
Proposamen 

zk.

Proposatzailea
Proposatzaile-

mota

12

Bilboko Udala Administrazioa

Sistema komun bat garatzea, publizitate aktiboko obligazioak bete ditzaten

fundazioek, patronatuek, kontsortzioek, diruz lagundutako entitateek...

Betetze hori egiaztatzeko sistema bat garatzea.

7 GARDENTASUNA

3 (oso 

instrumentala, ez 

horren berritzailea 

eta eraldatzailea) 3

13

Bilboko Udala Administrazioa
Sarbide-sistema homogeneo bat garatzea (administrazio elektronikoa)

Euskadiko administrazio guztietan.

14

ADMINISTRAZIO 

ELEKTRONIKOA

3 (oso 

instrumentala, ez 

horren berritzailea 

eta eraldatzailea) 3

14

Bilboko Udala Administrazioa
Herritarren prozedurak/izapideak digitalizatzeko maila jakin bat lortzea

(erakunde-mailaren arabera)

13

ADMINISTRAZIO 

ELEKTRONIKOA

3 (oso 

instrumentala, ez 

horren berritzailea 

eta eraldatzailea) 3

OHIKO BILERAN 

EMANDAKO 

LEHENTASUNA . 1etik 

(lehentasun handiena)-

3ra. 

OGPra egokitzeari 

buruzko 

balorazioa: 

Neurtzeko 

modukoa, 

esanguratsua, 

eragina duena (1 

altua; 2 ertaina; 3 

baxua)

PROPOSATZAILEA Konpromisoa/Helburua

Proposatzailearen 

lidergo-

proposamena

Beste 

proposamen 

batzuekiko lotura

EREMUA



Proposamen 

zk.

Proposatzailea
Proposatzaile-

mota

OHIKO BILERAN 

EMANDAKO 

LEHENTASUNA . 1etik 

(lehentasun handiena)-

3ra. 

OGPra egokitzeari 

buruzko 

balorazioa: 

Neurtzeko 

modukoa, 

esanguratsua, 

eragina duena (1 

altua; 2 ertaina; 3 

baxua)

PROPOSATZAILEA Konpromisoa/Helburua

Proposatzailearen 

lidergo-

proposamena

Beste 

proposamen 

batzuekiko lotura

EREMUA

16

Innobasque Herritarrak

EUSKADI – Lurralde berritzailea. Euskadin, hainbat ekimen daude, helburu

dutenak lurralde bat sortzea, atseginagoa, berritzaileagoa, jasangarriagoa,

kohesionatuagoa... izango dena. Praktika horiek administrazioek bultzatzen

dituzte, eta baita gizarte zibilak ere. Antzeko helburuak dituzte guztiek, baina

ez dugu lortzen bateratzea, diagnostikoa, hein handi batean, berbera badute

ere eta ekintza osagarriak badituzte ere (adibidez: balioetan oinarritutako

hiria, hiri berdea, haurtzaroa lagun duen hiria, adinekoak lagun dituen hiria,

euskal trust, euskadi lagunkoia...). Interesgarria izango litzateke ekimen

horiek guztiak aterki beraren azpian biltzea, hots, “marka bat” eta printzipio-

eredu bat adostea eta proiektu bakoitzaren aberastea eta parte-hartzea

sustatzea (alde batera utzita “nik nire eredua salduko dut” edo “nik hau

erosiko dut, ez beste hori”). Helburua: eredu komun bat garatzea,

desberdintasunak errespetatzen eta goraipatzen dituena, baina gizarte-eredu

eta -garapen partekatu bati erantzuten diona.

Eusko Jaurlaritza edo 

3 hiriburuak

GIZARTE-

BERRIKUNTZA

2 (ez oso 

espezifikoa) 3

20

Bizkaiko Foru 

Aldundia Administrazioa

Euskadiko toki-erakundeetan Gobernamenduaren Bikaintasunagatiko

Europako Zigilua (ELoGE) ezar dadin bultzatzea. Gobernamenduaren

Bikaintasunagatiko Europako Zigilua (ELoGE) Europako Kontseiluak egiten

duen aitorpen bat da, Gobernu Onaren 12 printzipioetan oinarrituta ematen

du, eta horien artean, besteak beste, honako hauek daude: gardentasuna,

parte-hartzea, portaera etikoa, eraginkortasuna eta efizientzia, finantza-

kudeaketa sanoa, berrikuntza, berdintasuna, giza eskubideak eta aniztasuna.

2018an, Irun, Urnieta, Basauri, Ermua eta Leioak lortu dute aitorpen hori, eta

Europa osoko 200 udalerri besterik ez dituen zerrenda horretan sartu dira.

Aitorpen horren bidez, egiaztatuta gelditzen da Euskadiko udalerri horiek

gobernu onaren eta kalitate demokratikoaren abangoardian daudela.

Helburuak: ahalik eta aitorpen/ziurtagiri gehien lortzea. Zigilua lortzeko

prozesua hobetzeko eta gobernu onerantz joateko ariketa bat da, azkenean

zigilua lortu ala ez, eta horri ekiten dion erakunde ororentzat, zalantzarik

gabe, jauzi kualitatibo bat izango da.
EUDEL KALITATEA

2 (ez oso 

eraldatzailea) 3



Proposamen 

zk.

Proposatzailea
Proposatzaile-

mota

OHIKO BILERAN 

EMANDAKO 

LEHENTASUNA . 1etik 

(lehentasun handiena)-

3ra. 

OGPra egokitzeari 

buruzko 

balorazioa: 

Neurtzeko 

modukoa, 

esanguratsua, 

eragina duena (1 

altua; 2 ertaina; 3 

baxua)

PROPOSATZAILEA Konpromisoa/Helburua

Proposatzailearen 

lidergo-

proposamena

Beste 

proposamen 

batzuekiko lotura

EREMUA

25 Donostiako Udala Administrazioa

Erantzuten duen administrazio bat. Helburua: herritarren informazio-eskaera

askotarikoei erantzuteko eredu bat diseinatzea eta martxan jartzea.

Administrazio-zerbitzu guztien erantzuna hobetzea, bai epeari, bai formari

dagokionez.
Talde sustatzaileko 

edozein. GARDENTASUNA

2 (oso 

instrumentala, ez 

oso eraldatzailea) 3

28

Arabako Foru 

Aldundia Administrazioa

Komunikazio goiztiarra, herritarrek eta zenbait interesen ordezkari diren

taldeek parte hartzeko eta lankide izateko. Herritarrentzako eta zenbait

interesen ordezkari diren taldeentzako proaktiboa den komunikazio-sistema

bat finkatzea. Abian jarri behar den prozesu partizipatibo bakoitzaren

laburpenaren berri emango da garaiz, herritarrak eta zenbait interesen

ordezkari diren taldeak parte-hartzera anima daitezen, eta, horretarako,

hainbat tresna eta parte-hartze modu erabiliko dira, parte-hartze organoetan

presentzialki parte hartuta eta/edo teknologia berriak erabilita. Eusko Jaurlaritza eta 

Arabako Foru 

Aldundia 5

HERRITARREN PARTE-

HARTZEA

2 (ez oso 

eraldatzailea) 3



OGP EUSKADIREN KONPROMISOA 

EAE-KO 
ADMINISTRAZIOEK 

ESKAINITAKO 
ZERBITZUEN 
KATALOGOA 

OPEN ESKOLA ETA 
HERRITARRENTZAT 

LABORATEGIAK 
ZUZENTASUNA 

Zuzentasun sistema bakarra 
(berrikuspena) 

Udaletara zabaldu 
Alertetan oinarritutako  

prebentzio-sistema 

 

EROSKETA PUBLIKO 
BERRITZAILEA 

Lankidetza publiko-
pribatuko zerbitzu 

publikoak 

HERRITARREN PARTE 
HARTZERAKO i Lab 

Esperimentazioa eta modelizazioa:  
eskuragarritasuna eta kanalak (gazteak, 

etorkinak); 
metodo berriak (alokairuak eta zozketak…)  

GIZARTE 
ZERBITZUETAKO 
ERABILTZAILEEN 
PARTE HARTZEA 

Web-atari (katalogoa, zorroa, 
behatokia...) interaktiboa 

 

KONTU-EMATEA 

Udaletako datuak elkartu 
Normalizatu eta estandarizatu 
 Herritarren intereseko datuak 

Zerbitzuak: herritarren arretako  
Big data, besteak beste 

 

OPEN DATA 
EUSKADI 

Ekintza-planak (eredua) 
software libre 
Bistaratzeak 

Gizarte auditoria 
(Interaktiboa) 

 



OGP Euskadiren konpromisoen 
proposamena eztabaidarako 

 Jasotako proposamenak: 41 
 * herritarrak 17 2 kontu-emate; 14 herritarren parte 
       hartzea; 2 gizarte-berrikuntza 
 * administrazioak: 24 3 kontu-emate; 6  herritarren 
parte hartzea; 4 zuzentasuna;  
       3 gardentasuna; 4 open data; 2 administrazio elektronikoa; 
1 kalitatea; 1 herritarren arreta zerbitzua 


