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Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 66. artikuluaren
ildotik, publizitate aktiboaren eta informazio publikorako sarbidearen
inguruko betebeharren aurreko ekitaldiko betetze-mailari buruzko
txostena egin behar du Udalak, urteko lehen hiruhilekoan.
Udalaren publizitate aktiboaren xede diren 52 informazio-item
identifikatzen dira txosten honetan, gardentasunaren arloan indarrean
dagoen lege-esparrua aintzat harturik. Gainera, informazio publikoa
eskuratzeko eskubidea baliatzearen eta gardentasun-atariaren —
www.vitoria-gasteiz.org/gardentasuna— inguruko estatistikak jasotzen dira.

Vitoria-Gasteiz, 2020ko apirilaren 3an

Erakundeari, antolakuntzari eta plangintzari buruzko informazioa

Epigrafe honetan 15 informazio-item bildu ditugu, erakundeari, gobernuorganoei, hautetsiei, konfiantzazkoei eta kudeaketaren plangintzari
buruzko informazioarekin zerikusia dutenak.

93%
14/15 argitaratuta

7%
1/15 argitaratu gabe

Oraindik ez da ematen zuzendaritza-postuetarako eskatzen den hizkuntza-eskakizunari buruzko informaziorik, eta, beraz,
argitaratu gabeko item bat mantentzen da. Epigrafe honetan jasotako gainerako adierazleak argitaratzen dira, eta
eguneratuta mantentzen. 2021ean, gainera, artxibo independente gisa sartu da kargu hautetsien arduraldiaren ehunekoa,
3
eta, hartara, aurreko urteetan behin eta berriz egindako eskaera bete.

Arlo juridikoko eta araudien arloko informazioa

15 informazio-item identifikatu ditugu, udal-araudiari, kontsulta-organoen
txostenei, partaidetza-prozesuei eta abarri buruzko informazioarekin
zerikusia dutenak.

63%
5/8 argitaratuta

27%
3/8 argitaratu gabe

2021ean oraindik ez dira argitaratu item hauek: zuzenbidearen interpretazioa dakarten edo ondorio juridikoak dituzten
udal-organoen erabakiak; Urteko Araugintza Plana eta arau-testuak egiteko dosierrak osatzen dituzten oroitidazki eta
txostenak.

Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta estatistikoa

Kudeaketa ekonomikoaren inguruko 16 informazio-item bildu dira atal
honetan (aurrekontuak, kontratuak, adierazle ekonomikoak, ordainsariak,
hitzarmenak, inbentarioak...). Datu irekiak izan daitezkeen itemak dira.

81%
13/16 argitaratuta

19%
3/16 argitaratu gabe

6%
1/16 hobetu daiteke

Hauek ez dira eguneratu: ondasunen udal-inbentarioa, ez-betetzeagatik ezarritako zigorrei buruzko informazioa eta
hornitzaileen zerrenda. 2021ean, Udalak sinatutako hitzarmenen zabalkundea hobetzeko planteamenduak egiteke
jarraitzen du (kasu guztietan, hitzarmenen testu osoa argitaratzea).

Langileei buruzko informazioa

Langileei buruzko 4 informazio-item espezifiko daude: enplegu-eskaintzei
buruzko informazioa, ikastaroak eta prestakuntza, ordezkaritza sindikala eta
lanpostuen zerrendak, eta hori da hobetu daitekeena.

100%
4/4 argitaratuta

25%
1/4 hobetu daiteke

Administrazio-antolakuntzari buruzko item guztiak eguneratuta daude: Administrazio-egiturari, langileei (lanpostuen
zerrenda barne), antolaketa-dekretuei, ordezkaritza sindikalari eta besteri buruzko informazioa. Gainera, prestakuntzari,
lanpostuen katalogoari, lan-eskaintza publikoei eta soldata-taulei buruzko informazioa ematen da. Aurreko txostenetan
proposatutako hobekuntza egiteke dago, hau da, koadro sinoptiko argi bat gehitzea, lanpostuen zerrenda hobeto ulertu
dadin.

Politika publiko lokalei eta zerbitzu-zorroari buruzko informazioa

Herritarrei hainbat esparrutan eskaintzen zaizkien zerbitzuen inguruko
informazioa —kostua, ordutegiak, prezio publikoak...— eta zerbitzu-kartei
buruzkoa emateko konpromisoa dakarten 4 informazio-item identifikatu dira.

100%
4/4 argitaratuta

50%
2/4 hobetu daiteke

2021ean, aurreko urteetako joerari eutsi zaio: kategoria horretako item guztiei zabalkundea eman zaie, baina, dagoen
informazioa hobetze aldera, zerbitzuen karta edo katalogo bat sortzen aurrera egin beharko litzateke. Gainera,
webgunean oraindik ez dago Udalaren kalitate-politikari buruzko informaziorik.

Beste zenbait alderdi

Kasu honetan, 5 informazio item orokor adierazten dira, hauen inguruan:
gardentasun-ataria, herritarrei arreta emateko kanalen zabalkundea,
herritarrekiko harremanetarako espazio bat eta partaidetza-sistema bat izatea...

100%
5/5 argitaratuta

‘Beste zenbait kontu’ epigrafean jasotako itemak eguneratuta daude. Webgunea hobetzeko lana etengabea da, eta
erabiltzeko erraztasun handiagoa emango duten hainbat proiektu ari dira garatzen aldi berean. Gainera, itxura
garaikideagoa, lagunkoiagoa emango zaio.

Informazio publikoa eskuratzea

2021
Jasotako eskabideak

39

Emandako erantzunak

16 (%41)

Epe barruan emandako
erantzunak

7

Onetsitako eskabideak

3

Partez onetsiak

0

Ezetsitako eskabideak

0

Urte bukaeran
erantzuteke

39

2021ean gora egin du eskabideen kopuruak, eta 2019an lortutako mailetara hurbildu da (39 eskabide, 28 eskabideren
aldean). Bestalde, areagotu egin da 2019an ikusi zen emandako erantzunen beheranzko joera, eta, horrekin batera,
handitu ekitaldi bukaeran artean informazioa eskuratu zain zeuden eskabideen kopurua.

Gardentasun-atarira egindako bisitak
Bisita-kopurua

Orri-ikuskapen
bakarrak

12.976.742

8.539.747

9.935

7.209

Guztiaren % 0,08

Guztiaren % 0,08

Antolakuntza eta plangintza

3.721

2.575

Ekonomia eta aurrekontuak

1.167

783

Kontratazioak eta ondarea

953

644

Gardentasuna, gaika

1.423

1.053

Udal araudia

7.149

5.211

Goi-karguak eta langile izendatuak

2.162

1.369

Goi-karguen ordainsariak

1.523

1.179

Udal langileak

8.207

5.715

Jardueren eta ondasunen erregistroa

6.914

440

Gai-zerrenda eta akten kontsultak

1.052

605

Osoko bilkuraren zuzeneko emanaldiak
streamingen

3.730

2.645

460

225

Legealdiko plan estrategikoa

1.274

837

Open data (orri nagusia)

4.022

2.829

Udalaren webgunea
Gardentasun-ataria (hasiera)
Elkarren arteko erlazioa

Gardentasun-atarira
egindako bisitek —bai orri
nagusira egindakoek, bai
orri tematikoetara
egindakoek— pandemiaren
aurreko mailak
berreskuratu dituzte. Udal
langileei buruzko
orrialdeetara egindako
bisitek nabarmen egin dute
gora, ziur aski urtean zehar
abian jarritako hautaketaprozesuen ondorioz.

Kontratu-estatistikak eta -zerrendak

Ondorioak

2021ean, gardentasun aktiboaren betebeharrak betetzeari gagozkiolarik, Gasteizko Udalean, kuantitatiboki behintzat,
aurreko urteetako maila bertsua agertzea bi modutan interpreta daiteke. Alde batetik, esan liteke nolabaiteko
heldutasun-maila lortu dela informazioa argitaratu eta zabaltzeko dinamika jakin batzuetan, eta horrek betetze-maila,
kuantitatiboki, oso altua izatea dakar berekin. Bestetik, aldiz, esan liteke geldialdi batean gaudela, aurreko urteetan
detektatutako defizitak errepikatzen jarraitzen baita —horregatik ez gara iristen % 90era— eta ez baitzaie heltzen eremu
kualitatiboan proposatutako hobekuntzei.
Ekitaldian zehar, gobernantza lokalaren dinamika eta politikak ebaluatzeko lan handia egin zen, eta saria izan du lan
horrek. Izan ere, 2022ko urtarrilean, ELoGE Gobernantzaren Europako Zigilua eskuratu zen, gobernu onaren, kalitatearen
eta berrikuntza demokratikoaren hamabi printzipioko zerrendan bikaintasun-kalifikazioa egiaztatzen duten gobernu
lokalentzat Europan ematen den bereizgarririk handiena, garapen iraunkorraren helburuekin lerrokatua. Lan horri esker,
hobetu beharreko hainbat arlo hauteman dira, gardentasun aktiboaren eremuan eragina dutenak, hurrengo ekitaldietan
bereizgarri garrantzitsu horri eutsi nahi bazaio landu beharko direnak, bi edo hiru urtean behin berritu beharra baitago
zigilua.

Horrenbestez, lehenago bezala, betebeharren betetze-maila handia da, baina bikaintasunera iristea eragozten duten
zenbait barne-dinamika birplanteatu beharra dago, eta konpromiso tekniko eta politiko handiagoarekin jorratu behar
dira horiek, informazioaren legezko betebeharrak betetzeaz arduratu behar duten langileei lana erraztuko dieten
baliabide teknikoak eskaintzeaz gain. Barne-komunikazio hobea behar da, baita gardentasunaren eta gobernu onaren
kultura proaktiboaren onurak nabarmenduko dituen prestakuntza ere.

