Tokiko Zuzendaritza Publikoko Programa 2021-2022

Ayuntamientos vascos 2030:
desarrollo sostenible,
recuperación y transformación
2021-2030 hamarkada hau Nazio Batuek ekintzaren hamarkada
moduan definitu zuten, 2030 Agenda ezartzeko eta bertan ageri diren
garapen jasangarrirako 17 helburuak (GJH) betetzeko, baita, horiez
gain, gobernu-maila desberdinetan identifikatuko direnak betetzeko
ere. Egiteko horrek ez du atzerapenik onartzen; izan ere, 2030
Agendaren beraren betetze-maila oso aurreratua dago, indarrean
jarri zenetik (2016ko urtarrilaren 1a) ia sei urte igaro baitira.

D

uela zenbait urtez geroztik, EUDEL
eta IVAP lankidetzan ari dira EAEko
tokiko erakundeen langileentzako
prestakuntzaren esparruan. Horren osagarri,
Zuzendaritza Publikoko Programa ezarri zen,
ibilbide gisa eratua, eta hainbat edizio eta formatu
ezagutu ditu. Ibilbide hori udaletako zuzendaritzakideek bete dute, baita estatu-mailako gaikuntza
dute funtzionarioek eta kudeaketa-ardurak
dituzten teknikariek ere; zenbait kasutan,
udalbatzatan funtzio exekutiboak dituzten udalordezkariek ere parte hartu dute.
COVID-19 krisiarekin bizi izan den testuinguru
konplexuaren ondoren, bi erakundeek
beharrezkotzat jo dute ibilbide horri programa
honekin berriz ekitea. Programa hau EAEko
udalek eta gainerako tokiko erakundeek XXI.
mendeko hirugarren hamarkada honetan
dituzten erronken barruan kokatzen da, eta
helburutzat du aipatutako gobernu-maila horiei
eta, bereziki, ibilbide honetan parte hartzen
duten pertsonei, oinarrizko tresna kontzeptualak
eta aplikagarriak ematea, epe laburreko eta
ertaineko etorkizunari aurre egiteko. Izan ere,
etorkizuna ziurgabetasunak markatzen du, bai
eta toki-administrazioek aurre egin beharko
dieten erronka itzelek ere, susperraldia eta
eraldaketa lortzeko, baina batik bat Euskadiko
tokiko gobernuek garapen jasangarriari eta 2030
Agenda erabat betetzeari egiten dioten ekarpena
bermatzeko, ingurumenari, ekonomiari eta
gizarteari dagokienez, baina baita trantsizio luze
hori erraztuko duen tokiko gobernantza-sistema
bat eraikitzeari dagokionez ere.
2021-2030 hamarkada hau Nazio Batuek
ekintzaren hamarkada moduan definitu zuten,
2030 Agenda ezartzeko eta bertan ageri diren
garapen jasangarrirako 17 helburuak (GJH)
betetzeko, baita, horiez gain, gobernu-maila
desberdinetan identifikatuko direnak betetzeko
ere. Egiteko horrek ez du atzerapenik onartzen;
izan ere, 2030 Agendaren beraren betetze-maila
oso aurreratua dago, indarrean jarri zenetik
(2016ko urtarrilaren 1a) ia sei urte igaro baitira.
Tokiko gobernuak ardatz dira GJHak modu
egokian tokikotu eta ezartzeko, bai eta modu
egokian garatzeko ere, haien politikak eta
eskumenak diseinatzean eta egikaritzean.
Gainera, nabarmendu behar da 2022tik aurrera,
2030 Agendak denboraren erdia egina izango
duenez, amaiera gero eta gertuago izango duela
eta helburuen adierazpenen ordez gauzatutako

errealitateek izan beharko dutela nagusi. 2030
Agendari buruzko sentsibilizazioa beti beharrezkoa
izango den arren, pixkanaka, bertan ageri diren
GJHek eta jomugek sendo ezartzeko urratsak
egin beharko dira Euskadiko tokiko gobernuaren
esparruan.
Era berean, pandemiaren eta haren inpaktu
sanitario, ekonomiko eta sozialen ondorioz,
Europar Batasunak suspertze eta erresilientziako
ezohiko programa bat onartu du (Next
Generation). Programa horren helburua da
herrialde kideei finantza-baliabide ez-itzulgarri
batzuk eta maileguak injektatzea. Programa hori
egikaritzeko epea 2021etik 2026ra bitartekoa
da. Denbora-tarte horretan, EAEko administrazio
publikoek eta, zehazki, udalerriek eta beste
toki-erakunde batzuek, zuzenki edo zeharka
(dirulaguntza, hitzarmen edo transferentzia
bidez) finantza-ekarpen horien zati bat jasoko
dute, Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia
Planaren barruan sartzen diren tokiko proiektuak
garatzeko, eta, bereziki, konfiguratu diren
hogeita hamar osagaien barruan sartzen direnak
–inbertsio-proiektuen katalogo zabal batean
banatuta daudenak–. Inbertsio-proiektu horiek
ardatz batzuetan txertatuta egon behar dira
(trantsizio ekologikoa, eraldaketa digitala, gizarteeta lurralde-kohesioa, genero-berdintasuna),
politika euskarri edo bultzatzaile batzuetan (tokiko
eskumenetan asko eragiten duten arloak), bai eta
–esan bezala– osagai multzo batean ere; osagai
horiek zenbait inbertsio-proiektutan garatzen dira
eta EAEko tokiko gobernuek arreta berezia jarri
beharko diete. Euskadin, Eusko Jaurlaritzak 2020ko
azken aldera Euskadi.Next dokumentua egin zuen,
inbertsio-lerroen lehen gida bat egituratu asmoz.
Horren arabera, inbertsio horien betearazpenean
parte hartu beharko dute EAEko tokiko
erakundeek; udalek, zehazki, haien eskumenekoak
diren arloetan hartu beharko dute parte, behin
ESEPEetan (Ekonomia Suspertzeko eta Eraldatzeko
Proiektu Estrategikoak) dagokien tokia aurkituta.
ESEPE horietan, EAEko tokiko erakundeak eta
haien sektore publikoko erakundeak aurkeztu ahal
izango dira, kasuan-kasuan, erakunde interesdun
gisa, eta izena eman ahal izango dute dagokien
erregistroan, tresna horren bidez bideratutako
funts jakin batzuen hartzaile izateko. Halaber, ezin
da ahaztu Euskadiko tokiko gobernuek sektore
publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza
sustatzen egin dezaketen lana, ordenamendu
juridikoak eskura jartzen dizkien tresnen bitartez.
Era berean, EAEko tokiko erakundeek, haien
eskumeneko gaietan, funtsak jaso ahal izango

dituzte Eusko Jaurlaritzak edo
foru-aldundiek kudeatzen
dituzten proiektu jakinetarako.
Ezohiko funtsak, osotara,
lurraldekako exekuzio-maila
oraindik ezagutzeke dagoela,
140.000 milioi euro dira estatu
osorako; finantza-ekarpenak (laguntza
ez-itzulgarriak) eta maileguak dira, eta
2026 baino lehenago betearazi behar dira.

izateko eta garapen jasangarri
eraginkor eta efizientea sustatzeko,
bai eta hamarkadako gainerako
ekitaldietan iritsiko diren ezohiko
finantza-baliabideak modu
egokian xurgatzeko ere, eta, orobat,
Europako ohiko funtsetatik eratorritako
baliabideak, zeintzuen exekuzio-epeak
2030 Agendaren indarraldiarekin bat egiten
baitu denboran.

Europako ezohiko funtsez gain, Europako ohiko
edo egiturazko funtsak hartu behar dira kontuan.
Urte Anitzeko Finantza Esparruan sartuta daude
(1,1 bilioi euroz zuzkitu da), eta horien arabera
tokiko gobernuek ere egin ditzakete inbertsioproiektuak (horietako batzuk kofinantzatuak eta,
betiere, ezohiko funtsen osagarri); azken horiek
garapen jasangarriaren eta 2030 Agendaren
ildo berekoak izan behar dute. Funts horiek
betearazteko epea 2030 arte luzatuko da.
Zenbatekoa, 2014-2019ko Urte Anitzeko Finantza
Esparruko soberakinak kontuan hartuta (35.000
milioi euro inguru) –lortu nahi den suspertzea
errazteko berreskuratu direnak–, denera 100.000
milioi euro inguru da, aurrekoei gehitu beharrekoa.

Zalantzarik ez dago hain erronka garrantzitsuei
aurre egiteko, administrazio publikoak ideia
berrietan oinarritutako kontzeptu eta lan egiteko
moduetara behartuta egongo direla, bai politikoki,
bai kudeaketari dagokionez. Horrela, nahitaez,
datozen urteetan egin beharko diren aldaketa
ugariei bidea zabaltzen zaie, hala nola helburukako
misioen araberako lan publikoari, berrikuntza
sakon txertatzea eremu publikoan, zuzendaritzaren
eta kudeaketaren funtzionamendua zeharkakoa
eta balio-anitza izatea, maila anitzeko
gobernantzaren beste egitura batzuekiko sinergiak
sortzea, eta gizartera irekitzea, partaidetza-tresnak
eta lankidetza publiko-pribatua sendotzearen
bidez.

Ez du inork zalantzan jartzen tamaina horretako
baliabide bolumena modu egokian martxan
jartzeak –Euskadiren kasuan, 15.000 milioi eurotik
gorakoa izan litekeena (nahiz eta ez den erraza
a priori kopuru bat zehaztea, NGEU funtsak eta
beste zenbait neurri batean bakarrik banatzen
baitira lurraldeka)– administrazio publikoentzat
erronka ikaragarriak sortuko dituela. Hauek izango
dira erronkak: misioetan txertatutako proiektuak
definitzea, eta, batez ere, halako finantzabaliabideak eskuratzea eta betearaztea, horrek
berekin dakartzan izapidetze-betekizunekin. Hala,
azpimarra genezake EAEko erakunde publikoek,
tokiko gobernuko egiturak barne, datozen
urteetan antolamendu aldetik estres handia
izango dutela. Horrek barne-tentsioak areagotuko
ditu; izan ere, ohiko zerbitzu-eskaintza emateari
zeharkako lan bat gehituko zaio, aldi baterako
eta exekuzio-epe laburrekin. Horrek, doktrinarik
hoberenak aitortu duen moduan, erakunde
publikoak lehenbailehen birpentsatzera darama,
tokikoak barne, erronka horiei aurre egiteko.

Erronka itzel horiek (garapen jasangarria; klimaaldaketaren aurkako borroka; desparekotasunak
eta pobrezia-poltsak arintzea; lurralde- eta gizartekohesioan oinarritutako susperraldia bermatzea;
sektore publikoa digitalizatzearen alde apustu
egitea, horren ondorioz zenbait kolektibo edo
pertsona atzean utzi gabe) tokiko administrazioak
behartuko dituzte GJHak era triangeluarrean
aplikatzeko estrategia adimentsuak diseinatzera,
kontuan izanda hurrengo ekitaldietan egin beharko
diren inbertsio-proiektuak, eta, era berean, beren
erakundeak eraldatzeko eta egokitzeko neurriak
ezarriz. Ondorioz, tokiko gobernuen jardueraeremu guztietan erakunde-ikuspegi berri bat
baliatu beharko da; misioka lan egitera ohitu
beharko dira, eta jarduketa publikoen jomugak/
helburuak banakatzera. Begirada estrategikoa eta,
politika eta kudeaketa arrazionalizatzea jomuga
eta helburu ebaluagarrien arabera, nahitaezkoa
bihurtu da.

Hain zuzen, azpimarratu behar da 2030 Agendak
zein Europar Batasunak sustatzen duen suspertzeeta erresilientzia-programak toki-erakunde
publikoak eraldatzeko prozesuak egiteko beharra
sartzen duela, betekizun horietara egokitu ahal

Tokiko Zuzendaritza Publikoko programa honen
helburua, beraz, parte-hartzaileei ezagutzen eta
esperientzien (jardunbide egokien) esparru bat
ematea da; horren bidez, XXI. mendeko hirugarren
hamarkada honetan, EAEko tokiko erakunde
publikoen garapenari aurre egiteko beharko
dituzten tresnen multzo bat emango zaie.

Era berean, programa egituratzen den moduluen
gaien analisitik abiatuz, zera bilatzen da:
programa honi jarraitzen diotenak gai izatea,
programa-amaierako lan moduan, memoria bat
edo hobekuntza- edo berrikuntza-proiektu bat
egiteko, saioetan zehar garatutako gaiekin edo
esperientziekin zuzenki lotua, edota zeharkako
izaera duena. Edozein kasutan, parte-hartzaileak
lan egiten duen administrazio publikoaren arazoren
baten edo administrazio horrek sustatu nahi duen
proiektu edo erreforma baten konponbidea edo
aplikazio praktikoa izan beharko da (edo horren
planteamenduaren aurrerapena), eta, ondorioz,
administrazio horrentzako onuragarria.
Beraz, programa honen xedea da EAEko udalen
eta bestelako toki-erakundeen edo haien sektore
publikoko erakundeen zuzendaritza-gaitasunak
eta gaitasun teknikoak sendotzea, bai eta, kasua
bada, politikoak ere. Horrekin hiru helburu beteko
lirateke, hau da, gobernu-maila horiek arrakastaz
aurre egin ahal izatea datozen urteetan aurre egin
beharko dioten erronka hirukoitzari: 2030 Agenda
era eraginkorrean ezartzea, suspertze ekonomiko
eta sozialean modu eraginkorrean laguntzea, eta
euren erakundeak gobernatzeko, kudeatzeko
eta egituratzeko moduaren eraldaketa- edo
egokitzapen-prozesu mailakatuari hasiera ematea.
Azken erronkaren xedea da herritarrek zerbitzu
hobeak izatea, eta guztiz konprometitua egotea

garapen jasangarriko helburuekin eta suspertzeeta erresilientzia-prozesuaren oinarriekin, baita
erakundeen eraldaketarekin ere.
Helburu horiek lortzeko, programa hau hamar
saiotan egituratzen da, bakoitza bost ordukoa.
Irakasleak hautatzeko, modu egokian konbinatu
dira profil akademikoa duten pertsonak,
kontzeptuen ikuspegi sendoak planteatzeko gai
izango direnak, eta esperientzia praktiko frogatua
duten beste hizlari batzuk, azaldutako esparru
kontzeptualari esperientziaren eta jardunbide
egokien balioa erantsi diezaioketenak. Hasiera
batean, modu presentzialean izango da. Hiru
bloketan garatuko da: 2030 Agenda; Suspertze
Programa eta Europako funtsen kudeaketa; eta
eraldaketa-neurriak.
EAEko tokiko administrazioetan zuzendaritzako
edo izaera teknikoko ardurak dituztenei zuzenduta
dago programa; horrek barne hartzen ditu,
jakina, estatu-mailako gaikuntza duten tokiko
administrazioko funtzionarioei erreserbatutako
funtzioak dituzten langileak. Era berean,
salbuespen gisa, EAEko udaletan gobernufuntzioak egiten dituzten tokiko ordezkariak
onartu ahal izango dira (alkateak eta zinegotziak).

P ROGRAMA
SARRERAKO MODULUA
1. saioa: 2021eko urriaren 8a
Agenda 2030, recuperación económica
y transformación de las organizaciones locales
en la tercera década del siglo XXI.
HIZLARIA:

Diego Isabel La Moneda.
NESI Foroaren sortzaileetako bat eta zuzendaria.
1. MODULUA:

2030 Agenda eta tokiko eraginak
2. saioa: 2021eko urriaren 22a
Programa Vasco de Prioridades de
la Agenda Vasca 2030. Proceso de construcción,
adaptación y desafíos.
HIZLARIA:

Eusko Jaurlaritzako Trantsizio Sozialeko eta 2030
Agendarako Idazkaritza Nagusiko ordezkaria.
3. saioa: 2021eko azaroaren 12a
La localización de los ODS
y Gobernanza multinivel en Euskadi.
HIZLARIA:

Andoni Hidalgo Simón.
EUROIKEReko zuzendaria.
4. saioa: 2021eko azaroaren 26a
Objetivos de Desarrollo Sostenible
y gobiernos locales. Un estudio de caso.
HIZLARIA:

Gasteizko udaleko ordezkariak.

6. saioa: 2022ko urtarrilaren 14a
Especialidades de gestión económico-financiera
y gestión de subvenciones en la aplicación
del Plan de Recuperación por los gobiernos locales.
HIZLARIA:

Izaskun Sarasola Gonzalez.
Kontu-hartzailea. Ortuellako udala.
7. saioa: 2022ko urtarrilaren 28a
Especialidades en contratación pública.
Compra innovadora y compra sostenible. Rediseño
estratégico, estructural y funcional
de la contratación pública local.
HIZLARIA:

Javier Vázquez.
Zuzenbidean doktorea.
LexLab Innovación enpresako zuzendari nagusia.
3. MODULUA:

Toki-administrazioak
eraldatzeko erronkak
8. saioa: 2022ko otsailaren 11
Transformación de la organización municipal
y de la gestión de los recursos humanos.
El caso del Ayuntamiento de Mataró.
HIZLARIA:

Toni Merino Orejón.
Gerentea. Mataroko udala.
9. saioa: 2022ko otsailaren 25a
Innovaciones organizativas. Política y gestión
municipal por misiones. La participación ciudadana.
El caso del Ayuntamiento de Valencia.
HIZLARIA:

2. MODULUA:

Suspertze ekonomikoa
eta EAEko udalen papera
5. saioa: 2021eko abenduaren 17a
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El papel de los gobiernos locales.
Los PERTE. Colaboración público-privada.
Convenios administrativos.
HIZLARIA:

Martín Razquin Lizarraga.
Administrazio Zuzenbideko katedraduna.
Nafarroako Unibertsitatea.

Fermin Cerezo Peco.
Berrikuntza Zerbitzuko burua. Valentziako Udala.
10. saioa: 2022ko martxoaren 11
Administración electrónica e inclusión digital
en Euskadi. Brecha digital, servicios públicos
y atención a la ciudadanía.
HIZLARIA:

Jorge Fondevila Antolín.
Aholkularitza Juridikoko burua.
Kantabriako Gobernua.
Hizlaria: Inmaculada de Miguel Herran.
Gizarte Harremanen, Azterlanaren eta
Modernizazioaren zuzendaria. Arartekoa.
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TOKIA eta ORDUTEGIA
Non: Bilbao. EUDEL. Ercilla kalea, 13
Ordutegia: 09:00-14:00

HARTZAILEAK
✔ Zuzendaritza-kideak.
✔ Estatu-mailako gaikuntza duten lanpostuak dituzten funtzionarioak.
✔ Administrazio- edo kudeaketa-unitateetan ardurak dituzten teknikariak.
✔ Gobernu-taldeetako kide diren arduradun politikoak, programa honetan garatzen diren
gaietako batzuetan ardurak dituztenak.

IZENA EMATEA eta MATRIKULA
✔ Plaza mugatuak: 20
✔ IVAPen Solaskidegune aplikazio informatikoaren bidez egingo da izen-ematea. Horretarako,
beharrezkoa izango da dagokion tokiko erakundeko prestakuntza-arduradunarekin
harremanetan jartzea.
✔ Informazio gehiago behar izanez gero, idatzi helbide elektroniko honetara: prestakuntza@ivap.eus
✔ Izena emateko epea 2021eko irailaren 17an amaitzen da.
✔ Prezioa: 484 €.
Onarpena igorri ondoren, IVAPek dagokion erakundeari faktura helaraziko dio.

ONARPENA
Programa hasi baino astebete lehenago, gutxi gorabehera, IVAPek onarpenak igorriko ditu.

PROIEKTUA
Memoria bat edo hobekuntza- edo berrikuntza-proiektu bat egin beharko da, saioetan
zehar garatutako gaiekin edo esperientziekin zuzenki lotua, edota zeharkako izaera duena.
Edozein kasutan, parte-hartzaileak lan egiten duen administrazio publikoaren arazoren baten
edo administrazio horrek sustatu nahi duen proiektu edo erreforma baten konponbidea edo
aplikazio praktikoa izan beharko da (edo horren planteamenduaren aurrerapena), eta, ondorioz,
administrazio horrentzako onuragarria.
Proiektua entregatzeko, gehienez 15 eguneko epea izango da azken saio presentziala egiten
denetik hasita.

ZIURTAGIRIA
Ziurtagiria emateko, honako baldintza hauek denak bete beharko dira:
• Gutxienez, programako ordu presentzialen % 80ra joatea.
• Proiektuan, 10 puntutik gutxienez 6 lortzea.
Ziurtapen-ondorioetarako, programaren iraupena 60 ordukoa izango da
(50 presentzialak eta 10 lan pertsonalekoak).

