektronikoan integratzea
Harreman-zerbitzuak integratzea abisuen eta alerten kudeatzailearekin
Harremanari erantzuteko interfaze integratua
Txosten eta datu estatistiko automatizatuak
Herritarrek sarbide bakarra izatea Administrazioarekiko harremanzerbitzuetara
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
2.1.4. Dokumentuak estandarizatzea eta normaltzea
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
Azpiproiektua: 2.2.4. Zuzenean-eko informazioaren barne-kudeaketaren sistema hobetzea
Deskribapena

Helburuak

Informazioaren barne-kudeaketarako Zuzenean sistema oinarrizko lantresna da zerbitzu hori ematen duten pertsonentzat; zuzenki integratu ahal
da Euskadi.net-eko edukiekin, arreta espezializatuko mailekiko elkarrizketa
arina ahalbidetzen du, eta bere kudeaketa-tresnen sinergiak aprobetxa
daitezke.
Barneko komunikaziorako eta parte-hartzerako kanal aparta ere bada, eta
herritarrentzako informazio guztia zentralizatzeko, banatzeko eta
eguneratzeko leku bakarra.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Zuzenean zerbitzuan ari diren pertsonek azkar eta zuzenki eskuratu ahal
izatea informaziorik erabiliena.
• Arreta hobetzea eta erantzun-denborak murriztea
• Arreta-maila guztien arteko koordinazioa hobetzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Kudeaketa-tresna eskura egotea 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

2.1.2. Herritarrekin kalitatezko harremanak izateko konpromisoa
2.1.3. Herritarrekiko harremanen aginte-taula
2.3.3. Telefono bidezko kanalaren eboluzioa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ardatza.- Herritarrekiko harremanak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
Deskribapena

Helburuak

Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua osatu eta hobetu nahi da,
haren esparrua zabalduz Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikora, "Nire
kudeaketak" kontsulta- eta tramitazio-sistemara eta telefono bidezko kanalera.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Sektorea

Herritarrentzako zerbitzu-eskaintza landu eta osatu nahi da harreman-bide horien
bidez, bai eta haien bidez emandako informazioaren eta zerbitzuen bermeak
hobetu ere.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
2.3.1. Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren eboluzioa
2.3.2. "Nire kudeaketak" kontsulta- eta tramitazio-sistemaren eboluzioa
2.3.3. Telefono bidezko kanalaren eboluzioa

•Herritarrentzako zerbitzu-eskaintza hobetzea, batik bat bide
elektronikoak erabiliz
•Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko
11/2007 Legea betetzea
•Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
•Telefono bidezko arreta hobetzea
•Telefono bidezko zerbitzu-katalogoa zabaltzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Lotutako proiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak
ematea sustatzea
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera
sustatzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen
plataforma bateratuaren eboluzioa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

Adierazleak
•

Herritarren gogobetetasun-maila

Aurrekontua
2014: 672.417,00 €
2015: 685.865,34 €
2016: 699.582,65 €
GUZTIRA: 2.057.864,99 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
Azpiproiektua: 2.3.1. Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Herritarrentzako zerbitzu-eskaintza osatu eta hobetu nahi da Eusko
Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan:
•Administrazioaren zerbitzuei buruzko informazio osoa eta eguneratua
ematea.
•Ediktuen taula elektronikoa lantzea.
•Egoitzan argitaratutakoari buruzko bermeak hobetzea:
o Data jakin batean argitaratu izana jasotzea
o Datuen osotasuna
o Jatorriaren ziurtapena
•Zerbitzuen eskuragarritasunari buruzko abisu teknikoak gehitzea

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2015

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Herritarrentzako zerbitzu-eskaintza hobetzea, batik bat bide elektronikoak
erabiliz
• Herritarrek zerbitzu publikoetan sarbide elektronikoa izateari buruzko
11/2007 Legea betetzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Egoitza elektronikoaren funtzionaltasun berriak gehitzea
abendurako
• Zerbitzuei buruzko informazio osoa 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

2014ko

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.1.4. Dokumentuak estandarizatzea eta normaltzea
2.2.1. Weba harreman-eredu berrira egokitzea
2.2.3. Herritarrekiko harremanetarako zerbitzu elektronikoen eskaintza
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
Azpiproiektua: 2.3.2. "Nire kudeaketak" kontsulta- eta tramitazio-sistemaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

"Nire kudeaketak" kontsulta- eta tramitazio-sistemaren erabilgarritasuna
hobetu nahi da Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, interfaze
atseginagoak, sinpleagoak eta, batik bat, intuitiboagoak erabiliz, hartzaileen
kolektibo guztiek eskuragarriago izan dezaten.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Digitalizazio-proiektuetan identifikatutako hobekuntzak ezarri nahi dira:

Proiektuaren helburu operatiboak:

•Espedienteak kudeatzen dituzten organoen identifikazioa hobetzea
•Ziurtapen-zerbitzuetarako eta herritarrekiko harremanetarako erretilu
berriak gehitzea
•Espedienteak eta azpiespedienteak erlazionatzeko aukera ematea

• Ziurtapenen erretilu berria martxan egotea 2014ko abendurako
• "Nire kudeaketak" erabilgarriago egotea 2015eko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

• "Nire kudeaketak"kontsulta-sistema erabilgarriago egitea
• Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.1.4. Dokumentuak estandarizatzea eta normaltzea
2.2.1. Weba harreman-eredu berrira egokitzea
2.2.3. Herritarrekiko harremanetarako zerbitzu elektronikoen eskaintza
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
Azpiproiektua: 2.3.3. Telefono bidezko kanalaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Telefono bidezko kanala landu nahi da, bai herritarren arretarako bai
Administrazioaren aurreko tramiteak egiteko.
Telefono bidezko egungo zerbitzua hobetu nahi da, jasotako kalitatea
hobetzeko baliabide teknikoak erabiliz (adibidez, deiak grabatzeko sistema
automatikoa); bestalde, telefono bidezko zerbitzu-katalogoa zabaldu nahi
da, epe laburrean aurreikusitako sinadura elektronikoaren bide berriak
erabiliz (adibidez, barku-jokoan oinarritutako sinadura aurreratua).

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•
•
•

Telefono bidezko arreta hobetzea
Telefono bidezko zerbitzu-katalogoa zabaltzea
Zerbitzua eraginkorrago bihurtzea
Zerbitzuaren kudeaketa hobetzeko metrikak edukitzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Sistema ezarrita eta martxan egotea 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

1.1. Gardentasuna eta kontuak ematea sustatzea
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.4.3. Zerbitzu elektronikoen ELZ sortzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

29

2. ardatza.- Herritarrekiko harremanak
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Deskribapena

Helburuak

Herritarren eskura dauden zerbitzu elektronikoak modu orokorrean erabiltzea nahia
da, bide elektronikoaren abantailez baliatzeko, bai herritarrek eta enpresek
gaur egun jasaten dituzten administrazio-kargak murrizteko, bai Administrazioa
eraginkorrago egiteko.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Horretarako, honako azpiproiektu hauek gauzatuko dira:

•Zerbitzu-eskaintza herritarrengana hurbiltzea modu zehatz, oso,
eguneratu eta gardenean.
•Zerbitzu elektronikoen kalitatea segurtatzea
•Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea

2.4.1. Zerbitzu Katalogoa osorik eta gaurkotuta argitaratzea egoitza elektronikoan
2.4.2. Identifikazio eta sinadura elektronikoaren modu berriak
2.4.3. Zerbitzu elektronikoen ELZ sortzea
2.4.4. KZgunea sare publikoarekiko lankidetza, zerbitzu elektronikoak hedatzeko
2.4.5. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzeko ekintzak

Proiektuaren helburu operatiboak:

Arduraduna

Adierazleak

HHABHZ

Parte-hartzaileak
Sailak / Erakunde Autonomoak
ITZ /EJIE
IZENPE
KZgunea

Lotutako proiektuak
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako
plataforma bateratua
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

•Herritarrak: Tramiteen % 25 elektronikoak izatea
•Enpresak: Tramiteen % 75 elektronikoak izatea

• Herritarren tramite elektronikoen ehunekoa
• Enpresen tramite elektronikoen ehunekoa

Aurrekontua
2014: 40.000,00 €
2015: 40.800,00 €
2016: 41.616,00 €
GUZTIRA: 122.416,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Azpiproiektua: 2.4.1. Zerbitzu Katalogoa osorik eta gaurkotuta argitaratzea egoitza elektronikoan
Deskribapena

Helburuak

Herritarren eskura jarri nahi da EAEko Administrazioaren zerbitzu guztien
informazio osoa eta eguneratua, haietara sartzeko eta erabiltzeko
aurrebaldintza gisa.
Proiektu horren barruan bi alderdi desberdin daude. Batetik, prozedurak
argitaratzeko aplikazioaren etengabeko eboluzioa Euskadi.net-en. Eta,
bestetik, zerbitzu guztiak deszentralizatzea, HHABHZren babes eta
ikuskaritzarekin, hura arduratzen baita administrazio elektronikoaren
funtzionamendu egokiaz EAEko Administrazioaren arloan.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Zerbitzu-eskaintza herritarrengana hurbiltzea modu zehatz, oso, eguneratu
eta gardenean.
• Zerbitzu elektronikoen eskuragarritasuna eta erabilera sustatzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Prozedurak argitaratzeko aplikazioa martxan eta eguneratuta egotea
2014ko abendurako
• Zerbitzuei buruzko informazio osoa 2014ko abendurako
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
5.2.1. Zerbitzuak digitalizatzeko plana

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Azpiproiektua: 2.4.2. Identifikazio eta sinadura elektronikoaren modu berriak
Deskribapena

Helburuak

Aitortutako sinadura elektronikoaren ordezko soluzioak abiarazi nahi dira,
konplexutasun teknologiko txikiagoa dutenak eta zerbitzu elektronikoen
erabilera errazten dutenak.
Aitortutako sinadura elektronikoaren ordezko eta osagarri diren soluzio
horiek zabaltzea estrategikoa da zerbitzu elektronikoen erabilera
sustatzeko.
Zerbitzu publikoak eskuratzeko hainbat bidetatik erabil daitezkeen
identifikazio-sistemak ere ezarri eta zabaldu nahi dira.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
•Zerbitzu elektronikoen erabilgarritasuna hobetzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Herritarrak: Tramiteen % 25 elektronikoak izatea
•Enpresak: Tramiteen % 75 elektronikoak izatea
•Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa

Proiektu horren barruan sartzen dira identifikazio-sistemak eta sinadura
elektronikoa, hala nola barku-jokoaren mekanismoetan oinarrituak,
PIN24ordu, erabiltzailea eta pasahitza, etab.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

Sailak / Erakunde
Autonomoak
EJIE
IZENPE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Azpiproiektua: 2.4.3. Zerbitzu elektronikoen ELZ sortzea
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Elektronikoen Erabiltzailearen Laguntza Zentro Korporatibo bat
sortu nahi da, bai herritarrentzat (besteak beste, enpresak, beste
administrazio publiko batzuk, beste erakunde batzuk, etab.) bai
Administrazioko langileentzat, Administrazio Elektronikoaren babes-tresnak
erabiltzen dituztenentzat.
Modu integratuan ebatzi nahi dira zerbitzu elektronikoak erabiltzeko
laguntza-eskaerak, bai maila teknologikokoak bai funtzionalekoak.
Laguntza Zentro hori hedatzeak Laguntza Zentroaren kudeaketa-eredua
definitzea eta ezartzea eskatuko du, maila funtzionalean, antolaketan,
informazio-fluxuetan, araubide ekonomikoan, baliabideetan, sistemetan...

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

Sailak / Erakunde
Autonomoak
ITZ
EJIE

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014
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Proiektuaren helburu orokorrak:
• Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
• Zerbitzu elektronikoen kalitatea segurtatzea
• Modu koordinatuan erantzutea zerbitzu elektronikoen erabiltzaileen
intzidentzia guztiei, kanpokoei nahiz barrukoei
• Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea
• Etengabe hobetzen laguntzen duen tresna izatea
Proiektuaren helburu operatiboak:
• Laguntza Zentroaren kudeaketa-eredua definituta egotea 2014ko
ekainerako
• Laguntza Zentroa ezarrita eta martxan egotea 2014ko abendurako

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3.3. Telefono bidezko kanalaren eboluzioa
5.1.1. Administrazio Elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.1.2. Zerbitzu elektronikoen babeserako administrazio-unitatea sortzea
5.1.3. Zerbitzu elektronikoen babes-unitateak sortzea sailetan
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Azpiproiektua: 2.4.4. KZgunea sare publikoarekiko lankidetza, zerbitzu elektronikoak hedatzeko
Deskribapena

Helburuak

Telezentroen KZgunea sare publikoa (Informazio Gizartearen Euskadi
Planetik jaioa, 2002-2005, Eusko Jaurlaritza), EJIE Informatika Elkartearen
kudeaketaren mendekoa, informazio-gizartearen arloko proiektuak
babesteko eta bultzatzeko azpiegitura baliotsua da.
KZgunearekin lankidetzan aritu nahi da, bere telezentroak erabiliz zerbitzu
elektronikoak zabaltzeko eta erabiltzeko, hedapen handia dutela eta
herritarrengandik hurbil daudela aprobetxatuz.

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
• KZgunearekiko lankidetza-eredua definituta egotea 2014ko ekainerako
• Lankidetza sinatuta egotea 2014ko ekainerako

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

Sailak / Erakunde
Autonomoak
ITZ
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1 Herritarrekiko harreman-eredua
2.2 Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3 Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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2. ARDATZA – Herritarrekiko harremanak
Proiektua: 2.4 Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea
Azpiproiektua: 2.4.5. Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzeko ekintzak
Deskribapena

Helburuak

Erakunde publikoetan administrazio elektronikoa garatu ahal izateko
erronka nagusietako bat da abiarazitako zerbitzu elektronikoak modu
orokorrean erabiliak izatea.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Herritarrek (enpresek, administrazioek...) zerbitzu horiek erabil ditzaten
sustatu nahi da, haiek hedatzera eta erabiltzera bideratutako ekintzen
bidez.

Proiektuaren helburu operatiboak:

•Zerbitzu elektronikoen erabilera sustatzea

•Herritarrak: Tramiteen % 25 elektronikoak izatea
•Enpresak: Tramiteen % 75 elektronikoak izatea

Ekintza horien artean egongo dira, besteak beste, kanpainak, aurkezpenak,
jakinarazpenak, prestakuntza-saioak, etab., zerbitzu elektronikoen
erabiltzaile posibleengana bideratuak.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

Sailak / Erakunde
Autonomoak
EJIE
IZENPE
KZgunea

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
2.4.1. Zerbitzu Katalogoa osorik eta gaurkotuta argitaratzea egoitza
elektronikoan

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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3. ARDATZA: Antolamendua
egokitzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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3. Antolamendua egokitzea

Azpiproiektuak Proiektuak

Antolamendua egokitzeko ardatzak 5 proiektu eta 3 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Administrazio
Orokorraren eta
Sektore Publikoaren
dimentsionamendua

2. Zerbitzu
horizontalak
arrazionalizatzeko
azterketa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

3. Lanbide-profilak
eguneratzea

4. Lurraldeantolamendua
egokitzea

5. Intranetaren eta
barne-kudeaketa
elektronikoaren
eboluzioa
5.1 Intranetaren eboluzioa
5.2. Tramitazio
elektronikoaren
idazmahaia: Tramitagune
5.3. Eusko Jaurlaritzako
sail guztietan papera
digitalizatzea
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3. ardatza- Antolamendua egokitzea
3.1. Administrazio Orokorraren eta Sektore Publikoaren dimentsionamendua
Deskribapena

Helburuak

EAEko Administrazio Publikoaren egoera diagnostikatu eta hura arrazionalizatzeko
aukerak eta proposamenak aztertu nahi dira, nahiz Administrazio Orokorrean
eta Erakunde Autonomoetan, nahiz Sektore Publikoko gainerako
erakundeetan.

Proiektuaren helburu orokorrak:

EAEko sektore publikoa berrantolatzeko eta sinplifikatzeko Eusko Jaurlaritzak
hartutako konpromisoa bete nahi da, gastu publikoa murriztuz, oinarrizko
zerbitzuei kalterik egin gabe eta haien kalitate egoki bati eutsiz.

•EAEko sektore publikoaren egitura berrantolatzea eta sinplifikatzea.
•Gastu publikoa murriztea, emandako zerbitzuei kalterik egin gabe.
Proiektuaren helburu zehatzak:
•Berehalako ekintza-plana:
o Erakunde publikoen kopurua % 25 murriztea
o Haien zuzendaritzak % 20 murriztea

Sektore Publikoaren antolaketa- eta funtzionamendu-eredu bat egitea eskatzen du,
haren estrategia, egitura, antolaketa eta kudeaketa birdiseinatzea, hura
ezartzea eta haren emaitzen eta eraginaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.

•Epe luzeko plana:
o Dimentsionamendu-plana onartuta egotea 2014ko abendurako
o Lanpostuak berresleitzeko azterketa eginda egotea 2015eko
abendurako

Arduraduna

Adierazleak

HHABHZ

Lotutako proiektuak
1.2. Euskal Autonomia Erkidegoko
Herri Administrazioaren Legea
1.6. Administrazio-ereduari buruzko
azterketa prospektiboa

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak.
Sektore Publikoko erakundeak.
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o Erakunde publikoen kopurua murriztu den ehunekoa
o Zuzendaritzak murriztu diren ehunekoa

Aurrekontua
2014: 20.000,00 €
2015: 40.800,00 €
2016: 41.616,00 €
GUZTIRA: 61.208,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016
* BPPren indarraldia gaindituko du
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3. ardatza- Antolamendua egokitzea
3.2. Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterketa
Deskribapena

Helburuak

Kudeaketa-prozesu horizontalak ordenatu eta sinplifikatu nahi dira, adibidez
langileen administrazioa, GGBBen antolamendua eta plangintza, kontabilitatea,
ekonomia-kontrola, gai orokorrak, kontratazioa, informatika, herritarrentzako
arreta, etab.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Lan horren emaitza gisa, zerbitzu horizontal bakoitzaren kudeaketa-prozesuak
estandarizatuko dira, kudeaketa-tresna bateratuak erabiliz.

•Kudeaketa-prozesu horizontalak ordenatzea, sinplifikatzea
estandarizatzea
•Zerbitzu
horizontalen
harreman-mapa
(eskumenak
funtzionamendua) argitzea
•Zerbitzu horizontalen antolamendua arrazionalizatzea

Era berean, proiektuak informazio erabilgarria emango du zerbitzu horiek
kudeatzeko beharrezkoak diren lanbide-profilak identifikatu eta eguneratu ahal
izateko, jakin beharrekoa zehazteko eta prestakuntza-premiak detektatzeko,
bai eta antolamenduaren dimentsionamendua kalkulatzeko ere, kudeaketaprozesuen eta -bolumenen arabera.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Arduraduna

Adierazleak

HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde
autonomoak

Lotutako proiektuak
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea
5.1.1. Administrazio elektronikoaren
antolamendu- eta funtzionaltasuneredua sendotzea
5.1.2. Zerbitzu elektronikoen
babeserako administrazio-unitatea
sortzea
5.1.3. Zerbitzu elektronikoen babesunitateak sortzea sailetan
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen
aldaketa kudeatzea
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eta
eta

•2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2014ko abendurako
•Beste 2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2015eko abendurako
•Beste 2 prozesu horizontal berrikusita egotea 2016ko abendurako

• Berrikusitako prozesu horizontalen kopurua

Aurrekontua
2014: 15.000,00 €
2015: 15.300,00 €
2016: 15.606,00 €
GUZTIRA: 45.906,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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3. ardatza- Antolamendua egokitzea
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea
Deskribapena

Helburuak

Lanpostuen lanbide-profilak egokitu eta eguneratu nahi dira, batez ere
administrazio elektronikoa ezartzearen ondorio diren lan berrien rol, gaitasun
eta trebetasun berrien arabera.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Lanbide-profilak berrikusiko dira, eta, hortaz, administrazioko lanpostu tipoak ere
bai, bi zentzutan:
a) Daudenak aldatuz
b) LPZn profil eta lanpostu tipo berriak sortuz
Berrikuspen hori ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzaren antolamendua modu
ordenatuan igaro dadin administrazio elektronikora, bere ohiko kudeaketaren
parte bereizezin eta guztiz integratu baten moduan.

Arduraduna
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde
autonomoak

Lotutako proiektuak
3.2. Zerbitzu horizontalak
arrazionalizatzeko azterketa
5.1.1. Administrazio elektronikoaren
antolamendu- eta funtzionaltasuneredua sendotzea
5.1.2. Zerbitzu elektronikoen
babeserako administrazio-unitatea
sortzea
5.1.3. Zerbitzu elektronikoen babesunitateak sortzea sailetan
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen
aldaketa kudeatzea
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•Lanbide-profilak benetako beharretara egokitzea
•Antolamendua egokitzea administrazio elektronikoaren ondorio diren
lan mota berrien eskakizunetara
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Profilak eta lanpostu tipoak berrikusita egotea 2014ko abendurako
•Beharrezko hornidurak sortzea modu progresiboan

Adierazleak
•

Berrikusitako profilen eta lanpostu tipoen kopurua

Aurrekontua
2014: 10.000,00 €
2015: 10.200,00 €
2016: 10.404,00 €
GUZTIRA: 30.604,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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3. ardatza- Antolamendua egokitzea
3.4. Lurralde-antolamendua egokitzea
Deskribapena

Helburuak

Eusko Jaurlaritzaren lurralde-antolamendua egokitu nahi da, herritarrekiko egungo
harreman-ereduen eboluzio gisa eta eskura dauden baliabide teknologikoak
erabiliz.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Hona hemen antolamendua diseinatzeko irizpide batzuk, proiektu horretan
aplikagarriak:
o
erabakitze-maila zerbitzuaren emate-mailara hurbiltzea, erabakiak azkarrago
hartzeko eta lasterrago erantzuteko
o
bezeroari arreta integrala emateko zerbitzuak sortzea, sailen arteko ikuspuntu
batetik
o
lurralde-organoen orientazioa koherentea izatea administrazioa sarean
antolatzearekin

Arduraduna
Funtzio Publikoaren Sailburuordetza
eta Ogasun eta Finantza Saila
Ekintzak: HHABHZ

Parte-hartzaileak

Lotutako proiektuak
1.6. Administrazio-ereduari buruzko
azterketa prospektiboa
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua

EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde
autonomoak
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•Herritarrekiko harremanen kalitatea hobetzea
•Harreman-prozesuen barne-kudeaketa hobetzea
•Baliabideak modu eraginkorragoan esleitzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Azterketa eginda egotea 2015eko ekainerako
•Proposatutako antolamendu-egokitzapenak
ezarritako egutegiaren arabera

aplikatzea,

Azterketan

Adierazleak
• Azterlana eginda egotea ezarritako epean
• Proposatutako antolamendu-egokitzapenak aplikatzea, azterlanean
ezarritako egutegiaren arabera

Aurrekontua
2014: 10.000,00 €
2015: 10.200,00 €
2016: 10.404,00 €
GUZTIRA: 30.604,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016
* BPPren indarraldia gaindituko du

41

3. ardatza- Antolamendua egokitzea
3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Administrazio publikoaren barne-funtzionamendua digitalizatzen joan nahi da,
langile publikoek erabiltzen dituzten tresna informatikoak garatuz, adibidez
intraneta eta Tramitaguneren idazmahaia, bai eta paperaren ordez euskarri
elektronikoa zabaltzea ere Eusko Jaurlaritzako sail eta erakunde autonomo
guztietan, dokumentuen bizi-ziklo guztian zehar: erregistratzea, tramitatzea
eta artxibatzea.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
3.5.1. Intranetaren eboluzioa
3.5.2. Tramitazio elektronikoaren idazmahaia: Tramitagune
3.5.3. Eusko Jaurlaritzako sail guztietan papera digitalizatzea

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
Baliabide Orokorren Zuzendaritza
EJIE

Lotutako proiektuak
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.4. Zerbitzu elektronikoen
plataforma bateratuaren
eboluzioa
5.5. Beste sistema korporatibo
batzuk
6.1. Profesionalengandik berritzea
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•Banakakoen eta lantaldeen produktibitatea hobetzea
•Erabiltzaileen gogobetetasuna handitzea
•Paperaren ordez baliabide elektronikoak erabiltzea Eusko Jaurlaritzaren
administrazio-prozeduretan
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Tresna berriak ezarrita egotea 2015eko abendurako
2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

digitalizatutako
prozeduren ehunekoa

5%

20%

50%

digitalizatutako
espedienteen ehunekoa

25%

50%

75%

Adierazleak
•
•
•

Tresna berriak ezarrita egotea finkatutako epeetan
digitalizatutako prozeduren ehunekoa
digitalizatutako espedienteen ehunekoa

Aurrekontua
2014: 45.000,00 €
2015: 45.900,00 €
2016: 46.818,00 €
GUZTIRA: 137.718,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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3. ARDATZA – Antolamendua egokitzea
Proiektua: 3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
Azpiproiektua: 3.5.1. Intranetaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Intraneta garatu nahi da, "idazmahai" erabilgarria izan dadin
erabiltzaileentzat, eta produktibitate-tresna izan dadin eguneroko lanean.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Horretarako, intranetak erantzuna eman behar die, besteak beste,
espedienteak tramitatzeari eta kudeatzeari, jakintza eta berrikuntza
kudeatzeari, lanbide-sareak eta elkarlana kudeatzeari, langile publikoen
tramiteen idazkaritzari (ordutegi-kontrolaren intzidentziak, baimen- eta
opor-eskaerak, ikastaroetan izena ematea, zerbitzu-eginkizunak, bidaietako
gastuak…), etab.
Intranet berriak integratuko ditu orain zein bere aldetik kudeatzen diren
guneak, adibidez Jakingune, Zuzenean, EIES, HAEE,…

•
•
•

Dauden aplikazioak eta baliabide informatikoak eskuratzeko modua
hobetzea eta sinplifikatzea
Banakakoen eta lantaldeen produktibitatea hobetzea
Parte-hartzea bultzatzea
Erabiltzaileen gogobetetasuna handitzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Intranet berria ezarrita egotea 2015eko abendurako
• Erabilgarritasun berriak ezarriz joatea 2016ko abendura arte

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
5.5.1. EIZU
6.1. Profesionalengandik berritzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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3. ARDATZA – Antolamendua egokitzea
Proiektua: 3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
Azpiproiektua: 3.5.2. Tramitazio elektronikoaren idazmahaia: Tramitagune
Deskribapena

Helburuak

Espedienteak modu elektronikoan tramitatu ahal izateko tresna guztietara
iristeko gunea da.
•Lege- eta arau-mailako informazioa: espedienteak tramitatzeko araudiari
buruzko galderarik ohikoenak.
•Baliabide teknikoak: espedienteak tramitatzeko garatutako tresnak
(tramitazioa, portasinadurak, etab.).
•Baliabide didaktikoak eta lankidetzakoak: tresna teknikoen eskuliburuak,
dokumentuen txantiloiak (dokumentuak normaltzea), informazio-pilulak,
foroak, etab. (egungo Jakingune).
Tramitaguneren idazmahaiak langunea pertsonalizatzeko modua emango
du, eta erabiltzaileak erraz konfiguratu ahal izango du idazmahai pertsonal
bat bere intereseko baliabideekin.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•
•

Tramitazio elektronikoaren baliabideak eta tresnak eskuratzeko modua
hobetzea eta erraztea
Espedienteen kudeaketaren produktibitatea hobetzea
Erabiltzaileen gogobetetasuna handitzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Tramitaguneren idazmahaia ezarrita egotea 2015eko ekainerako
• Erabilgarritasun berriak ezarriz joatea 2016ko abendura arte

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
6.1. Profesionalengandik berritzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
Azpiproiektua: 5.2.3. Eusko Jaurlaritzako sail guztietan papera digitalizatzea
Deskribapena

Helburuak

Paperaren ordez euskarri elektronikoa erabiltzea zabaldu nahi da Eusko
Jaurlaritzako sail eta erakunde autonomo guztietan, dokumentuen bizi-ziklo
guztian zehar: erregistratzea, tramitatzea eta artxibatzea.
Horretarako, paperezko dokumentuen ordez baliokide elektronikoak erabiliko
dira tramitazio administratiboan, bai sarrera-erregistroetan (Zuzenean eta
sailetako erregistroak), bai tramitazioan eta artxibo orokorrera pasatzean.
Dokumentuak erregistratzeko, banatzeko, tramitatzeko eta artxibatzeko
prozesuak optimizatu nahi dira, euskarri elektronikoaren abantailak
aprobetxatuz, zero paperera bidean.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Paperaren ordez baliabide elektronikoak erabiltzea Eusko Jaurlaritzaren
administrazio-prozeduretan
Proiektuaren helburu operatiboak:
2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

digitalizatutako
prozeduren ehunekoa

%5

% 20

% 50

digitalizatutako
espedienteen
ehunekoa

% 25

% 50

% 75

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
Baliabide Orokorren
Zuzendaritza
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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4. ARDATZA: Kudeaketa hobetzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak
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4. Kudeaketa hobetzea

Azpiproiektuak Proiektuak

Kudeaketa elektronikoa hobetzeko ardatzak 6 proiektu eta 5 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Aurrerabide
proiektuarentzak
o babesa sortzea

3. Oinarrizko
prestakuntza eta
ezarpenerako
laguntza

4. Kudeaketaren
ebaluazioa eta
hobekuntzaplanak

3.1. Edukiak eta
ereduak diseinatzea

4.1. Kudeaketa
Ebaluatzeko eta
Hobekuntza Planak
Idatzi eta horien
Jarraipena egiteko
Eskuliburua

2. Kudeaketa
aurreratuaren
eredua

3.2. Intendentzia,
taldeak osatzea eta
prestakuntza/ekintz
a garatzea
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5. Kudeaketa
hobetzeko
lankide-sarea

6. Beste
administrazio
publikoetan eskura
jartzea

4.2. Ebaluazioaren
plangintza eta
garapena
4.3. Hobekuntza
Planen plangintza,
garapena eta
jarraipena
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.1. Aurrerabide proiektuarentzako babesa sortzea
Deskribapena

Helburuak

Aurrerabide martxan jarri aurretik, haren edukia zabaltzeko lana egingo da, ahalik
eta babesik handiena edukitzeko helmugako kolektiboarengandik (Eusko
Jaurlaritzako Administrazio Orokorreko eta Erakunde Autonomoetako
langileak). Ezinbestekotzat jotzen da, gutxienez, goi-kargudun eta zerbitzu- eta
arlo-arduradun gehienek ekimeneko proiektuen alde egitea.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Zabaltze-lanak hiru fase izango ditu:
•
Goi-kargudunen adostasuna.
•
Goi-kargudunen eta zerbitzu- eta arlo-arduradunen adostasuna.
•
Jakinarazpen eta sentsibilizazio orokorra.

Arduraduna
HHABHZ

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.

Parte-hartzaileak
•
•
•
•
•

HHABHZ
HAEE
Zerbitzu-zuzendaritzak
Goi-kargudunak
Zerbitzu- eta arlo-arduradunak
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•Antolaketa-maila guztiak inplika daitezen lortzea.
•Aurrerabide ekimenaren aurrediseinua hobetzea.
•Ekimen horren bideragarritasuna segurtatzea.
•Ekimena parte-hartzailea eta sozializatua izan dadin lortzea.
•Aurrerabidek antolamenduaren kulturan eraginak izan ditzan laguntzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Aurrerabide ekimenean ari diren goi-kargudunak eta zerbitzu- eta arloarduradunak % 50 baino gehiago izatea

Adierazleak
•

Aurrerabide ekimenean ari diren goi-kargudunen eta zerbitzu- eta
arlo-arduradunen ehunekoa

Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: 6 hilabete
Hasiera-data: 2013ko iraila
Azken eguna: 2014ko
otsaila
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
Deskribapena

Helburuak

Kudeaketa Aurreratuko Eredu bat egin nahi da, sailetako eta erakunde
autonomoetako unitate bakoitzak bere buruari begiratu eta ikusi ahal izan
dezan zer arlo indartu behar dituen modu egokiagoan erantzuteko gizartearen
premiei.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Aldian-aldian berrikusiko da, bai gure gizartean gertatzen diren aldaketetara
egokitzeko, bai Eusko Jaurlaritza osoko kudeaketaren bilakaerara egokitzeko
ere.

•Eusko Jaurlaritzako administrazio-sailei eta -unitateei Kudeaketa
Aurreratuko Eredu bat ematea, kudeaketa eraginkorragoa izan dadin eta
herritarrei balioa emateko kultura egon dadin.
Proiektuaren helburu operatiboak:

Proiektuak fase hauek izango ditu:
•
Ereduaren egitura erabakitzea
•
Ereduaren edukiak eta glosarioa lantzea
•
Eredua eta bere ezarpen-sistema onartzea

•Eredua eta bere kudeaketa-sistema onartzea Gobernu Kontseiluaren
Akordio bidez, 2014ko ekainerako.

Arduraduna

Adierazleak

HHABHZ

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea

Parte-hartzaileak
• Proiektuko lantaldea (HHABHZ,
HAEE, EUSKALIT, DFP)
• Eusko Jaurlaritzako sailak eta
erakunde autonomoak
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•

Eredua eta bere kudeaketa-sistema onartzea Gobernu Kontseiluaren
Akordio bidez, ezarritako epean

Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: 7 hilabete
Hasiera-data: 2013ko iraila
Azken eguna: 2014ko
martxoa
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.3. Oinarrizko prestakuntza eta ezarpenerako laguntza
Deskribapena

Helburuak

Egiten Ikasi prestakuntza-/ekintza-modulua diseinatu eta zabaldu nahi da, Eusko
Jaurlaritzako antolamendu-unitateetako arduradunei prestakuntza emateko
Kudeaketa Publiko Aurreratuko Ereduaren edukietan, eta ereduaren oinarrizko
ekintzak ezartzen laguntzeko, eta oinarrizko ekintza horiekin lotutako
erreferentziako dokumentuak egiten laguntzeko.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Egiten Ikasi prestakuntza-/ekintza-modulua diseinatzea.
•Antolamendu-unitateei ereduari buruzko prestakuntza erraztea
•Antolamendu-unitateek beren hobekuntza-plana egitea
•Kudeaketa berriak dakarren aldaketa sustatzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Prestakuntza diseinatzea eta antolatzea 2014ko urtarrilerako
•Intendentzia eskura edukitzea, finkatutako egutegiaren arabera (ikusi
4.3.2.
azpiproiektua,
Intendentzia,
taldeak
osatzea
eta
prestakuntza/ekintza garatzea)

Arduraduna
HHABHZ

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.

Parte-hartzaileak
• Proiektuko lantaldea (HHABHZ,
HAEE, EUSKALIT, DFP)
• Eusko Jaurlaritzako Sailak eta
Erakunde Autonomoak

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

Adierazleak
•
•

Prestakuntza diseinatzea eta antolatzea aurreikusitako epeetan
Intendentzia eskura edukitzea, finkatutako egutegiaren arabera

Aurrekontua
2014: 120.000,00 €
2015: 122.400,00 €
2016: 124.848,00 €
GUZTIRA: 367.248,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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4. ARDATZA – Kudeaketa hobetzea
Proiektua: 4.3. Oinarrizko prestakuntza eta ezarpenerako laguntza
Azpiproiektua: 4.3.1. Edukiak eta ereduak diseinatzea
Deskribapena

Helburuak

Egiten Ikasi prestakuntza/ekintza-moduluaren edukiak eta ereduak
diseinatu eta zabaldu nahi dira, Eusko Jaurlaritzako antolamenduunitateetako arduradunei prestakuntza emateko Kudeaketa Publiko
Aurreratuko Ereduaren edukietan, eta ereduaren oinarrizko ekintzak
ezartzen laguntzeko, eta oinarrizko ekintza horiekin lotutako
erreferentziako dokumentuak egiten laguntzeko.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Egiten Ikasi prestakuntza/ekintza-modulua diseinatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Aurreikusitako edukien hasierako eskema honako hau da:
• 1. modulua: Sarrera
• 2. modulua: Estrategia eta emaitzak
• 3. modulua: Pertsonak eta lidergoa
• 4. modulua: Zerbitzuak
• 5. modulua: Sormena eta berrikuntza

2014ko urtarrilerako bukatutako ekintzak:
o Edukiak zehaztea
o Eredu tipoak edo entregatzekoak diseinatzea
o Irakasleak erabakitzea (bideratzaileak)
o Kontraste-proba bat egitea
o Behin betiko diseinua doitzea eta adostea

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ
HAEE

•

Epea: 5 hilabete
Hasiera-data: 2013ko iraila
Azken eguna: 2014ko otsaila

Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.

•

Proiektuko lantaldea
(HHABHZ, HAEE,
EUSKALIT, DFP)
Eusko Jaurlaritzako
sailak eta erakunde
autonomoak
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4. ardatza – Kudeaketa hobetzea
Proiektua: 4.3. Oinarrizko prestakuntza eta ezarpenerako laguntza
Azpiproiektua: 4.3.2. Intendentzia, taldeak osatzea eta prestakuntza/ekintza garatzea
Deskribapena

Helburuak

Hamabi prestakuntza/ekintza-saio egingo dira urtebetean zehar, eta partehartzaileak, batez beste, 8 talde, 32 zuzendaritza eta 192 pertsona izango
dira. Jarduerak ezaugarri hauek ditu:
•Iraupena. 5 orduko 10 saio, gehi 2 saio unitate bakoitzarekin.
•Urteko talde-kopurua: 24 pertsonako 8 talde.
•Zuzendarientzat eta zerbitzu-arduradunentzat derrigorrezkoa
•Hizkuntza. Euskaraz eta gazteleraz egiteko aukera.
•Bideratzaileak: Enrique Sacanell, Isabel Fernández, Javier San José eta
Aurkene Redondo.
•Saioen garapena, berrikuspena eta agindutako lanen errepasoa.
•Laguntzarako plataforma.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•
•

Antolamendu-unitateei ereduari buruzko prestakuntza erraztea
Antolamendu-unitateek beren hobekuntza-plana egitea
Kudeaketa berriak dakarren aldaketa sustatzea

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Intendentzia eta baliabideak edukitzea, lantaldeek jardun ahal izan dezaten
egutegi honen arabera:
o I. multzoa: 2014ko otsaila - 2015eko urtarrila
o II. multzoa: 2015eko otsaila - 2016ko urtarrila
o III. multzoa: 2016ko otsaila - 2017ko urtarrila

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HAEE
HHABHZ

•

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko otsaila
Azken eguna: 2017ko urtar.

Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.

•

Proiektuko lantaldea
(HHABHZ, HAEE,
EUSKALIT, DFP)
Eusko Jaurlaritzako
sailak eta erakunde
autonomoak
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta hobekuntza-planak
Deskribapena

Helburuak
Proiektuaren helburu orokorrak:

Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien Jarraipena egiteko
Eskuliburua egin nahi da, eta hark prozedura bat ezarriko du lan hauetarako:
•
•

Antolamendu-unitateetan ebaluazioak egitea, haien jarduera bat etor dadin
Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduarekin.
Unitateetan Hobekuntza Planak egitea eta jarraipena zehaztea, ebaluazioetan
aurkitutako hobetzeko alderdietatik abiatuz.

Proiektuaren barruan sartzen da lan hauek egiteko sistematika definitzea ere:
•
•

Egiten Ikasi prestakuntza/ekintza-modulua amaituz doazen antolamenduunitateen ebaluazioak egitea.
Antolamendu-unitateen kudeaketa ebaluatu ahala, haien Hobekuntza Planak
eta jarraipena egitea.

Arduraduna
HHABHZ

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea

Parte-hartzaileak
• Proiektuko lantaldea (HHABHZ,
HAEE, EUSKALIT, DFP)
• Eusko Jaurlaritzako sailak eta
erakunde autonomoak
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•Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien
Jarraipena egiteko Eskuliburu bat edukitzea, ebaluazioak egiteko eta
planak kudeatzeko prozedura finkatzen duena.
•Antolamendu-unitate bakoitzaren egoeraren diagnostiko bat eta
hobekuntza-plan bat egitea, kudeaketa aurreratuaren arloan.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Eskuliburua eginda eta onartuta egotea 2015eko ekainerako.
•Ebaluazioak eta hobekuntza-planak kudeatzeko tresna informatikoa,
2015eko ekainerako.
•Unitateen diagnostikoak eta hobekuntza-planak egitea, finkatutako
egutegiaren arabera (ikusi azpiproiektu hauek: 4.4.2. Ebaluazioaren
plangintza eta garapena eta 4.4.3. Hobekuntza Planen plangintza,
garapena eta jarraipena)

Adierazleak
•

•

Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien
Jarraipena egiteko Eskuliburua, finkatutako epearen barruan eginda
eta onartuta.
Unitateen diagnostikoak eta hobekuntza-planak, finkatutako
egutegiaren arabera eginda.

Aurrekontua
2014: 30.000,00 €
2015: 30.600,00 €
2016: 31.212,00 €
GUZTIRA: 91.812,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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4. ARDATZA – Kudeaketa hobetzea
Proiektua: 4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta hobekuntza-planak
Azpiproiektua: 4.4.1. Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien Jarraipena egiteko Eskuliburua
Deskribapena

Helburuak

Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien Jarraipena
egiteko Eskuliburua egin nahi da, eta hark prozedura bat ezarriko du lan
hauetarako:
•Antolamendu-unitateetan ebaluazioak egitea, haien jarduera bat etor
dadin Kudeaketa Publiko Aurreratuaren Ereduarekin.
•Unitateetan Hobekuntza Planak egitea eta jarraipena zehaztea,
ebaluazioetan aurkitutako hobetzeko alderdietatik abiatuz.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Eskuliburua aplikatzeak lan hauek egitea eskatzen du:
•Ereduaren ardatzak, jardun-lerroak eta ekintzak erabakitzea.
•Ekintzei puntuazio erlatiboak eta absolutuak esleitzea.
•Erabakitako ekintzen galdetegi tipoak egitea.
•Ekintzak bete izanaren ebidentzia posibleak erabakitzea.

Kudeaketa Ebaluatzeko eta Hobekuntza Planak Idatzi eta horien Jarraipena
egiteko Eskuliburua edukitzea, ebaluazioak egiteko eta planak kudeatzeko
prozedura finkatzen duena.

2015eko ekainerako bukatutako ekintzak:
o Eskuliburuaren lehen bertsio bat egitea
o Proiektu pilotu bat egitea hiru zuzendaritzarekin edo antolamenduunitaterekin, Eskuliburua baliozkotzeko
o Doikuntzak egitea eta Eskuliburua onartzea
o Hobekuntza-planak ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko tresna
informatiko bat diseinatzea eta garatzea

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

•

Epea: 14 hilabete
Hasiera-data: 2014ko apirila
Azken eguna: 2015eko ekaina

•

Proiektuko lantaldea
(HHABHZ, HAEE,
EUSKALIT, DFP)
Eusko Jaurlaritzako
sailak eta erakunde
autonomoak
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Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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4. ARDATZA – Kudeaketa hobetzea
Proiektua: 4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta hobekuntza-planak
Azpiproiektua: 4.4.2. Ebaluazioaren plangintza eta garapena
Deskribapena

Helburuak

Sistematika bat zehaztu nahi da, Egiten Ikasi prestakuntza-/ekintza-modulua
eta ondorengo hobekuntza-planak amaituz doazen Administrazio
Orokorreko eta Erakunde Autonomoetako antolamendu-unitateen
ebaluazioak egiteko.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Proiektu hori aurrera eramateak ekintza hauek egitea eskatzen du:
•Ebaluazioak planifikatzea
•Ebaluazioak egitea, aurretiazko autoebaluazioetatik abiatuta
•Diagnostikoa adostea

Antolamendu-unitate bakoitzaren egoeraren diagnostikoa egitea,
kudeaketa aurreratuari dagokionez: indarguneak eta hobetu beharrekoak
Administrazio Orokorraren eta Erakunde Autonomoen datu orokorrak
edukitzea, Eredua ezarriz doan moduari buruzkoak.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Unitateen diagnostikoak egitea eta aurrerapenaren datu orokorrak
edukitzea, egutegi honen arabera:
o I. multzoa: 2015eko iraila – 2016ko uztaila
o II. multzoa: 2016ko iraila – 2017ko uztaila
o III. multzoa: 2017ko iraila – 2018ko uztaila

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

•

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2015eko iraila
Azken eguna: 2018ko uzt.

•

Proiektuko lantaldea
(HHABHZ, HAEE,
EUSKALIT, DFP)
Eusko Jaurlaritzako
Sailak eta Erakunde
Autonomoak
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Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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4. ardatza – Kudeaketa hobetzea
Proiektua: 4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta hobekuntza-planak
Azpiproiektua: 4.4.3. Hobekuntza Planen plangintza, garapena eta jarraipena
Deskribapena

Helburuak

Hobekuntza Planak eta haien jarraipena egiteko sistematika bat zehaztu
nahi da, zuzendaritzetako eta Erakunde Autonomoetako antolamenduunitateen kudeaketa ebaluatu ahala.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Proiektu hori aurrera eramateak ekintza hauek egitea eskatzen du:

•

•Kudeaketa Eredu Aurreratuko zer ekintza landuko diren erabakitzea.
•Hobekuntza Planaren aurrerapenen jarraipena egitea.

•

Antolamendu-unitate bakoitzaren Hobekuntza Plana egitea, kudeaketa
aurreratuari dagokionez: ekintzak, konpromisoak eta adierazleak.
Hobekuntza Planaren jarraipena egiteko modua zehaztea, indarrean
dagoen bitartean eta amaitzean.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Unitateen diagnostikoak egitea eta aurrerapenaren datu orokorrak
edukitzea, egutegi honen arabera:
o I. multzoa: 2015eko iraila – 2016ko uztaila. Garapena: 2-3 urte.
o II. multzoa: 2016ko iraila – 2017ko uztaila. Garapena: 2-3 urte.
o III. multzoa: 2017ko iraila – 2018ko uztaila. Garapena: 2-3 urte.

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

•

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2015eko iraila
Azken eguna: 2018ko uztaila

•

Proiektuko lantaldea
(HHABHZ, HAEE,
EUSKALIT, DFP)
Eusko Jaurlaritzako
sailak eta erakunde
autonomoak
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Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.5. Kudeaketa hobetzeko lankide-sarea
Deskribapena

Helburuak

Kudeaketa Arloko Lankide Sarea abiarazi nahi da, Eusko Jaurlaritzaren Administrazio
Orokorreko eta Erakunde Autonomoetako langile-talde batez osatua, honako
helburu hauekin:

Proiektuaren helburu orokorrak:

•
•
•

"Kudeaketa aurreratuaren kultura" zabaltzen laguntzea
Kudeaketa ebaluatzen laguntzea
Hobekuntza-planak eta haien jarraipena egiten laguntzea

Beraz, erabaki beharrekoak izango dira:
•
•
•
•

Jardunaren ezaugarriak: dauden lanpostuek egingo lukete, lanpostu berririk
sortu gabe.
Onarpen-baldintzak: ezagutzak, esperientzia eta prestakuntza.
Beharrezko prestakuntza diseinatzea, antolatzea eta garatzea.
Lankidetzaren denbora planifikatzea.

Arduraduna
HHABHZ

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.
6.1. Profesionalengandik berritzea

Parte-hartzaileak
• Proiektuko lantaldea (HHABHZ,
HAEE, EUSKALIT, DFP)
• Eusko Jaurlaritzako sailak eta
erakunde autonomoak
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•Kudeaketa aurreraturantz joateko bidean laguntzen duten langileak
edukitzea.
•Hobekuntza-planak ebaluatzeko eta ezartzeko baliabideak edukitzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Sarea martxan egotea 2015eko ekainerako.

Adierazleak
•

Sarea martxan egotea, ezarritako epean.

Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: 15 hilabete
Hasiera-data: 2014ko ots.
Azken eguna: 2015eko eka.
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4. ardatza.- Kudeaketa hobetzea
4.6. Beste administrazio publikoetan eskura jartzea
Deskribapena

Helburuak

Kudeaketa aurreratuaren eredua Administrazio Orokorraren eta bere baitako
erakunde autonomoen zati esanguratsu batean ezarri ondoren, eta nahi ziren
hobekuntzak eman ahala, eskura jarriko zaie hezkuntza- eta osasunadministrazioei, gainerako administrazioei eta EAEko administrazio publikoei,
eredua eta haren aplikazioa komeni bezala eta elkarlanean egokitu ondoren,
EAEko administrazio osoaren kudeaketa hobetu dadin.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Eredua zabaltzea hezkuntza- eta osasun-administrazioetara eta
gainerako administrazioetara.
•Eredua zabaltzea EAEko gainerako administrazio publikoetara, hala
eskatzen badute.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Eredua beste administrazio publiko batzuetara zabaltzea, haiekin
adostutako epeen barruan.

Arduraduna
HHABHZ
HAEE

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.

Adierazleak
•

Sarea martxan egotea, ezarritako epean.

Parte-hartzaileak
• Proiektuko lantaldea (HHABHZ,
HAEE, EUSKALIT, DFP)
• Herri Administrazioak
• EUDEL
• Q-epea
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Aurrekontua
2014: 0.000.000 €
2015: 0.000.000 €
2016: 0.000.000 €
GUZTIRA: 0.000.000 €

Egikaritze-epea
Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2015
Azken eguna: 2016
* BPPren indarraldia gaindituko du
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5. ARDATZA: Administrazio
elektronikoa
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5. Administrazio elektronikoa

Azpiproiektuak

Proiektuak

Administrazio elektronikoaren ardatzak 5 proiektu eta 17 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Zerbitzu
elektronikoak
kudeatzeko eredua

1.1. Administrazio
elektronikoaren
antolamendu- eta
funtzionaltasun-eredua
sendotzea
1.2. Zerbitzu
elektronikoen unitatea
sortzea
1.3. Zerbitzu
elektronikoen babesunitateak sortzea
sailetan

2. Zerbitzu
elektronikoen
eskaintza

2.1. Zerbitzuak
digitalizatzeko plana

3.
Elkarreragingarritasuna

3.1.
Elkarreragingarritasun
Sistema Orokorra

2.2. Administrazio
Orokorreko enpresen
erregistroak
koordinatzea

3.2.
Elkarreragingarritasun
Zerbitzuen Katalogoa

2.3. Administrazioen
arteko erregistrotrukeak automatizatzea

3.3.
Elkarreragingarritasun
Zerbitzuak zabaltzea

1.4. Zerbitzu
elektronikoen aldaketa
kudeatzea
1.5. Administrazio
Elektronikoaren
Behatokia
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4. Zerbitzu
elektronikoen
plataforma bateratua

4.1. Zerbitzu
Katalogoaren eboluzioa
eta PLATEAko
sistemekiko integrazioa

5. Beste sistema
korporatibo batzuk

5.1. EIZU

4.2. Zerbitzu
elektronikoen
plataforma bateratuaren
eboluzioa:
•Tramitazioaren Bezeroa
•Konfigurazio-tresnak
•Inprimakien toolkita
•Beste aplikazio batzuekiko
interakzioa

4.3. Pasabideen
eboluzioa
4.4. Sarrera eta Irteera
Erregistroa
4.5. Zerbitzu
elektronikoen agintetaula
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5. ardatza.- Administrazio elektronikoa
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu elektronikoen kudeaketa hobetu nahi da, honako jarduera hauen bidez:
•
•
•
•

Zerbitzu elektronikoen antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua sendotzea
eta garatzea
Eredu horren babeserako antolamendu-egiturak garatzea
Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
Administrazio Elektronikoaren Behatokia

Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.1.2. Zerbitzu elektronikoen babeserako administrazio-unitatea sortzea
5.1.3. Zerbitzu elektronikoen babes-unitateak sortzea sailetan
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
5.1.5. Administrazio Elektronikoaren Behatokia

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
EJIE

Lotutako proiektuak
Ardatz estrategiko horren gainerako
proiektu guztiak.
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea
3.5. Intranetaren eta barnekudeaketa elektronikoaren eboluzioa
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•Zerbitzu elektronikoak erabiltzen dituzten kanpoko nahiz barruko
pertsonen gogobetetasuna areagotzea.
•Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea.
•Zerbitzu elektronikoen eskaria eta erabilera sustatzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa
•Barne-erabiltzaileen gogobetetasuna, 10etik 7koa
•2.000 pertsona prestatzea espedienteen kudeaketa elektronikoan

Adierazleak
•
•
•

Herritarren gogobetetasun-maila
Barne-erabiltzaileen gogobetetasun-maila
Espedienteen kudeaketa elektronikoan prestatutako pertsonen
kopurua

Aurrekontua
2014: 110.000,00 €
2015: 112.200,00 €
2016: 114.444,00 €
GUZTIRA: 336.644,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
Azpiproiektua: 5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua sendotzea
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Elektronikoen Kudeaketa Ereduak ordenatu eta sistematizatu
egiten ditu egin beharreko jarduerak, bai zerbitzuak digitalizatzeko bai
digitalizatuta dauden zerbitzuak kudeatzeko.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Eredu horren funtzionamendua sendotu nahi da, horretarako digitalizazioprotokoloa aplikatuz, Zerbitzu Katalogoa zabalduz eta zerbitzu
elektronikoen antolamendu-euskarria sortuz, besteak beste.

•

Eredu hori funtsezkoa da Administrazioan zerbitzu elektronikoak eraiki eta
martxan jarri nahi ziren fase batetik modu ordenatuan igaro ahal izateko
"zerbitzu" fase batera, non modu normalizatuan martxan dauden prozesuak
kudeatu behar diren.

•

Zerbitzu elektronikoak erabiltzen dituzten kanpoko nahiz barruko
pertsonen gogobetetasuna areagotzea.
Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
• Herritarren gogobetetasuna, 10etik 8koa
• Barne-erabiltzaileen gogobetetasuna, 10etik 7koa

Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

Ardatz estrategiko horren gainerako proiektu guztiak.
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea
6.1. Profesionalengandik berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.1. Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua
Azpiproiektua: 5.1.2. Zerbitzu elektronikoen babeserako administrazio-unitatea sortzea
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu elektronikoen administrazio-unitate bat sortu nahi da HHABHZn,
tramitazio elektronikoaren ohiko zerbitzuak kudea ditzan, Eusko
Jaurlaritzako sailei eta erakunde autonomoei eta sektore publikoko
erakundeei lagunduz, Administrazio Elektronikoaren Dekretuaren baitan ari
direnean, zerbitzu elektroniko horiek errazago zabaltzeko eta egokiago
erabiltzeko.
Horretarako, honako hau definitu eta egin beharra dago:
-Administrazio-unitatearen funtzioak
-Lanpostuen tipologia eta administrazio-unitatearen dimentsionamendua
-Administrazio-unitatearen LPZ onartzea
-Lanpostuak betetzea
-Administrazio-unitatea martxan jartzea

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Zerbitzu elektronikoak erabiltzen dituzten kanpoko nahiz barruko
pertsonen gogobetetasuna areagotzea.
Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Zerbitzu Elektronikoen Unitatea martxan egotea 2014ko abendurako

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

•

Epea: urte bat
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2014

3.2. Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterketa
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea

•

Herri Administrazio
eta Justizia Saileko
Zerbitzu
Zuzendaritza
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.1. Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua
Azpiproiektua: 5.1.3. Zerbitzu elektronikoen babes-unitateak sortzea sailetan
Deskribapena

Helburuak

Eusko
Jaurlaritzaren
antolamendua
egokitzea,
Administrazio
elektronikoaren ondorio diren funtzio berriei erantzuteko:
•Sailetako eta gaikako webak kudeatzea: edukiak argitaratzea,
nabarmentzea, berrikuntzak, lehentasunak, egoitza elektronikoko
zerbitzuak, postontziak kudeatzea, blogak, foroak...
•Tramitazio elektronikoa: zerbitzu-katalogoa, prozeduren konfigurazioa,
elkarreragingarritasuna, dokumentuak estandarizatzea…
•Herritarren arretarako Zuzenean zerbitzuarekiko solaskidetza: eman
beharreko informazioa, kanpainak koordinatzea, bigarren arreta-maila,
intzidentziak konpontzea…
Horretarako, honako hau definitu eta egin beharra dago:
-Rolak eta funtzioak definitzea, lanpostuen profilak...
-Dimentsionamendua: profil bakoitzeko pertsonen kopurua eta ardurak.
-Plangintza eta pixkanakako ezarpena.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Zerbitzu elektronikoak erabiltzen dituzten kanpoko nahiz barruko
pertsonen gogobetetasuna areagotzea.
Zerbitzu elektronikoen kudeaketa eraginkorrago egitea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•

Unitateen % 50 martxan egotea 2014ko abendurako
Gainerako Unitateen % 50 martxan egotea 2015eko abendurako

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

•

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2015

3.2. Zerbitzu horizontalak arrazionalizatzeko azterketa
3.3. Lanbide-profilak eguneratzea
3.4. Lurralde-antolamendua egokitzea

•

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.1. Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua
Azpiproiektua: 5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
Deskribapena

Helburuak

HHABHZk bultzatutako hobetze- eta berritze-prozesuak eta Administrazio
Elektronikoa zabaldu ahal izateko aldaketa kudeatu nahi da.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Proiektu horren barruan sartzen dira honako jarduera hauek:
•Prestakuntza- eta metodologia-ereduak aztertzea: aurrez aurreko
prestakuntza, erdi aurrez aurrekoa, e-learninga, autoprestakuntza,
tutorizazioa.
•Babes-tresnak identifikatzea, garatzea eta zabaltzea: Jakingune, tutorizaziozerbitzua, lanbide-sareak…
•Aurrez aurreko eta on line prestakuntzak diseinatzea eta zabaltzea.
•Prestakuntza ebaluatzeko eta egiaztatzeko sistemak
•Kalitatearen kudeaketa: zerbitzu elektronikoak, haien tresnak, baliabide
didaktikoak eta abar berrikusteko eta hobetzeko sistematika.
•Hartzaileen araberako prestakuntza-moduluak eta -ibilbideak, kontuan
hartuz kontzeptuak, araudia, tresnak…

•
•

Zerbitzu elektronikoak erabiltzen dituzten kanpoko nahiz barruko
pertsonen gogobetetasuna areagotzea.
Zerbitzu elektronikoen eskaria eta erabilera sustatzea.
Zerbitzu elektronikoen kudeaketa-sistemak hobetzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•

2.000 pertsona prestatzea espedienteen kudeaketa elektronikoan.
Prestakuntza egiaztatu duten pertsonak.
Administrazio elektronikoko tresnak erabiltzen dituzten pertsonen
gogobetetasuna, 10etik 7koa.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.3.3. Elkarreragingarritasun Zerbitzuak zabaltzea
6.1. Profesionalengandik berritzea
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.1. Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Eredua
Azpiproiektua: 5.1.5. Administrazio Elektronikoaren Behatokia
Deskribapena

Helburuak

Behatoki bat sortu nahi da, administrazio elektronikoaren egoerari,
eboluzioari eta jardun-lerro posibleei buruz dagoen ezagutza ordenatu eta
argitaratu dezan.
Behatoki hori funtzio moduan ulertzen da, eta ez organo moduan, eta arlo
hauetan jardungo du:
•EAEko administrazio publikoan administrazio elektronikoak duen egoerari eta
eboluzioari buruzko aldizkako txostenak eta estatistikak.
•Administrazio elektronikoaren plan estrategikoak administrazioaren maila
guztietan.
•Administrazio elektronikoari buruzko azterketak eta txostenak, naziokoak
nahiz nazioartekoak, publikoak nahiz pribatuak.
•Administrazio elektronikoaren arloko joerak eta praktika egokiak
identifikatzea.
•Eusko Jaurlaritzak parte hartzea administrazio elektronikoari buruzko ekitaldi
eta foroetan, nazioarte-, nazio- eta eskualde-mailan.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Administrazio elektronikoari buruzko informazioa eskurago jartzea, arlo
horretako politikak eta zerbitzuak hobetzeko.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Behatokia sortuta egotea 2014ko abendurako.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

•
•

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.1.3. Herritarrekiko harremanen aginte-taula
5.2.1. Zerbitzuak digitalizatzeko plana
5.4.5. Zerbitzu elektronikoen aginte-taula

HHABHZ
Administrazio
elektronikoare
n organo
estatistikoa.
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5. ardatza.- Administrazio elektronikoa
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
Deskribapena

Helburuak

Herritarren, enpresen eta beste administrazio publikoen eskura jarri nahi da bide
askotariko zerbitzu-eskaintza oso bat, batik bat Internetezkoa.
Proiektuaren barruan sartzen dira barne-tramiteak eta -zerbitzuak, bai eta enpresaerregistroen koordinazioa eta administrazio publikoen arteko erregistrotrukeak ere.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Herritarrek zerbitzu publikoetara baliabide elektronikoetatik iristeko
duten eskubidea gauzatzea.
•Zerbitzuen kalitatea hobetzea eta herritarren eta enpresen
administrazio-kargak murriztea.
Proiektuaren helburu operatiboak:

Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
5.2.1. Zerbitzu Katalogoko zerbitzuak digitalizatzeko plana
5.2.2. Administrazio Orokorreko enpresen erregistroak koordinatzea
5.2.4. Administrazioen arteko erregistro-trukeak automatizatzea
zerbitzu
elektronikoen
ehunekoa (*)

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

70

85

100

(*) helburu zen digitalizazio-mailara iritsitako zerbitzuak

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
EAEko administrazioak
Estatuko Administrazio Orokorra
EJIE

Lotutako proiektuak
2.4. Zerbitzu elektronikoen erabilera
sustatzea
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua
5.3. Elkarreragingarritasuna
5.4. Zerbitzu elektronikoen
plataforma bateratuaren eboluzioa
6.2. Herritarrekin berritzea
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Adierazleak
•

Zerbitzu elektronikoen ehunekoa

Aurrekontua
2014: 740.862,52 €
2015: 755.679,77 €
2016: 770.793,37 €
GUZTIRA: 2.267.335,66 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
Azpiproiektua: 5.2.1. Zerbitzuak digitalizatzeko plana
Deskribapena

Helburuak

Eusko Jaurlaritzako sailen eta erakunde autonomoen zerbitzuak eta
prozedurak digitalizatzea planifikatu nahi da, bai herritarrei, enpresei eta
beste administrazioei eskainiak, bai barrukoak.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Digitalizazioaren planifikazioa zerbitzu bakoitzeko organo arduradunekin
adostuko da, kontuan hartuz lortu nahi den digitalizazio-maila, tramitaziofamilien sailkapena, soluzio estandarren erabilera, etab.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Zerbitzuak digitalizatzeko planean sartzen dira EAEko Administrazio Orokor
osoa eta sektore publikoko gainerako erakundeak, zuzenbide publikoari
jarraituz egiten dituzten jardueretan eta Administrazio Elektronikoari buruzko
Dekretua betez.

•

Herritarrek zerbitzu publikoetara baliabide elektronikoen bidez iristeko
duten eskubidea gauzatzea.

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

zerbitzu
elektronikoen
70
85
100
ehunekoa (*)
(*) helburu zen digitalizazio-mailara iritsitako zerbitzuen ehunekoa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

2.4.1. Zerbitzu Katalogoa osorik eta gaurkotuta argitaratzea egoitza
elektronikoan
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
6.2. Herritarrekin berritzea
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
Azpiproiektua: 5.2.2. Administrazio Orokorreko enpresen erregistroak koordinatzea
Deskribapena

Helburuak

Eusko Jaurlaritzako sailetan dauden enpresa-erregistro desberdinak
koordinatzeko mekanismoak ezarri nahi dira, enpresek datuak eguneratu edo
agiri berak aurkeztu behar izan ez ditzaten haietako bakoitzean.
Kontuan hartu beharreko alderdiak:

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

•Bikoiztasunak saihestea hainbat erregistrotako informazioa eskatzean:
adibidez, elkarreragingarritasun-zerbitzuak erabiltzea.
•Datuak hainbat erregistrotan batera aldatzea: adibidez, datuak erregistroen
artean trukatzeko pasabideak erabiltzea.
•Enpresen baimenak gaitzea tramiteak egiteko: Ordezkarien erregistro
elektronikoa.

Zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta administrazio-kargak murriztea Eusko
Jaurlaritzako erregistroetan inskribatuta dauden enpresei.
Erregistro-kudeaketaren barne-eraginkortasuna hobetzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•

Koordinazio-mekanismoak martxan egotea 2015eko ekainerako.
Enpresen 3 erregistro sartuta egotea 2015eko abendurako.
Enpresen 8 erregistro sartuta egotea 2016ko abendurako.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2015
Azken eguna: 2016

5.3.2. Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogoa
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
Azpiproiektua: 5.2.3. Administrazioen arteko erregistro-trukeak automatizatzea
Deskribapena

Helburuak

EAEko administrazioen erregistroak lotu egin nahi dira beren artean eta
Estatuko gainerako administrazio publikoen erregistroekin, SICRES 3.0 araua
eta Erregistro Idazpenak Trukatzeko Elkarreragingarritasun Arau Teknikoa
betez, eta Erregistroak Elkarri Lotzeko Sistemarekin lotuz, honako
funtzionaltasun hauek lortzeko:

Proiektuaren helburu orokorrak:

•Administrazio publikoko erregistro-bulego guztiak (aurrez aurrekoak eta
elektronikoak) elkarri lotzea.
•Herritarrek hasieran paperean aurkeztutako agiriak modu elektronikoan
bidaltzea.
•Erregistro-idazpenak trukatzea jakinarazpen elektroniko seguruen bidez,
erregistro-bulegoen eta erakunde eskudunen artean.
•11/2007 Legearen 24.4. artikulua betetzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

•Herritarrentzako erantzun-denborak eta informazioa hobetzea.
•Administrazio publikoen eta herritarren arteko harremana hobetzea.
•Administrazioen arteko harremanen barne-eraginkortasuna hobetzea.

•EJko Erregistro Liburua migratuta egotea (SICRES 3.0) 2015eko ekainerako.
•EJko Erregistro Liburua SIR sistemarekin lotuta egotea 2015eko abendurako.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

•

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2015
Azken eguna: 2016

5.4.4. Sarrera eta Irteera Erregistroa

•
•
•

EAEko Administrazio
Orokorra
EAEko
administrazioak
EAO
EJIE
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5. ardatza.- Administrazio elektronikoa
5.3. Elkarreragingarritasuna
Deskribapena

Helburuak

Elkarreragingarritasun Sistema Orokor bat sortu nahi da, datuak trukatu ahal izan
daitezen EAEko administrazioen artean, eta lotunea izan dadin Estatuko
administrazioekin (Elkarreragingarritasun Nodoa).

Proiektuaren helburu orokorrak:

Era berean, proiekturen barruan sartzen da Elkarreragingarritasun Zerbitzuen
Katalogo oso bat garatzea, paperezko ziurtagirien ordez datuak trukatzeko
administrazio publikoen artean; eta Elkarreragingarritasun Zerbitzuak zabaldu ahal
izatea ere lortu nahi da, zerbitzu horiek erabiltzea aurreikusita egon dadin Eusko
Jaurlaritzako sailetako eta erakunde autonomoetako espedienteak erregulatzean.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
5.3.1. Elkarreragingarritasun Sistema Orokorra
5.3.2. Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogoa
5.3.2. Elkarreragingarritasun Zerbitzuak zabaltzea

•Herritarren eta enpresen administrazio-kargak murriztea.
•Herri-administrazioen barne-eraginkortasuna hobetzea.
•Baliorik ematen ez duten lanak ezabatzea, adibidez ziurtagiriak
jaulkitzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Elkarreragingarritasun Sistema Orokorra martxan egotea 2015eko
abendurako.

Eskura dauden zerbitzu berriak
elkarreragingarritasuna
erabiltzen duten prozeduren
ehunekoa

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak

Lotutako proiektuak
5.1. Zerbitzu Elektronikoak
Kudeatzeko Eredua
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.4. Zerbitzu elektronikoen
plataforma bateratuaren
eboluzioa

• EJko sailak eta erakunde
autonomoak
• Foru Aldundiak
• Udalak / EUDEL
• EJIE
• IZENPE

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

2

4

6

60

80

100

Adierazleak
•

Datu-trukeagatik ordeztutako datuen ziurtagirien ehunekoa

Aurrekontua
2014: 90.750,00 €
2015: 92.565,00 €
2016: 94.416,30 €
GUZTIRA: 277.731,30 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.3. Elkarreragingarritasuna
Azpiproiektua: 5.3.1. Elkarreragingarritasun Sistema Orokorra
Deskribapena

Helburuak

Elkarreragingarritasun Sistema Orokor bat sortu nahi da, datuak trukatu
ahal izan daitezen EAEko administrazioen artean, eta lotunea izan dadin
Estatuko administrazioekin (Elkarreragingarritasun Nodoa).
Sistemaren antolamendu-, funtzionaltasun- eta teknologia-arloak direla eta,
proiektuak kontuan izango ditu honako alderdi hauek:
•Zerbitzu Eredu bat definitzea.
•Datuen bitartekotzarako/elkartrukerako plataforma.
•Arautegia.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Herritarren eta enpresen administrazio-kargak murriztea.
•Herri-administrazioen barne-eraginkortasuna hobetzea.
•Baliorik ematen ez duten lanak ezabatzea, adibidez ziurtagiriak jaulkitzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Elkarreragingarritasun Sistema Orokorra martxan egotea 2015eko abendurako.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

•
•
•
•
•

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2015eko abe.

5.4.2. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa

Foru Aldundiak
Udalak
EUDEL
EJIE
IZENPE

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

72

5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.3. Elkarreragingarritasuna
Azpiproiektua: 5.3.2. Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogoa
Deskribapena

Helburuak

Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogo oso bat garatu nahi da, lehendik
edozein administrazio publikoren esku dauden datuen ziurtagiririk ez
eskatzeko.
Eusko
Jaurlaritzaren
Egoitza
Elektronikoan
argitaratuko
da
Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogoaren informazio osoa eta
eguneratua, eta gutxienez honako informazio hau agertuko da bertan:
•
•
•
•

Dauden zerbitzuen identifikazioa.
Zerbitzuen egoera.
Zerbitzuen lagatzailea/lagapen-hartzailea, bitartekaria.
Haren oinarriko akordioak eta/edo hitzarmenak.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Administrazio publikoen arteko datu-trukeagatik ordeztu ahal diren datuziurtagirien kopurua handitzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Eskura dauden
zerbitzu berriak

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

2

4

6

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

• EJko sailak eta erakunde
autonomoak
• Foru Aldundiak
• Udalak
• EUDEL
• EJIE
• IZENPE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.2.2. Administrazio Orokorreko enpresen erregistroak koordinatzea
5.4.2. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.3. Elkarreragingarritasuna
Azpiproiektua: 5.3.3. Elkarreragingarritasun Zerbitzuak zabaltzea
Deskribapena

Helburuak

Eskura dauden Elkarreragingarritasun Zerbitzuen erabilera zabaldu nahi da,
Eusko Jaurlaritzako sailetako eta erakunde autonomoetako espedienteak
erregulatzeko eta kudeatzeko orduan administrazio publikoen arteko
datuak truka daitezen paperezko ziurtagirien ordez.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Eskura dauden Elkarreragingarritasun Zerbitzuen erabilera orokortzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Horrekin lotuta doaz, batetik, Zerbitzuak Digitalizatzeko Plana, eta, bestetik,
ekintza zehatzak abiaraztea herritarrek ez dezaten aurkeztu beharrik izan
Administrazio Publikoren baten esku dauden datuen ziurtagiririk.
elkarreragingarritasuna
erabiltzen duten
prozeduren ehunekoa

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

•
•

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

EJIE
Kalitateko Solaskideak
eta
Antolamendu eta
Informatika
Arduradunak.
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2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

60

80

100

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea
5.4.1. Zerbitzu Katalogoaren eboluzioa eta PLATEAko sistemekiko integrazioa
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5. ardatza.- Administrazio elektronikoa
5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzio funtzionala eta
teknologikoa bilatzen da, Eusko Jaurlaritzako tramitazio elektronikoaren oinarri
teknologikoa baita.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Eboluzio horretan sartuko dira digitalizazio-proiektuetan aurkitutako hobekuntzak,
II. Eranskinean zehaztuak: Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren
Eboluzio Plana, 2014-2016.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
5.4.1. Zerbitzu Katalogoaren eboluzioa eta PLATEAko sistemekiko integrazioa
5.4.2. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
5.4.3. Pasabideen eboluzioa
5.4.4. Sarrera eta Irteera Erregistroa
5.4.5. Zerbitzu elektronikoen aginte-taula

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
EJIE

Lotutako proiektuak
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako
plataforma bateratua
5.1. Zerbitzu Elektronikoak
Kudeatzeko Eredua
5.2. Zerbitzu elektronikoen eskaintza
5.3. Elkarreragingarritasuna
5.5. Beste sistema korporatibo
batzuk
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•Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Plataforma Bateratu bat edukitzea,
funtzionala, eraginkorra eta moldakorra.
•Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratua eskuragarria, egonkorra,
eskalagarria eta emankorra dela bermatzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Tresnak eboluzionatuta eta martxan egotea, aurreikusitako egutegiaren
arabera
•Plataformako erabiltzaileen gogobetetasuna, 10etik 6koa.

Adierazleak
•

Plataformaren erabiltzaileen gogobetetasun-maila

Aurrekontua
2014: 3.233.464,48 €
2015: 3.298.133,77 €
2016: 3.364.096,44 €
GUZTIRA: 9.895.694,69 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.4. Zerbitzu elektronikoen plataforma bateratuaren eboluzioa
Azpiproiektua: 5.4.1. Zerbitzu Katalogoaren eboluzioa eta PLATEAko sistemekiko integrazioa
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Katalogoaren eboluzioa bilatzen da, funtsezkoa baita Eusko
Jaurlaritzako Zerbitzu Elektronikoen Kudeaketa Eredua zabaltzeko eta
sendotzeko.
Era berean, proiektuaren barruan sartzen da Katalogoa integratuz joatea
administrazio elektronikoan bateratuak diren sistemekin; era horretan, batetik,
Eusko Jaurlaritzako zerbitzuen eta prozeduren fitxategi maisua izango da,
sistema bateratu guztietako datuak koherenteak direla segurtatuz, eta, bestetik,
tresna eraginkorra izango da zerbitzu elektronikoen kudeaketa errazteko.
Proiektuaren barruan sartzen da, gainera, Zerbitzu Katalogoa kudeatzen duen
tresna bera hobetzea, bai maila teknologikoan, bai funtzionalean.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
EJIE

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2015
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Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

EAEko Administrazio Orokorrak eskaintzen dituen barne- eta kanpozerbitzuen eta -prozeduren ikuspegi integral bat edukitzea.
Administrazio Elektronikoaren zerbitzu bateratuak hobeto kudeatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•

Katalogoa martxan, osorik eta eguneratuta egotea 2014ko abendurako
Katalogoa kudeatzeko tresna berrikusita, eboluzionatuta eta martxan
egotea, bere bertsio berrian, 2015eko ekainerako
Katalogoa integratuta egotea administrazio elektronikoaren sistema
bateratu guztiekin, 2015eko abendurako

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
5.1.1. Administrazio Elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.2.1. Zerbitzuak digitalizatzeko plana
5.3.3. Elkarreragingarritasun Zerbitzuak zabaltzea
5.5.1. EIZU
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
Azpiproiektua: 5.4.2. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzio funtzionala eta
teknologikoa bilatzen da, Eusko Jaurlaritzako tramitazio elektronikoaren oinarri
teknologikoa baita.
Eboluzio horretan sartuko dira digitalizazio-prozesuetan aurkitutako
hobekuntzak, Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren Eboluzio
Planaren Eranskinean deskribatuak.
Plataforma eskuragarria, egonkorra, eskalagarria eta emankorra izatea bilatzen
da, bai eta beste sistema korporatiboen premiei erantzutea ere.
Gainera, eboluzio teknologikoari esker, seguru ekin ahal izango diogu
Plataformaren etorkizuneko eboluzio funtzionalari, batik bat erabilgarritasunhobekuntzei dagokienez.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Zerbitzu Elektronikoak Kudeatzeko Plataforma Bateratu bat edukitzea,
funtzionala, eraginkorra eta moldakorra.
Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratua eskuragarria, egonkorra,
moldagarria (eskalagarria) eta emankorra dela bermatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•

Tresnak landuta eta martxan egotea, aurreikusitako egutegiaren arabera
Plataformako erabiltzaileen gogobetetasuna, 10etik 6koa.

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak
Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

HHABHZ

EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016
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2.2. Herritarrekiko harreman-zerbitzuak
2.3. Herritarrekiko harremanetarako plataforma bateratua
5.1.1. Administrazio Elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.3.1. Elkarreragingarritasun Sistema Orokorra
5.3.2. Elkarreragingarritasun Zerbitzuen Katalogoa
5.5.1. EIZU
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
Azpiproiektua: 5.4.3. Pasabideen eboluzioa
Deskribapena

Helburuak

Ordainketen, banku-datuen, bermeen eta erregistroen pasabideen eboluzioa
bilatzen da, eta haiek integratzea Zerbitzu Elektronikoen Plataforma
Bateratuan.
Honako pasabide hauen eboluzioa sartzen da proiektuan:
•Finantza-erakundeekiko pasabidea: finantza-erakundeak bategiteko laguntza,
kudeaketa-erabiltzailearen eboluzio funtzionala, negozio-nukleoen eboluzio
teknikoa…
•Berme telematikoen pasabidea: eboluzio funtzionala eta teknikoa, bermeerakundeekiko integrazioa, Eusko Jaurlaritzako Diruzaintza eta Ogasuneko
premiekin integratzea…
•SIPCA: PIFekin integratzea…
•Erregistroen pasabidea: hirugarrenak eta bestelakoak.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Elkarrenganako bermedun sozietateekin eta finantza-erakundeekin datuak
trukatzeko bide tekniko arin eta seguru bat edukitzea
•Pasabideak eskuragarriak, egonkorrak eta seguruak direla bermatzea
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Diruzaintzako eskabideak ezarrita egotea 2014ko abendurako
•Pasabideak tramitazioak integratzea 2015eko abendurako
•Pasabideak eboluzionatuta eta martxan egotea, aurreikusitako egutegiaren
arabera

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

Ekonomia eta Ogasun
Saila
Finantza-erakundeak
Berme-erakundeak
EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.4.2. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
Azpiproiektua: 5.4.4. Sarrera eta Irteera Erregistroa
Deskribapena

Helburuak

Sarrera eta Irteera Erregistroaren eboluzioa bilatzen da, bai maila
teknologikoan bai SICRES 3.0 araudira egokitzeari dagokionez.
Eusko Jaurlaritzaren Sarrera/Irteeren Erregistroari tresna teknologiko
berriagoak eranstea ahalbidetuko du. Migrazio teknologikoari esker,
Administrazio Elektronikoaren Kontseilu Nagusiaren SICRES 3.0 arautegia
onartu eta Erregistro Idazpenak Trukatzeko Elkarreragingarritasunaren
Arautegi Teknikoa bete ahal izango da.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Sarrera/Irteeren Erregistroa funtzionala eta eraginkorra izatea.
Agiri elektronikoak banatu ahal izatea eta erregistroak trukatu ahal izatea
beste administrazioekin.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•

Sarrera/Irteeren Erregistroa eboluzionatuta eta martxan egotea 2015eko
ekainerako.

Era osagarrian, Sarrera/Irteeren Erregistro berriak egokiago eutsiko die “zero
paper” (papera digitalizatzea) ekimenaren ondorioz sortuko diren egoera
funtzional berriei.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EJIE

Epea: 2 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2015

5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.2.3. Administrazioen arteko erregistro-trukeak automatizatzea
5.4.2. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.4. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa
Azpiproiektua: 5.4.5. Zerbitzu elektronikoen aginte-taula
Deskribapena

Helburuak

Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren aginte-taularen eboluzioa
bilatzen da, informazio egokia, osoa eta eguneratua edukitzeko Eusko
Jaurlaritzako zerbitzu elektronikoen erabilerari buruz.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•

Eboluzio horren barruan sartzen da:
•Aginte-taula sailez sail pertsonalizatzea, sektoreko eta negozioko premien
arabera.
•Aldizkako txostenen sorrera automatizatzea, sail bakoitzaren
pertsonalizazioen arabera.
•Kontsultaren dimentsioak eguneratzea eta zabaltzea.
•Adierazle berriak gehitzea (elkarreragingarritasuna, sinadura…).

Zerbitzu elektronikoak modu egokian kudeatzeko behar diren datuak
edukitzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:
•
•
•

Hasierako pertsonalizazioa eginda egotea 2014ko abendurako.
Hasierako automatizazioa eginda egotea 2015eko abendurako.
Adierazle berriak gehituta egotea 2015eko abendurako.

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EJIE

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

5.1.1. Administrazio elektronikoaren antolamendu- eta funtzionaltasun-eredua
sendotzea
5.1.5. Administrazio Elektronikoaren Behatokia
5.2.1. Zerbitzuak digitalizatzeko plana
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5. ardatza.- Administrazio elektronikoa
5.5. Beste sistema korporatibo batzuk
Deskribapena

Helburuak

HHABHZ ez diren beste administrazio-organoen eskumeneko sistema elektroniko
korporatiboak ere hartzen ditu kontuan proiektuak.

Proiektuaren helburu orokorrak:

Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
5.5.1. EIZU

•Zerbitzuaren kalitatea hobetzea
•Administrazio-kudeaketaren barne-eraginkortasuna hobetzea
•Eboluzio teknologikoa
Proiektuaren helburu operatiboak:
•Azpiproiektu bakoitzean finkatutakoak

Arduraduna
Funtzio Publikoaren Zuzendaritza

Lotutako proiektuak
5.1. Zerbitzu Elektronikoak
Kudeatzeko Eredua
5.4. Zerbitzu Elektronikoen
Plataforma Bateratuaren
eboluzioa

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
EJIE
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Adierazleak
•

Azpiproiektu bakoitzean finkatutakoak

Aurrekontua
2014: 5.895.064,00 €
2015: 6.012.965,28 €
2016: 6.133.224,59 €
GUZTIRA: 18.041.253,87 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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5. ARDATZA – Administrazio elektronikoa
Proiektua: 5.5. Beste sistema korporatibo batzuk
Azpiproiektua: 5.5.1. EIZU
Deskribapena

Helburuak

EAEko Administrazioaren Giza Baliabideak kudeatzeko sistema integratu
berri bat garatu, ezarri eta abiarazi nahi da.
Honako hauek dira sistemaren ezaugarri nagusiak:
•EAEko langile publikoen 4 kolektibo handiengana iristea: Administrazio
Orokorra, Hezkuntza, Herrizaingoa eta Justizia.
•Giza baliabideak kudeatzeko prozedura guztiak digitalizatzea
•Kudeaketa-eredu eta nukleo erkidea, baina kolektiboen berezitasunak
kontuan hartzen dituena.
•Ezarpena proiektu honetan oinarritzea: SAP plataforma

Proiektuaren helburu orokorrak:
• Giza baliabideen kudeaketa optimizatzea
• Parte hartzea eta informazioa enplegatuarengandik eta enplegatuarengana
izan dadin sustatzea.
• Eboluzio teknologikoa
Proiektuaren helburu operatiboak:
• 2014/04: Administrazio Orokorreko, Justiziako eta Herrizaingoko lanlegepekoen nomina
• 2015/05: Antolamendu Kudeaketa, Pertsonal Kudeaketa, Ordainketa
Eskuordetua eta Zentroen Ataria Hezkuntza Pribaturako
• 2014/10: Antolamendu Kudeaketa, Pertsonal Kudeaketa, Nomina eta
Langile Ataria Segurtasunerako
• 2015: Denbora Kudeaketa Segurtasunean
• 2015: Antolamendu Kudeaketa, Pertsonal Kudeaketa, Denbora Kudeaketa,
Nomina eta Langile Ataria Hezkuntzarako

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

Funtzio Publikoko
Sailburuordetz
a

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

3.5.1. Eusko Jaurlaritzako intranetaren eboluzioa
5.1.4. Zerbitzu elektronikoen aldaketa kudeatzea.
5.4.2. Zerbitzu Elektronikoen Plataforma Bateratuaren eboluzioa.
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6. ARDATZA: Elkarrekin sortuz
berritzea
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6. Elkarrekin sortuz berritzea

Azpiproiektuak Proiektuak

Elkarrekin sortuz berritzeko zeharkako ardatzak 2 proiektu eta 3 azpiproiektu ditu, taula honetan ageri den moduan:

1. Profesionalengandik
berritzea

2. Herritarrekin
berritzea

1.1. Lanbide-sareak
1.2. Praktikakomunitateak
1.3. Berrikuntza-taldeak
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6. ardatza.- Elkarrekin sortuz berritzea
6.1. Profesionalengandik berritzea
Deskribapena

Helburuak

Sendotu eta zabaldu egin nahi dira lankidetza-sareak, Praktika Komunitateak eta
Berrikuntza Taldeak, BPP 2011-2013ren baitan abiaraziak, ikasketa partekatua,
elkarlana eta sare-antolaketa sustatzearren, eta antolaketa-gune fisikoak eta
birtualak sortuz, errazagoak eta eraginkorragoak izan daitezen langile publikoen
arteko komunikazioak, hori funtsezkoa baita etengabe hobetzeko eta berriztatzeko.
Proiektu horrek honako azpiproiektu hauek ditu:
6.1.1. Lanbide-sareak
6.1.2. Praktika-komunitateak
6.1.3. Berrikuntza-taldeak

Proiektuaren helburu orokorrak:
•Ikasketa partekatua, elkarlana eta sare-antolaketa sustatzea.
•Langile publikoek zerbitzuen kudeaketa eta berrikuntza hobetzen parte
har dezaten sustatzea.
Proiektuaren helburu operatiboak:

Sare, Praktika
Komunitate eta
Berrikuntza Taldeetan
sartutako pertsonak

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza

Lotutako proiektuak
1.6. Administrazio-ereduari buruzko
azterketa prospektiboa
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
3.5. Intranetaren eta barnekudeaketa elektronikoaren eboluzioa
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta
hobekuntza-planak
4.5. Kudeaketa hobetzeko lankidesarea
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua
6.2. Herritarrekin berritzea

I. Eranskina: Proiektuen eta Azpiproiektuen Fitxak

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

1.200

1.600

2.400

Adierazleak
•

Berrikuntza-prozesuetan edo -ekimenetan sartutako pertsonak.
Horrek esan nahi du Praktika Komunitateetan edo Berrikuntza
Taldeetan parte hartzea.

Aurrekontua
2014: 25.000,00 €
2015: 25.500,00 €
2016: 26.010,00 €
GUZTIRA: 76.510,00 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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6. ARDATZA – Elkarrekin sortuz berritzea
Proiektua: 6.1. Profesionalengandik berritzea
Azpiproiektua: 6.1.1. Lanbide-sareak
Deskribapena

Helburuak

Sendotu eta zabaldu egin nahi dira BPP 2011-2013ren baitan abiarazitako
lankidetza-sareak, ikasketa partekatua, elkarlana eta sare-antolaketa
sustatuz, eta lanbide-sareetan parte hartzen duten pertsonen eskura jarriz
haien arteko komunikazioak errazago eta eraginkorrago egiteko baliabide
birtualak; adibidez foroak, blogak, wikiak, etab.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Ikasketa partekatua, elkarlana eta sare-antolaketa sustatzea.
Langile publikoek zerbitzuen kudeaketa eta berrikuntza hobetzen parte har
dezaten sustatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Lanbide-sareak
martxan

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

8

10

12

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.6. Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
4.5. Kudeaketa hobetzeko lankide-sarea
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
6.2. Herritarrekin berritzea
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6. ARDATZA – Elkarrekin sortuz berritzea
Proiektua: 6.1. Profesionalengandik berritzea
Azpiproiektua: 6.1.2. Praktika-komunitateak
Deskribapena

Helburuak

Sendotu eta zabaldu egin nahi dira BPP 2011-2013ren baitan abiarazitako
Praktika Komunitateak, era horretan jakintza kudeatzeko, elkarlana
sustatzeko, etengabe hobetzea eta berritzea errazteko, eta langile
publikoen parte-hartzea eta proaktibitatea bultzatzeko.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•

Berrikuntza eta sormena sustatzea elkarlanaren eta ikasketa partekatuaren
bidez.
Langile publikoen parte-hartzea eta proaktibitatea sustatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Praktikakomunitateak
martxan

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

6

8

12

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak
Funtzio Publikoaren
Zuzendaritza

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.6. Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
4.5. Kudeaketa hobetzeko lankide-sarea
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
6.2. Herritarrekin berritzea
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6. ARDATZA – Elkarrekin sortuz berritzea
Proiektua: 6.1. Profesionalengandik berritzea
Azpiproiektua: 6.1.3. Berrikuntza-taldeak
Deskribapena

Helburuak

Sendotu, indartu eta dinamizatu egin nahi dira BPP 2011-2013ren baitan
abiarazitako Berrikuntza Taldeak, etengabe hobetzea eta berritzea sustatu
ahal izateko zerbitzuen kudeaketan.

Proiektuaren helburu orokorrak:
•
•
•

Berrikuntza eta sormena sustatzea erronka zehatzak konpontzeko, diziplina
anitzeko taldeetan lan eginez.
Langile publikoen parte-hartzea eta proaktibitatea sustatzea.
Lankidetzan eta berrikuntzan aritzeko behar diren trebetasunak bultzatzea.

Proiektuaren helburu operatiboak:

Eratutako Berrikuntza
Taldeak

2014ko
abendua

2015eko
abendua

2016ko
abendua

4

4

4

Arlo Arduraduna
Arduraduna

Parte-hartzaileak

Egikaritze-epea

Lotutako proiektuak/azpiproiektuak

HHABHZ

EAEko Administrazio
Orokorra eta bere
baitako erakunde
autonomoak

Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014
Azken eguna: 2016

1.6. Administrazio-ereduari buruzko azterketa prospektiboa
2.1.1. Herritarrekiko harreman-eredua definitzea
3.5. Intranetaren eta barne-kudeaketa elektronikoaren eboluzioa
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
4.5. Kudeaketa hobetzeko lankide-sarea
5.1. Zerbitzu elektronikoak kudeatzeko eredua
6.2. Herritarrekin berritzea
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6. ardatza.- Elkarrekin sortuz berritzea
6.2. Herritarrekin berritzea
Deskribapena

Helburuak

Proiektu pilotuak garatu nahi dira, herritarrentzat ezagunak diren zerbitzuekin
esperimentatzeko. Proiektu pilotu horiek helburu hauek izango dituzte:

Proiektuaren helburu orokorrak:

•
•
•

•Herritarren gogobetetasuna eta administrazioak eskaintzen dituen
zerbitzuen eraginkortasuna hobetzea.
•Herritarrentzako
zerbitzuetan
herritarren
erantzunkidetasuna
bultzatzea, parte har dezaten zerbitzua sortzen, planifikatzen eta
ematen.

•

Zerbitzu horiek zer testuingurutan eta nola erabiltzen diren aztertzea.
Erabiltzaileei parte hartzeko eskatzea zerbitzuak sortu eta emateko orduan.
Herritarrekin batera ebaluatzea eta baliozkotzea soluzio berriak edo egungoen
aldaketak.
Ebaluazioak egitea testuinguru erreal batean eta herritarrek zuzenean parte
hartuz.

Proiektu pilotuak garatzeko, hainbat metodologia eta tresna erabiliko dira; adibidez,
galdetegiak, focus groups deiturikoak, behaketa edo design thinking, etab.

Arduraduna
HHABHZ

Parte-hartzaileak
EAEko Administrazio Orokorra eta
bere baitako erakunde autonomoak

Lotutako proiektuak
1.4. Demokraziaren eta Partehartzearen Liburu Zuria
1.6. Administrazio-ereduari buruzko
azterketa prospektiboa
2.1. Herritarrekiko harreman-eredua
2.2. Herritarrekiko harremanzerbitzuak
4.2. Kudeaketa aurreratuaren eredua
4.4. Kudeaketaren ebaluazioa eta
hobekuntza-planak
5.1. Zerbitzu elektronikoak
kudeatzeko eredua
6.1. Profesionalengandik berritzea
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Proiektuaren helburu operatiboak:
•Gutxienez urtean proiektu pilotu bat garatzea BPPren ardatz estrategiko
bakoitzean.

Adierazleak
•

Herritarrekin batera sortzea aplikatu duten zerbitzuen kopurua.

Aurrekontua
2014: 75.000,00 €
2015: 76.500,00 €
2016: 78.030,00 €
GUZTIRA: 79.590,60 €

Egikaritze-epea
Epea: 3 urte
Hasiera-data: 2014ko urt.
Azken eguna: 2016ko abe.
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Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa
Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza
HHABHZ

