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1
TESTUINGURUA.
EBALUAZIO-TXOSTEN HONEN HELBURUAK

3

Sarrera
Laugarren urtez jarraian, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gobernantza Sailari dagokion Herritarren Partaidetzarako Zuzendaritza Nagusiaren lidergoarekin,
Aurrekontu Irekien prozesu bat garatu du ("Aurrekontu Irekiak 2020"). Modu horretan, Foru Aldundiak elkarlana sustatzen duen gobernantza eredu irekia
finkatu du eta, ondorioz, arlo horretan, erreferentzia-erakunde gisa indartu da.
Aurrekontu Irekien ekimenak bokazio estrategikoa du Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat. Herritarren partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauan
oinarrituta, eta ondoren Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legean ezarritakoak indartuta, Gipuzkoak ildo horretan aurrera egiten jarraitzen du,
herritarrekin dituen loturak sendotuz, partaidetza eta komunikazio bideak irekiz eta Aldundiaren lan-metodoak eta kudeaketa-sistemak hobetuz eta
eguneratuz. Modu horretan, politika publikoak erabaki eta garatzeko orduan, eta, batez ere, Foru-Aurrekontuak ezartzeko orduan (politika horiek Aldundiaren
urteko plangintzan gehitzen diren momentua delako), herritarrek eta gizarte-eragileek parte hartzea da helburu nagusietako bat.
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Ebaluazio-txostenaren helburuak
"Aurrekontu Irekiak 2020" proiektuaren ebaluazio-txosten honek funtsezko bi helburu ditu:
 Alde batetik, Herritarren Partaidetzari buruzko 5/2018 Foru Arauaren 50. artikuluko 1. atalean adierazten den ebaluazioaren eginbeharra betetzea.
 Bestalde, Foru Aurrekontuak lantzeko orduan, etorkizuneko partaidetza prozesuak hobetzeko elementuak identifikatzea. Modu horretan, Foru
Aldundiak Gipuzkoan herritarren parte-hartzea sustatzeko garatzen dituen proiektuak etengabe hobetzeko egiten duen apustuaren alde egiteko.

50. artikulua. Partaidetza prozesuen banakako ebaluazioa
1. Foru arau honi jarraikiz praktikan jarri den partaidetza prozesu bat amaitzean, partaidetzaren arloan eskumena duen organoak ebaluazio prozedura bat zabalduko du,
non eta haren izaerari edo ezaugarriei jarraikiz beharrezkotzat jotzen ez den. Partaidetzaren arloko organo eskudunak hartuko du erabakia, hala badagokio, prozesuan
parte hartu duten pertsonekin edo erakundeekin edo partaidetzako adituekin kontsultatu ondoren.
Herritarren partaidetzaren arloko eskumena duen organoari iruditzen zaionean ez dela beharrezkoa partaidetza prozesu baten ebaluazio prozedura zabaltzea, erabaki
horrek arrazoitua izan beharko du eta testu osoa egoitza elektronikoan edo partaidetzaren arloko eskumena duen organoaren atarian edo web orrian argitaratuko da,
partaidetza prozesua amaitzen denetik gehienez ere 30 eguneko epean.
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2
“AURREKONTU IREKIAK 2020”
EKIMENAREN DESKRIBAPEN OROKORRA
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"Aurrekontu Irekiak 2020" programaren helburuak
"Aurrekontu Irekiak 2020" ekimenaren helburuak, aurrekoen ildoari jarraituz, ondorengo hauek dira:
 Herritarrak KONEKTATZEA Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, haren lana eta kudeaketa ezagutaraziz.
 EZAGUTZEA gure bizilagunen lehentasunak eta beharrak, eta guztion egiazko eskariekin bat datozen irtenbideak eskaintzea.
 Gizartearen protagonismo aktiboa SUSTATZEA Gipuzkoako egunerokotasunean, herritarrak lurraldeko bizitza publikoan ikusle huts izan ez daitezen.
 FINKATZEA Foru Aldundi eraginkor, arrazional, eraginkor eta gardena bermatzea kudeaketa publikoan, herritar ahaldunduekin.
 Hausnarketa aktiborako, eztabaidarako eta elkartasunerako BIDEAK IREKITZEA herritarren eta Foru Aldundiaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa
hobetzen lagunduko dutenak.
 ONARTZEA aurrekontu ireki batzuk, herritarrekin, ordezkari politikoekin eta langile teknikoekin kontrastatutakoak.
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"Aurrekontu Irekiak 2020" prozesua
Ondorengo prozesua burutu da:

2019ko martxoa

2020ko urtarrila-otsaila

2020ko ekaina-abendua

PARTAIDETZA

HAUTAKETA

Herritarrek
proposamenak bidali

Herritarrek proiektuak
hautatu

PROIEKTUAK GARATU,
EBALUATU ETA
HORIEN JARRAIPENA
EGIN

2019ko apirila-abendua

2020ko martxoa-apirila

PROIEKTUEN
ANALISIA
ETA SORRERA

EMAITZAK
Aurrekontuetan gehitu
beharreko proiektuen
behin betiko zerrenda
zehaztu

Herritarren
proposamenak aztertu
eta proiektuak zehaztu
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"Aurrekontu Irekiak 2020" prozesuan erabilitako partaidetza-mekanismoak
Proiektuaren 2 parte hartze faseetan erabilitako partaidetza-mekanismoak honako hauek izan dira:

1. Partaidetza fasea

2. Partaidetza fasea

HERRITARREN ETA ERAGILEEN
PROPOSAMENAK SORTU

FORU AURREKONTUETAN GEHITU BEHARREKO
PROIEKTUAK HAUTATU

Eragile partehartzaileak

 Herritarrak (Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalerriren
batean erroldatutako 16 urtetik gorako edozein pertsona)
 Lurraldeko eragileak

Herritarrak herritartasuna (Gipuzkoako Lurralde Historikoko
udalerriren batean erroldatutako 16 urtetik gorako edozein
pertsona)

Partaidetzamekanismoak

Proposamenak aurkezteko fitxa baten bidez. Fitxa horretan
bete beharreko bi alor zeuden: (1) Proposamenaren izena eta
(2) Proposamenaren deskribapen laburra.

Proiektuak lehenesteko inprimaki baten bidez. 1. faseko
herritarren proposamenetatik abiatuta, sailek sortutako 12
proiektuen artean gehienez 6 proiektu aukeratzeko.

Parte hartzeko bideak:
 Inprimakia Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistroan
entregatu

Parte hartzeko bideak:
 Inprimakia Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistroan
entregatu.

 Aurrez ordaindutako frankeoa duen formularioa Correos-eko
edozein postontzitan utzi
 Gipuzkoako Foru Aldundiaren webguneko inprimaki digitala
bete.

 Aurrez ordaindutako frankeoa duen formularioa Correos-eko
edozein postontzitzan utzi
 Gipuzkoako Foru Aldundiaren webguneko inprimaki digitala
bete.

9

"Aurrekontu Irekiak 2020" prozesuko adierazle garrantzitsuak
Jarraian, prozesuko adierazle garrantzitsuak adierazten dira:

1. Partaidetza fasea

2. Partaidetza fasea

HERRITARREN ETA ERAGILEEN
PROPOSAMENAK SORTU

FORU AURREKONTUETAN GEHITU BEHARREKO
PROIEKTUAK HAUTATU

Datu orokorrak

 892 herritar eta eragileren 1083 ekarpen jaso dira

 13 087 galdetegi jaso dira
 10 789 baliozko galdetegi

Informazio
gehigarria

 % 51 emakumezkoak, % 49 gizonezkoak
 % 81 postaz, % 14 topaketen bidez eta gainerakoa (% 5)
webgunearen eta Erregistroaren bidez

 % 54 emakumeak, % 46 gizonak
 % 89 off-line, % 11 on-line
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3
EBALUAZIO PROZESUAN ERABILITAKO METODOLOGIA
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Ebaluazio-prozesuaren ikuspegi orokorra
"Aurrekontu Irekiak 2020" ekimena ebaluatzeko, ondorengo prozesua burutu da:

IRITZIAK ETA EKARPENAK JASO

GFA-N IRITZIAK
ETA EKARPENAK AZTERTU

EBALUAZIO-TXOSTENA
EGIN ETA EZAGUTZERA EMAN

Inkesta online
Proiektuan parte hartu
duten herritarrak
eta erakundeak

Txostena egin

Azterketa- eta
hausnarketa-tailerra

Banakako elkarrizketak
Proiektuaren talde eragilea

Txostena ezagutzera eman

Sailetako idazkari
teknikoekin banakako
elkarrizketak
+
Focus Group 1
zerbitzuburuekin
Foru-sailak

COVID19ak eragindako larrialdi egoera dela eta, segurtasun-arrazoiengatik, dinamika guztiak telematikoki burutu dira.
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Ebaluazio-prozesuan parte hartzen duten eragileekin landutako elementuak
Jarraian, ebaluazio-prozesuan parte hartu duten eragile bakoitzarekin landutako iritzi-elementuak eta proposamenak azalduko dira:

Proiektuko herritar eta erakunde parte
hartzaileak

Proiektuko Talde Eragilea

Foru-Sailak

 Prozesuaren gardentasuna eta kontu-ematea

 Ezarritako helburuak betetzea

 Prozesuaren gobernantza

 Parte hartzeko erraztasuna. Parte hartzeko
kanalak/baliabideak

 Proiektuko Talde Eragilearen osaeraren
egokitasuna

 Jasotako erabilgarritasuna/onura

 Lehenetsi beharreko proiektuei buruzko informazio
kantitatea eta haren kalitatea

 Proiektuko Talde Eragilearen funtzionamendua

 Partaidetza prozesuaren eraginkortasuna. Kostuonura azterketa

 Prozesuaren gobernantza

 Ikasitakoa eta ekidin beharreko akatsak

 Proiektuak hautatzeko fasera aurkeztutako
proiektuen kalitatearen balioespena

 Eredua ezarritako helburuetara egokitu izana

 Beste proiektu batzuetarako egokigarritasuna

 Jasotako erabilgarritasuna/onura

 Hobetzeko iradokizunak. "Aurrekontu Irekiak"
ekimenaren hurrengo edizioetan egokitu edo
aldatu beharreko alorrak

 Jasotako erabilgarritasuna/onura
 Etorkizunean antzeko prozesuetan parte hartzeko
interesa
 Hobetzeko iradokizunak. "Aurrekontu Irekiak"
ekimenaren hurrengo edizioetan gehitu edo aldatu
alorrak

 Partaidetza prozesuaren eraginkortasuna. Kostuonura azterketa
 Ikasitakoa eta ekidin beharreko akatsak
 Beste proiektu batzuetarako egokigarritasuna
 Hobetzeko iradokizunak. "Aurrekontu Irekiak"
ekimenaren hurrengo edizioetan gehitu edo aldatu
beharreko alorrak
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4
JASOTAKO IRITZIAK ETA PROPOSAMENAK
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4.1
HERRITARREN ETA LURRALDEKO ERAGILEEN
iritziak eta proposamenak
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Herritarrei eta eragileei egindako inkestaren fitxa metodologikoa
Hartzaileak

"Aurrekontu Irekiak 2020" proiektuaren faseren batean parte hartzen duten pertsona eta erakundeak, haien helbide elektronikoa Foru
Aldundiaren esku dago prozesua burutzeko (5.600)

Metodologia

Inkesta online, 2020/07/24an bidalia eta 2020/08/28an itxia

Jasotako erantzun
kopurua eta horien
profila

Jasotako erantzun kopurua, guztira: 151
ERAGILE PROFILAren araberako banaketa:
 Herritarrak: % 97
 Erakundeak: % 3
SEXUAren araberako banaketa:
 Emakumezkoak: % 61
 Gizonezkoak: % 39
ADINAren araberako banaketa:
 16-17: % 1
 18-29: % 3
 30-49: % 39
 50-64: % 37
 65tik gora: % 21
PROZESUAREN FASEen araberako banaketa:
 1. fasea (herritarren proposamenak): % 29
 2. fasea (proiektuen hautaketa): % 55
 Biak: % 16
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Herritarrei eta eragileei egindako inkestaren emaitza orokorrak
1. galdera - Zein da zure GOGOBETETASUN-MAILA prozesuko ondorengo ELEMENTU OROKOR hauei dagokienez?
Batere ez
edo oso
txikia (%)

Txikia (%)

Handia (%)

Oso handia
(%)

Prozesuari buruz HASIERAN EMANDAKO
INFORMAZIOA: helburuak, parte hartzeko bideak, epeak

2

24

72

2

PROZESUAREN GARAPENARI BURUZ EMANDAKO
INFORMAZIOA

4

39

54

3

Parte hartzeko erraztasuna, parte HARTZEKO BIDEEN
ESKURAGARRITASUNari dagokionez

1

22

66

11

Parte hartzeko erraztasuna, KANAL HORIEN
ERAGILTARRITASUN mailari dagokionez

2

13

70

14

2. galdera - Zein da zure GOGOBETETASUN-MAILA PROIEKTUAK LEHENESTEKO FASEKO ondorengo elementu hauei dagokienez?
Batere ez
edo oso
txikia (%)

Txikia (%)

Handia (%)

Oso handia
(%)

Lehenetsi beharreko PROIEKTUEI BURUZ EMANDAKO
INFORMAZIO KANTITATEA ETA KALITATEA

1

23

70

6

PROIEKTUEN KALITATEA

0

19

75

5
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3. galdera - Zein da zure iritzia prozesuaren
GARDENTASUN-MAILAri buruz?

4. galdera – Zein da zure iritzia parte-hartze PROZESUAREN ERABILGARRITASUNAri dagokionez eta ondorengo helburu hauek kontuan hartuz?
Batere ez
edo oso
txikia (%)

Txikia (%)

Handia (%)

Oso handia
(%)

Gipuzkoako herritarrek Foru-Aurrekontuei buruzko
ezagutza handiagoa izatea

0

19

62

20

Gipuzkoako herritarren beharrak hobeto ezagutzea

0

17

64

19

Behar horiei erantzuteko ekimenak gehitzea ForuAurrekontuetan

2

18

64

17

Gipuzkoako herritarren eta Aldundiaren arteko harremana
indartzea

0

18

67

15

18

5. galdera - Aurtengo esperientzia kontuan
hartuta,
ZEIN
DA
ZUK
HURRENGO
URTEETAN PROZESU HONETAN PARTE
HARTZEKO AUKERA?

6. galdera - Aurrekontu Irekiak ekimena hobetzeko,
gehienez 3 proposamen adierazi.
119 proposamen bildu dira guztira, eta horietatik 50
(%42) Aurrekontu Irekien etorkizuneko prozesuetarako
sektore-lehentasunekin bat datoz. Horien artean,
nabarmentzekoak dira gizarte-ongizatearekin, gazteen
enpleguarekin, ingurumen-babesarekin eta generoberdintasunarekin lotutako proposamenak eta indarkeria
matxistaren aurkako lehia.
Jarraian, Aurrekontu Irekiak 2020 prozesuarekin zerikusia
duten 5 pertsona edo eragile baino gehiagoren babesa
jaso duten hobekuntza-alorrak adieraziko dira.

HOBETU BEHARREZKO ALORRAK

Aipamen
kopurua

Prozesuaren berri ematea, pertsona gehiagok haren berri izan dezaten eta
partaide gehiago egon daitezen

30

Herritarrek hautatutako proiektuak ezartzeko eta martxan jartzeko orduan,
horren berri ematea

8

Herritarren hautaketa-fasera igarotzen diren proiektuen egitura eta proiektua
bera gehiago lantzea, bigarren fase hori hobeto burutu ahal izateko

5

Dokumentu honen eranskinean bildu dira jasotako
ekarpen guztiak.
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Herritar eta eragileei egindako inkestaren emaitzak sexu eta adinaren arabera aztertu
Inkestaren emaitzek homogeneotasun handia erakusten dute eta ezin da sexuaren edo adinaren araberako alde esanguratsurik antzeman.
Egin litekeen aipamen garrantzitsu bakarra da, dirudienez, pertsona gazteagoek prozesuari buruzko hasierako informazio gehiago eskatzen dutela (50 urtetik
beherako pertsonen % 36k gogobetetasun-maila txikia edo oso baxua adierazi dute horri dagokionez; 50 urtetik gorakoen kasuan, berriz, zifra hori % 22ra
jaisten da).
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4.2
FORU ALDUNDI BARRUAN jasotako iritziak eta proposamenak
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren barruan egindako ebaluazio-jardueren fitxa metodologikoa
Banakako elkarrizketak proiektuko
talde eragilearekin

Banakako elkarrizketak Sailetako
idazkari teknikoekin

Focus Group zerbitzuburuekin

Hartzaileak

"Aurrekontu Irekiak 2020" proiektuko
Talde Eragilea osatu duten pertsonak

Foru Sailetako idazkari teknikoak

Aurrekontu Irekiak 2020rekin harreman
zuzena izan duten zerbitzuburuak.
Dinamika honetan parte hartzeko
boluntario gisa aurkeztu dira jasotako
gonbidapenaren aurrean

Metodologia

Galdetegi kualitatibo batean
oinarritutako banakako elkarrizketak

Galdetegi kualitatibo batean
oinarritutako banakako elkarrizketak

Dinamikaren aurretik bidalitako gaien
gidoi baten oinarritutako Focus groupa.

Bideokonferentzia bidez egin ziren
2020ko irailaren 2tik 18ra

Bideokonferentzia bidez egin ziren
2020ko irailaren 4tik 15era

Partaide kopurua

7

7
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Bideokonferentzia bidez egin zen
2020ko irailaren 18an
6

Foru Aldundi barruan jasotako iritzi eta proposamenak
Jarraian, Foru Aldundi barruan jasotako iritzi eta proposamen esanguratsuenak adieraziko:

1- EREDUA, ORO HAR

BALIOESPEN ONA duten elementuak
 Azpimarratu behar da ekimena nahiko
finkatuta dagoela, bai Foru Aldundi
kanpoan, eta baita barruan ere. Horrez
gain, etengabe egiten direla
egokitzapenak eta hobekuntzak.
 Ereduaren balioespen orokorra positiboa
da.
 Prozesuaren faseetan partaidetza
sustatzeko eta ezagutzera emateko
bideratutako aurrekontua eta ahalegina
egokitzat jo dira.
 Partaidetza kanalek (batez ere proiektuak
lehenesteko fasean) behar bezala
funtzionatu dute. Kanal horietako batzuk
frankeoa aurrez ordainduta posta
zerbitzua eta web bidezko kanalak dira.

HOBETU BEHARREKO ALORRAK
 Nor bere interesarekin (kolektiboa,
udalerria, eskualdea)lotura duten
proposamen gehiegi daudela
antzeman da. Landu beharreko gaia
da.
 Proiektuaren alde pedagogikoari
garrantzia handiagoa eman (Foru
Aurrekontuak nolakoak diren azaldu,
aurrekontuen mugak adierazi, foruzerbitzu garrantzitsuenen kostua
erakutsi...).
 Herritarrek lehenetsitako eta
azkenean Foru Aurrekontuaren
parte diren proiektuei buruzko
kontuak eman. Kontuan izan
"proiektu bereziak" direla.
 Prozesua epe laburragoan burutu.
Gaur egun luzeegia da.
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Hausnarketarako BESTE ELEMENTU BATZUK
 1. faseko herritarren proposamen asko ez dira benetako
proposamenak, iritzi edo ideia orokorregiak dira, eta horrek
asko zailtzen du proposamen horiek proiektu bihurtu ahal
izatea. Alde horretatik zerbait egin daitekeen aztertu, baina
ez dirudi erraza. Ereduan eztabaida sustatzeko partaidetza
elementuren bat gehi daitekeen aztertu.
 Herritarren proposamen asko Foru Aldundiaren
eskumenetatik kanpo dauden alorrei dagozkie. Zaila dirudi
hori hobetzea, gure eskumen-mapa konplexua baita.
 Talde berezientzako dinamikak indartzea, gazteentzako
dinamikak, adibidez.
 Komunikazio-aurrekontuak berregituratu, hedabide digitalei
eta sare sozialei pisu handiagoa emateko.
 Eredua alda daitekeen aztertu behar da, aurrekontu
handiagoko epe luzeagoko proiektuak gehitu ahal izateko.
 Prozesuan udalak eta eskualdeko erakundeak sartzea
zentzuzkoa den aztertu behar da.

2- GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN BARRUKO FUNTZIONAMENDUA

BALIOESPEN ONA duten elementuak
 Barne-prozesua ondo antolatuta eta
sistematizatuta dago, eta barne-informazioa
nahikoa da.

HOBETU BEHARREKO ALORRAK
 Partaidetza Zuzendaritzak hasierako
iragazketa-lan handiagoa egingo balu,
proposamenak ez direnak zuzenean
ezabatzeko asmoz, zerbitzuen lana dezente
sinplifikatuko litzatekeela uste da.
 Herritarrek lehenetsitako proiektuak burutzean,
horiei buruz berri emateko orduan, koordinazio
hobea egon beharko litzakeela ondorioztatu
da.
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Hausnarketarako BESTE ELEMENTU BATZUK
 Eredua bera zehazteko orduan, baliteke
Sailek parte hartzeko aukera izatea ideia
ontzat jotzea.

3- PROZESUAREN BALIOESPENA ETA KOSTU-ONURAREN AZTERKETA

BALIOESPEN ONA duten elementuak

HOBETU BEHARREKO ALORRAK

 Orokorrean, balioespena ona da.
 Badago lan-karga (ez dago modu berean
banatuta sailen eta zerbitzuen artean), baina,
oro har, uste da proiektuak duen balioak hari
lotutako lana konpentsatzen duela.
 Proiektuak alde interesgarriak ditu, adibidez,
herritarren lehentasunen ezagutza handia
dakar ("herritarren termometro" gisa
funtzionatzen du) eta herritarrak eta foruerakundea hurbiltzen ditu. Horrez gain,
prozesu osoak herritarren ahalduntzea Dakar.

 Prozesuak balio gutxiago du ideia berritzaileak
eskuratzeari dagokionez.
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Hausnarketarako BESTE ELEMENTU BATZUK
 “Topaketak”-en gisako dinamikek taldeari lan
handia suposatzen die (bereziki, Partaidetza
Zuzendaritzari), baina, aldi berean, asko
hurbiltzen ditu herritarrak. Garrantzitsua da
"oreka-puntua" aurkitzea kostu-onurari
dagokionez.

5
"AURREKONTU IREKIAK" EKIMENAREN ETORKIZUNEKO
EDIZIOETARAKO ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK
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"Aurrekontu Irekiak 2020" proiektuaren ebaluazioari buruzko ondorioak
Jarraian, "Aurrekontu Irekiak 2020" proiektuaren ebaluazioaren ondorio garrantzitsuenak aurkeztuko dira:

1. Herritarrek prozesuarekiko duten gogobetetasun-maila oso handia da. Inkestari erantzun dioten pertsonen eta eragileen % 95ek adierazi du
etorkizunean "aurrekontu Irekietan" parte hartzeko aukera handia edo oso handia dela. Asebetetze orokor handi horretaz gain, herritarrek positiboki
balioetsi dituzte prozesuaren funtsezko elementuak, gardentasun-maila eta haren erabilgarritasuna, esate baterako, Gipuzkoako herritarren eta
Aldundiaren arteko harremana sendotzea bezalako helburuei dagokienez.

2. Era berean, foru sailen barneko balioespena ere oso positiboa da.
3. Herritarren hobekuntza hobetzeko proposamen nagusiak honako gaiekin dute lotura: prozesuari buruz informazio gehiago ematea, pertsona
gehiagorengana irits dadin; herritarren hautaketa fasera igarotzen diren proiektuen berri gehiago ematea; eta herritarrek ekimen honen esparruan
hautatutako proiektuak kontuan hartzea eta martxan jartzea.

4. Hein handi batean, foru-sailen balioespen eta proposamenak herritarrenak antzekoak dira. Proiektuak izugarrizko balio soziala dakar, alde batetik,
herritarren lehentasunak ezagutzera ematen direlako, eta beste alde batetik, herritarrak eta foro-erakundeak hurbiltzen dituelako. Horrez gain, prozesu
osoak herritarren ahalduntzea dakar.

5. Nolanahi ere, "Aurrekontu Irekiak" proiektu konplexua, eta, ondorioz aurrera egiteko eta hobetzeko elementu berriak gehitu behar dira,
prozesua eraginkorragoa eta baliotsuagoa izan dadin. Zentzu horretan, hainbat elementu aipatu dira, adibidez, alde pedagogikoa eta
lankidetza sustatzea edota ereduan eztabaida bultzatzeko partaidetza elementuak dituzten dinamika parte hartzaileak gehitzea.
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"Aurrekontu Irekiak" etorkizuneko edizioetarako gomendioak
Jarraian, hobekuntza-gomendio batzuk aurkeztuko dira partaidetza-ekimen honen etorkizuneko edizioetarako. Bi jarduera-ardatzen bidez egituratuta daude:
 Ekimena pertsona gehiagorengana iristea.
 Balio handiagoa emango dion eredu batean sakontzea.

1. ardatza
EKIMENA PERTSONA GEHIAGORENGANA IRITSI

2. ardatza
BALIO HANDIAGOA EMATEKO EREDUA

 Lurraldean aurrez aurreko dinamikei eutsi, herritarren eta foruerakundearen arteko lotura indartzeko. Mota horretako dinamiken kostuonura oreka aurkitu.
 Ekimenaren komunikaziorako eta sustapenerako kanal digitalak indartu.

 Proposamenak egiteko gero eta partaidetza-dinamika aurreratuagoak
txertatu. Proposamen horiek proiektuak lantzeko fasera ere zabal
daitezkeelarik.
 Herritarrek lehenetsitako proiektuei buruzko kontu-emate espezifikoa
egin. Hautatutako proiektu horien ezarpenari eta horien bidez lortutako
eraginari buruzko informazioa eman.
 Lehenetsi beharreko proiektuek bete behar dituzten irizpide batzuk
malgutu eta, oro har, eredua malgutzea aztertu.
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Eranskina
HERRITARREK ETA ERAGILEEK EBALUAZIO-PROZESUAN
EGINDAKO EKARPENAK
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Herritarrek eta eragileek ebaluazio-prozesuan egindako ekarpenak
Ondoren, jasotako ekarpenak jasotzen dira (hitzez hitz eta pertsona edo eragile bakoitzak adierazitako hizkuntzan):
Aurrekontu haundiagoa izatea.
Aurrekontu handiagoa.
Publicitarlo más. Hay que estar muy en el tema para saber votar o conocer a alguien trabajando en el tema.
Gehiago hedatzea.
Mayor información sobre el inicio del proceso.
Propaganda también en prensa escrita, la gente mayor tiene reparo a internet.
Mayor publicidad de dicha iniciativa
Gizon eta emakumeearteko berdintasuna sustatzeko planak.
Mayor comunicación.
Vivienda para jóvenes.
Más profundidad en la información.
Divulgación más amplia y generalizada.
Hacer que la información llegue al máximo posible de personas para facilitar su participación.
Hacer seguimiento de la gestión de las iniciativas.
Aumentar el número de proyectos sometidos a consulta vinculante.
Promover ayudas a la contratación de parados mayores de 52.
Intentar llegar a más personas.
Que el peso de los partidos políticos que están en la Diputación debería de ser menos dando prioridad a la opinión de la ciudadanía.
Soledad Personas Mayores.
Residencias de mayores.
Una programación mas abierta para poder hacer la selección.
Komunikazio, informazio gehiago eskuragarri izatea.
Atención prioritaria a niños y personas mayores.
Gaixotasun larrrien aurkako ikerkuntza.
Saiatu ahalik eta jende gehienari ailegatzen.
Publizitate gehiago.
Mayor información.
Adimen urritasuna duten gazteen enplegua bultzatzea.
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Dependencia, residencias, centro de día.
Proposamenak aurkezteko fasearen inguruko informazio gehiago.
Tener informada de los proyectos a la ciudadanía.
Pandemiak eragindako kalteak zuzentzea.
Información.
Diversificar en mayor medida el abanico de iniciativas, con extensión a otros capítulos.
Hirugarren adineko pertsonen zaintza eta laguntzak..
El tema del reciclaje menos consumo de plásticos y que la gente sea mas consciente con el reciclaje.
Anunciarlo con antelación.
Identificación concreta de los proyectos, por tanto evitar las generalizaciones.
Famili monoparentalentzako dirulaguntzak ireki.
Necesidad de acercarse más y mejor a la ciudadanía.
Ekimenaren 2. fasearen ezagutza GFAren webgunearen bitartez izan dut; 1. fasean parte hartze izana gustokoa izango nuke, hau da, proiektuak proposatzearenean. Ez
dakit noiz edo nola egin zen horren hedapena; agian zabalagoa izan beharko luke.
Mayor publicidad.
Ingurumena zaindu eta errespetatu.
Informazioa oso maiz jasotzea herritarrok.
Jangela solidario gehiago.
Mayor Información.
Ampliar el alcance de las encuestas entre la población.
Dar mås visibilidad a los proyectos.
Mayor visibilidad en el anuncio de la iniciativa a través de más soportes y/o medios de información.
En la declaración de la renta.
Apoyo a la investigación.
Impulsar en las empresas la menor fabricación de plásticos.
Donostiako txoko guztietara heltzea.
Esparru ezberdinak bereiztea.
Onartutako ekimen ondorioen hedapen zabala egitea.
Más concreción de la plasmación de dichas propuestas.
Posibilidad de realizar la votación vía Internet.
Gazteentzako etxebizitza alokagairurako diru partidak.
Mayor participación.
Pisos vacíos en Gipuzkoa para alquiler barato.
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Más claridad de la información.
Plantear proyectos por rangos de edad. No todos los proyectos sirven para tod@s.
Garantizar que se tomarán en cuenta las propuestas de la ciudadanía.
Facilitar la participación de la ciudadanía en la puesta en marcha y seguimiento de las iniciativas
Promover la gratuidad de trasportes públicos
Intentar acceder a la información a través de otros medios.
Que estos partidos políticos tomen mayor conciencia incluso en temas con los que NO están de acuerdo como es la ecología en general y la gestión de residuos en
particular. La experiencia demuestra que el quinto contenedor es necesario para una mayor reutilización de nuestros residuos, (al producir compost).
Violencia de género.
Mas abierta a la realidad del territorio.
Partaidetza zabalagoa izateko edapen handiagoa.
Cuidado absoluto del medio ambiente.
Indarkeria matxista prebenitzea gazteen artean.
Adimen urritasuna duten neska/mutilak egoera normalizatu etan parte hartzeko ekimenproposamenak.
Ayuda al autónomo y facilitar canales de venta.
Ze ezaugarri izan behar dituzten proposamenek zehaztea.
Tener en cuenta las necesidades y prioridades de la ciudadanía.
Euskal kultura eta kultura euskeraz sustatzea, indartzea.
Información.
Tener referencia de las fases intermedias del proceso.
Que bajen los alquileres de los pisos para que la juventud pueda acceder a una vivienda digna.
Darle más importancia.
Identificar los municipios, entidades o grupos sociales a beneficiar...
Ikasketarako bekak ematerako orduan errentaz aparte, hipotekarik badaude behiratzea lomeni litzateke.
Que veamos que realmente se cumple los acuerdos del proceso.
Bertako produktuak sustatu. Garaian garaikoa ta lekuan lekukoa.
Umeen eskolako lanak eta euskera indartzeko txoko gehiago.
Más transparencia.
Realizar propuestas orientadas al medio ambiente y animales.
Hacer que la ciudadanía sienta que se le tiene en cuenta.
Apoyo a la educación.
Utilización racional tanto del aire acondicionado como de calefacción en autobuses y edificios públicos.
Ahalik eta azkarren martxan jartzea.
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Incorporación a jóvenes a trabajos indispensables: fontaneria,ebanisteria,electricistas...
Menos tecnicismos en el lenguaje.
Sería interesante que algunos proyectos fuesen mucho más concretos y no tan generalistas. En el enunciado caben muchas cosas. Quizá algún proyecto debería ser muy
concreto. Por ejemplo, y sin que sirva de referencia: recogida de basuras en playas y montes.
Promover la gratuidad a mayores de 50 a las piscinas y a los centros deportivos.
Dar más información sobre las propuestas que se listan, propuestas concretas.
En el tema de la gestión de los bosques falta la opinión de los movimientos ecologistas, y de la ciudadanía.
Desempleo como consecuencia del Covid.
Que incluya a toda la ciudadanía.
Promover empleo para los jóvenes y personas en paro.
Gizarte bazterketako egoeran dauden pertsonen arretako zentroa.
Gureak elkarteari laguntzak.
Empleo juvenil, incentivar y facilitar el acceso al empleo.
Que se cumpla lo anterior.
Ingurugiroa zaintzea.
Información.
Conocer los promotores de cada iniciativa.
Facilitar mas ayudas a personas que tienen problemas de salud y movilidad.
Mucha más publicidad y seguimiento.
Balance de las gestiones o auditoria de las mismas.
Etxeeten egin beharreko hobekuntzetarako diru laguntza gehiago.
Haurreko proposamenak bideragarritasuna izan dezaten heziketa eta kontzientzia hartzea sustatu.
Eskaleek lo egiteko tokiak.
Más explicación de las iniciativas.
Priorizar propuestas que generen empleo en Euskadi.
Difundir en los medios de comunicación estas iniciativas. Pienso que no llegan a mucha gente.
Apoyo a la sanidad y servicios sociales.
Mayor formación de personas que auxilien a discapacitados tanto físicos como psíquicos.
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