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OLATZ GARAMENDI LANDA ANDREAK, GOBERNANTZA 

PUBLIKO ETA AUTOGOBERNUKO SAILBURU ETA 

EUSKO JAURLARITZAREN IDAZKARIAK

ZIURTATZEN DUT:

Gobernu Kontseiluak 2021eko apirilaren 27an egindako bilkuran, besteak 

beste, honako erabaki hau onartu zuela:

ERABAKIA, EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORREAN ETA HAREN 

SEKTORE PUBLIKOAN GARDENTASUNAREN EZARPEN-MAILARI 

BURUZKO 2020KO BALANTZE-TXOSTENAREN BERRI EMATEKO 

DENA, ETA GARDENTASUNA ETA GOBERNU ONA BULTZATZEN 

JARRAITZEKO NEURRIAK ONARTZEKO DENA.  (2021/00386 ESP.) (A/20210084)

Gobernu Kontseiluaren 2015eko urtarrilaren 13ko Erabakiaren bidez, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Administrazioaren funtzionamendu-neurriak onartu ziren, 

informazio publikorako sarbideari, publizitate aktiboari eta gardentasunaren eta 

gobernu onaren kulturan aurrera egiteari dagokienez; Gobernu Kontseiluak, halaber, 

2015eko, 2016ko, 2017ko, 2018ko eta 2019ko balantze-txostenen berri izateko eta 

gardentasuna bultzatzen jarraitzeko neurriak onartzeko erabakiak hartu zituen. Erabaki 

horiekin bat etorriz, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Herritarrak Hartzeko 

eta Zerbitzu Digitaletako Zuzendaritzak 2020ko Balantze Txostena egin du, erabaki 

hura hartu zenetik sei urte igaro ondoren, EAEko Administrazio Orokorrean eta haren 

sektore publikoan gardentasuna zenbateraino ezarri den aztertzeko, bi arlo hauek 

kontuan hartuta: publizitate aktiboa eta informazio publikora sarbidea izateko 

eskubidea.

2018ko balantze-txostenak azken lau urteetan lortu diren aurrerapen sakonak jaso 

zituen, baita gobernu onaren filosofian errotutako Eusko Jaurlaritzaren gardentasun-

eredua ere. Antolaketari dagokionez, honako hauek hartzen ditu oinarri moduan 

ereduak: lidergo sendoa burutzan eta enplegatu publiko guztien inplikazioa, baita 

kontrolerako mekanismo independenteak ere; hiru zutabetan oinarritzen den lan-

kultura berri baten sustapena: barruan gertatzen dena gertatzen den une berean ikus 

daiteke kanpotik, kanpoan gertatzen denari adi egoten da barrutik (entzute aktiboa), 

eta balio publikoa sortzen duten eragile herritarrak aintzat hartzen dira eta haiekin 

lankidetzan aritzen da; eta kudeaketa-tresna berriak, argitaratutako informazioa 

kalitatezkoa izan dadin: hau da, zehatza, osoa, eguneratua, testuinguruan kokatua, 

garrantzitsua eta irekia, berrerabiltzeko aukera emango duena.
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2019ko txostenean jasotzen zen, halaber, gardentasun-ereduan aurrera egiten eta 

eredua sendotzen jarraitzeko erronka jakin batzuk zeudela (eranskineko txostenean 

azaltzen direnak) eta 2020ko ekitaldian ekin beharko zitzaiela, Gobernu Irekirako 

Nazioarteko Aliantzak (OGP) ezartzen dituen eskakizun zorrotzekin bat etorrita. Izan 

ere, Euskadi aliantza horretako kide da 2018tik, eta konpromiso hauek hartu ditu 

(bertako kide diren munduko 20 eskualdeek egin duten bezala): gobernu-jarduerei 

buruzko informazioa eskuragarriago egotea, herritarren parte-hartzea laguntzea, gure 

gobernu guztietan integritate profesionaleko estandar gorenak aplikatzea, eta 

teknologia berrietarako sarbidea areagotzea, kontuak ireki eta emateko. Hori guztia 

lotuta dago gure uste sendo honekin: irekitasunaren balioa defendatzeak oparotasun, 

ongizate eta giza duintasun handiagoak ekarriko ditu geure herrialdeetara eta elkarren 

arteko lotura gero eta gehiago dituen mundu honetara. Konpromiso hori OGP 

Euskadiren 2018-2020 Planean gauzatu da. Plan hori dagoeneko amaitu da, eta 

Aliantzak ezarritako ebaluazio-plan independenteak (Independent Repport Mechanism-

IRM) herritarrekin lankidetzan egindako diseinua ebaluatu zuen, «nagusi» gisa, hau da, 

eman daitekeen baloraziorik handienarekin. Planean jasotako 5 konpromisoen 

ezarpenak ere balorazio oso ona eman du, plana amaitu ostean kanpoko enpresa 

batek egindako ebaluazio parte-hartzailearen prozesuan. 2020ko ekitaldian, eta 

Euskadik gobernu irekiaren alde duen erakundearteko konpromisoaren erakusgarri, 

2021eko uztailean Gobernu Irekiaren aldeko Nazioarteko Aliantzaren aurrean 

aurkeztuko den OGP Euskadi 2021-2024 Plana egiten hasi zen, herritarrekin batera.

Gaur egun, kontuan hartu behar da, halaber, EAEko gardentasunari buruzko arau 

batek onartzeke jarraitzen duela. Gobernu honek konpromiso programatiko hori hartu 

du XII. legegintzaldian, eta gardentasunari eta herritarren parte-hartzeari buruzko lege 

bat onartzea sustatu du, herritarren aurrean administrazioaren gardentasuna 

bermatzeko, herritarrek gai publikoetan parte har dezaten sustatzeko, eta garatutako 

ekintza eta ekimenen kontuak denbora errealean ematea errazteko.

Txostenak, halaber, Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen jarduera 

jasotzen du, organo independente horrek bere gain hartzen baititu, aldi baterako eta 

autonomia-legerik ez dagoen bitartean, EAEko erakunde komunek eta tokiko 

erakundeek informazio publikoa berariaz edo presuntzioz ukatzeagatik aurkezten diren 

erreklamazioak ebazteko eginkizunak, irailaren 13ko 128/2016 Dekretuan ezarritakoa 

betez.

2020ko balantze-txostenak 2021rako erronkak ere jasotzen ditu. GARDENA – Eusko 

Jaurlaritzaren Gardentasunaren atarian argitaratuko da txostena, gobernu honek 

kudeaketa gardena sustatzeko duen borondatearen adierazpide izan dadin.

Horrenbestez, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuta eta 

eztabaida egin ondoren, Gobernu Kontseiluak honako hau onartu du: 



3 - 3

ERABAKIA:

“Lehenengoa.- EAEko Administrazio Orokorreko eta haren sektore 

publikoko gardentasunaren ezarpen-mailari buruz 2020ko balantze-

txostenean jasotako informazioaren berri jakitea, erabaki honen 

Eranskinean jasotakoaren arabera.

Bigarrena.- Gardentasuna eta gobernu ona bultzatzen jarraitzea; 

horretarako, 2020ko balantze-txostenean adierazitako lan-ildoak hedatuko 

dira, eta behar adina jarduera egingo dira, aplikatzekoak diren arauetan eta 

nazioarteko estandarretan ezarritakoa bete dadin EAEko sektore publikoan 

eta haren partaidetza duten entitateetan —nahiz eta partaidetza hori 

nagusia ez izan—.

Hirugarrena.- Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko Gobernu 

Irekiaren Zuzendaritzari agintzea informazio publikoaren publizitate 

aktiboaren eta estatuko eta nazioarteko gardentasun-indizeen 

posizionamenduaren arloan indarrean dagoen legeria bultzatzera eta 

betetzera bideratutako lanak zeharkako izaeraz koordinatzeko, 

Zuzendaritza horren ardura baita gardentasuna bultzatzea eta herritarrek 

politika publikoen definizioan, kudeaketan, exekuzioan eta ebaluazioan 

parte hartzea; horrez gain, herritarrek informazio publikoa eskuratzeko 

duten eskubidearen erabilera kudeatzea eta koordinatzea, 2015eko 

urtarrilaren 13ko erabakia eta akordio hau hedatzen jarrai dezan. 

Horretarako, hain zuzen, publizitate aktiboaren eta informazio publikoa 

eskuratzeko eskubidearen ezarpena sustatu eta koordinatuko da Eusko 

Jaurlaritzako sail guztiekin –horiek, aldi berean, gardentasunaren 

bultzatzaile gisa jardun beharko dute atxikita dituzten eta orientabideen 

esparruan parte hartzen duten sektore publikoko erakundeetan–. Halaber, 

erabaki hau hartu eta gehienez urtebeteko epean, Gobernantza Publiko eta 

Autogobernu Saileko Gobernu Irekiaren Zuzendaritzak gardentasunaren bi 

aldeen bilakaera-mailari buruzko balantzea aurkeztu beharko du.

Laugarrena.- Erabaki hau eta dagokion eranskina argitaratzea GARDENA 

– Gardentasunaren atarian, Gobernu honek gardentasunarekin eta kontuak 

ematearekin duen konpromisoaren adierazgarri izan dadin.”

 

Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, ziurtagiri hau 

egiten dut, Vitoria-Gasteizen, sinadura digitalaren egunean.


