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Sarrera.
Enpresen Aholkularitza Foroa

Dokumentu honek barne hartzen du
tokiko administrazioaren eta enpresajardueraren arteko elkarlan publikopribatuaren
egitura
antolatzeko
proposamen berria.
Pixkanaka ezarriko da.
Hasierako
fasearen
fokua
merkataritzarekin, ostalaritzarekin eta
turismoarekin lotutako jarduera izango
da, eta helburua izango da sektore
horietako zerbitzuak eta eskaintza
hobetu
eta
Getxoko
enpresen
lehiakortasuna areagotzea.
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Jakin badakigu dagoeneko
hainbat mahai sortu direla:
ostalaritza eta merkataritza
mahaia, turismo mahaiak...
Horien
izaera,
funtsean,
informatiboa izan da, eta
mahai
bakoitzaren
beharrizanen eta betekizunen
arabera egiten ziren deialdiak.

Ekonomia
Sustatzeko
Arloaren baitan Getxolanek
eta Turismo arloak bat egin
dute. Sortu den lan sistema
berriari esker, helburuak eta
estrategiak bateratu dituzte,
baita
lankidetza
publikopribatuko eredu hau planteatu
ere.

Eredu berri hau aurrekoak
baino irismen eta inplikazio
zabalagoa daukan lankidetzaegitura
batean
oinarritu
dadila, non proposamen eta
eduki sakonak landu eta
garatuko diren, etorkizunean
Ekonomia Sustatzeko Sailak
garatuko duen udal-jarduketa
planean
barne
hartuko
liratekeenak.
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Oinarrizko
premisak .
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•

•

Proposamen honetan
eraikitako lankidetza
publiko-pribatuaren
egituraren oinarrizko
premisak honako
hauek dira:

•
•

Hasierako
fasean,
udalerriko
kaleetatik
igarotzen direnei (herritarrak, turistak edo
txangozaleak) zerbitzuak edo produktuak
eskaintzen
dizkieten
azpisektore
ekonomikoengan jarriko da fokua.
Funtsean, tokiko gure enpresa-ehunaren zatirik
handiena osatzen duten miniETEak edo
mikroETEak dira; horiek dira mota honetako
foroetan/egituretan parte hartzeko beharrizan
handiena dutenak.
Ekonomia
Sustatzeko
Sailaren
2020rako
estrategiarekin bat dator.
Enpresen aholkularitza foroaren osaera, publikoa
eta pribatua izan behar du.

•

•
•
•

Parte-hartzaileen kopurua mugatua izan dadin
proposatzen da, mahaiak osatzen dituzten
pertsonen
inplikazioa
eta
parte-hartzea
bermatzeko.
Foroak arinak eta dinamikoak izatea da gure
asmoa, proposamen-pisu handiagoa izan dezaten.
Eredu horri esker, nahi duten ekintzaile guztiek
parte har dezakete.
Parte
hartzeko
bideak
egiteke
dagoen
Komunikazio Planean jasoko dira (offline/online).
Horri esker, prozesu guztietan informazio osoa
eta puntuala izatea bermatuko da.

Eredu horren bidez,
parte hartzen duen
eragile
orok
egindako
ekarpen
guztiak behar bezala
baloratzea
eta
betiere erantzun bat
jasotzea bermatuko
da.

Bilera kopurua mahaiaren funtzioen arabera
zehaztuko da, eta ahalik eta gehien optimizatuko dira
bilerak.
Mahaiaren jarduerak egutegi baten bidez zehaztuko
dira, ondokoak kontuan hartuta:
• aurrekontuak prestatzeko udal kronograma
• enpresa parte-hartzaileen lan handiko aldiak.

Mahaiek helburu argiak eta lan
ildo iraunkorrak izan beharko
dituzte,
inplikatutako
eragile
eta/edo pertsona guztien partehartzea bermatzeko.
Proposamen
honen
oinarria
proiektu zehatzekin lan egitea da.

Inplikatutako sektore ekonomikoak
ekimen
edo/eta
proiektuen
abiapuntu izango dira, eta ekimen
nahiz proiektu horiek hainbat
kontraste forotan jorratuko dira
behin betiko onetsi baino lehen.

Proposatutako ereduak prozesuaren zirkuitu osoa
aurreikusten du, hasieratik amaierara, hau da:
proposamenak
eratzea,
proposamenak
lehenestea, jarraipena egitea eta ebaluatzea.
Azpisektore mahaiek azpisektore bakoitzarentzat
interesekoak diren proposamenak landuko
dituzte; bestalde, Enpresen Aholkularitza Foroak
Getxoko helmugan/udalerrian eta tokiko enpresen
baterakoan
eragina
duten
proposamenak
lehenetsiko ditu.
Banakako proposamenak eta/edo enpresa edo
establezimendu jakin bati eragiten dioten
proposamenak ez dira mahai horietan landuko,
eta ohiko bideen bitartez izapidetuko dira (udal
teknikariak, HAB eta/edo AQS bidez…).
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Eredu dinamiko bat proposatzen dugu; horiek
horrela, mahaien funtzionamenduan aldaketak edo
birkonfigurazioak egin ahalko dira, mahaien jarduera
hobetzeko.

Eredu hau finkatzeko bi urteko aldia beharko dela
kalkulatzen dugu.
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Mahaien
egitura eta
edukia.
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•

•

Ereduak
hiru
mahai-maila
aurreikusten
ditu.
Maila
bakoitzak eginkizun desberdinak
izango ditu.
Tokiko gobernuari dagozkion
organoek izaera erabakitzailea
izango dute.

Mahaiak
egituratzeko
eredu
honen
helburua
da
epe
ertaineko eta luzeko proiektuen
garapenaren
inguruan
hausnartzea,
hartara,
orain
proposatzen diren proiektuak
datozen
ekitaldian
edo
ekitaldietan martxan jarri ahal
izateko. Lan mahai hauen xede
diren sektore ekonomikoetan
ohikoa izaten den epe laburreko
ikuspegia gainditu nahi da.

Kanpoko proiektuen/ekimenen
kasuan, batez ere udalaz
gaindikoetan, eta mahaietan
identifika
daitezkeen
epe
laburreko aukera proiektuen
kasuan,
larrialdietako
prozedura
bat
ezartzea
proposatzen da.

Prozedura horrek proposamenak
maila
teknikotik
ukitutako
azpisektore
mahaietara
eramatean datza (ordezkariaren
bidez), bertan kontrastatuak izan
daitezen.
Enpresen Aholkularitza Foroari
horren guztiaren berri emango
litzaioke.
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KONTRASTE MAHAI POLITIKOA

Proposamen
ahalmena

PROPOSAMENAK

ENPRESEN AHOLKULARITZA FOROA
PROPOSAMENAK

OSTATUAK
Kontsulta ahalmena

Proiektu batzordeak

Betetze ahalmena

AZPISEKTORE

BELA

MAHAIAK

INTERPRETAZIO
ZENTROAK, GIDAI &
BIDAI AGENTZIAK

KIROL
AISIALDIA

KULTURA ETA
ETA
KULTURA
SORKUNTZA INDUSTRIAK
INDUSTRIAK
SORKUNTZA

MERKATARITZA

ARDOGASTRONOMIKO
ESPERIENTZIAK

ZERBITZUAK
ZERBITZUAK

OSTALARITZA

TAXIAK
KIROLARENONGIZATEAREN
INDUSTRIA ETA
TEKNOLOGIAK

Herritarrak
Ordezkari Politikoak
Elkarteak

AZPISEKTORE
MAHAIAK
(Kontsulta ahalmena)
EGINKIZUN NAGUSIAK ETA OSAERA:
•

Azpisektore mahaiek azpisektore bakoitzaren intereseko proiektuak
eta/edo proiektu estrategikoak proposatuko dizkiote Enpresen

Aholkularitza Foroari.
•

Proiektuak

gidatzeko

batzordeetan

mahaikideen

eta

sektoreko

bestelako kideen parte-hartzearen bidez onetsitako proiektuak
behar bezala egikaritzen direla zainduko da.
•

Zazpi

azpisektore

mahai

proposatzen

dira;

horietako

batzuk

lehenagotik ari dira lanean.
•

Mahai bakoitzak bere ordezkariak hautatuko ditu; ordezkariek, era
berean, Enpresen Aholkularitza Foroan parte hartuko dute. Horrez
gain, solaskide lanak ere egingo dituzte maila teknikoan, politikoan,
sektorean bertan eta, oro har, herritarrekiko harremanetan.

FUNTZIONAMENDUA:
Gutxienez urtean bi bilera egitea proposatzen
da:
• Martxoa: proiektuen proposamena.
• Urria: ekitaldia ixteko aurreikuspena eta
hobetu beharreko alderdien analisia.

Azpisektore bakoitzeko eskaera edo partehartze mailaren arabera saio gehiago deitu
ahal izango dira.
Honako azpisektore mahai hauek sortuko dira:

ENPRESEN
AHOLKULARITZA
FOROA
(Proposamen ahalmena)
EGINKIZUN NAGUSIA:

•

Aztertu eta kontsentsuz lehenetsi azpisektoreetako mahaietatik
eratorritako proposamenak (horretarako proiektuen fitxa bat erabiliko
da non lehenestea errazten duten adierazleak jasoko diren; adibidez,
esparru

estrategikoekin bat etortzea, sektorea balioan jartzea,

eragindako sektoreko enpresen ehunekoa…)
•

Proiektu eta ekimenen jarraipena eta ebaluazioa egitea.

•

Izaera proposatzailea (eta ez erabakitzailea) duen mahai bat da.
Lehenengo eta behin, lortutako emaitza kontraste mahai politikora

bideratuko da eta, ondoren, tokiko gobernu organuetara, behin
betiko onetsia izan dadin eta aurrekontu partida bat esleitu
dakion.

OSAERA:
•

Turismo arloko teknikari bat

•

Merkataritza/ostalaritza arloko teknikari bat

•

8 pertsona: azpisektore mahai bakoitzeko bat, merkataritza
mahaikoak izan ezik, zeinak bi ordezkari izango dituen.

FUNTZIONAMENDUA:
Bi bilera urtean
•

Ekaina: aurreko ekitaldirako jarduketa planaren proposamena

•

Otsaila: balorazioa eta ekitaldiaren itxiera

KONTRASTE MAHAI
POLITIKOA

EGINKIZUN NAGUSIA:
Mahai honen eginkizuna da merkataritza eta turismo mahaiak
igorritako proiektuak kontrastatzea, aldez aurretik sektore

ekonomikoek (azpisektore mahaiek) proposatu dituztenak.

OSAERA:
• Ekonomia Sustapenerako Arloko Zinegotzitzako ordezkari bat.
• Turismo Arloko teknikari bat.
• Merkataritza/Ostalaritza arloko teknikari bat.
• Alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat.
• 8 pertsona: azpisektore mahai bakoitzeko bat, merkataritza
mahaikoak izan ezik, zeinak bi ordezkari izango dituen.

FUNTZIONAMENDUA:
Bi bilera urtean:
•
•

Ekaina: aurreko ekitaldiko jarduketa plana kontrastatzea.
Otsaila: ebaluazioa eta ekitaldiaren itxiera.

PROIEKTU
BATZORDEAK
EGINKIZUN NAGUSIA:
Onetsitako
proiektuak
egikaritzea,
balioztatzea eta horien deskargua egitea
azpisektore mahaietan eta, ondoren,
Enpresen Aholkularitza Foroan

OSAERA:
- Aldakorra.
Proiektuaren
arabera,
lidergoa
administrazioarena izan daiteke, baita sektore bakar
batena ere, azpisektore baten edo bat baino gehiagoren
parte-hartzearekin, eta partaidetza publikoarekin nahiz
gabe.
- Proiektu Batzordeen adibideak:
 1.- Club Euskadi Gastronomika
 2.- IKTak erabiltzeko jardunbide egokiak
 3.- Helmugaren kalitatea_ SICTED

FUNTZIONAMENDUA:
• Proiektua egikaritzeko behar beste bilera
egingo dira.
• Izaera sistematikoko Proiektu Batzordeak
izango dira (urtetik urtera errepikatzen diren
proiektuak
egikaritzea)
baita
proiektu
puntualen batzordeak ere (hasiera eta
amaiera
datak
dituzten
proiektuak
egikaritzeko).
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Antolakuntza eta
funtzionamendu
eskema .
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 Tokiko
mahaiak
izango
dira,
iraupen
zehaztugabekoak, eta ez dute irabazi asmorik edo
asmo politikorik izango.
 Mahaietako parte-hartzaileek honako eskubide eta
betebehar hauek izango dituzte:
 Bileretan parte hartzea.
 Proiektuen garapenari buruzko informazioa
jasotzea.
 Onetsitako helburu eta xedeen betekizuna
bermatzeko lan egitea.
 Egokitzat jotzen diren behar beste iradokizun
proposatzea.

 Ohiz kanpo, eta mahaietan
parte hartzeko eskubidea
duten kideei aldez aurretiko
jakinarazpena
eginez,
mahaian
parte
hartzeko
gonbita luzatu ahalko zaie
emaitza
hobeak
lortzeko
laguntza
eman
dezaken
intereseko eragileei edo/eta
profesionalei.
 Mahaia toki desberdinetan
bildu
daiteke,
bileraren
beraren
bidez
parte
hartzaileen artean jardueren
eta
egoitzen
ezagutza
sustatzeko.

 Mahaien saioen ordutegia parte
hartzaileen
beharrizanetara
egokituko da. Garrantzitsua da
kontuan
izatea
mahai
bakoitzarentzat
egokia
den
ordutegia bilatu beharko dela.

 Saioen egitura: alderdi informatiboa,
jardunbide egokiak aurkezteko alderdi bat
eta proposamenak garatzeko beste alderdi
bat aurreikusten dira gutxienez.
 Deialdia: Gutxienez zazpi eguneko aurrerapenarekin
egingo da deialdia, ahal dela, bi asteko aurrerapenarekin.
 Jorratutako gaiak, hartutako erabakiak eta egingo diren
ekintzen jarraipena egiteko arduradunak eta datak jasoko
dituen akta bat egingo da.
 Akta hori zabaldu egingo da, gutxienez mahai bakoitzeko
eskubidedun kideei. (Komunikazio Plana egiteko dago)
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ENPRESEN
AHOLKULARITZA
FOROAK
proiektuak lehenetsi
eta hurrengo
ekitaldirako
AZPISEKTORE
jarduketa plana
MAHAIEK proiektuak
sortzen du
proposatzen dituzte

01

02

KONTRASTE
MAHAI
POLITIKOAK
Enpresen
Aholkularitza
foroak
proposatutako
jarduketa plana
kontrastatzen du.
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TOKIKO
GOBERNUAK
plana onetsi eta
aurrekontua
esleitzen du.

04

PROIEKTU
BATZORDEAK.
Proiektu
bakoitza
egikaritzen eta
ebaluatzen du.
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Azpisektore bakoitzeko enpresek aukeratuko
dituzte
azpisektoreko
mahai
bakoitzeko
ordezkariak.

Azpisektore
mahaietako
ordezkarien baldintzak,
rola eta profila

ROLA
•
•

Eragileen solaskide izatea: azpisektoreko
enpresak, teknikariak, politikariak...
Azpisektorearen proposamenak jasotzea
mahaira eramateko.

Orientazio modura, honako profil hau iradokitzen da
ordezkarientzat.
PROFILA
• Azpisektorean izan duten esperientzia eta
ibilbidea;
merkataritza
eta
ostalaritzari
dagokienez, ordezkatzen duten eremuan.
• Aldez aurretik, ahal dela, administrazioarekin
lankidetzan aritzeko proiektuetan, plataformetan,
mahaietan eta lankidetza-foroetan parte hartu
izana.
BETEKIZUNAK
• Bi urteko iraupena
• Hilean gutxienez hiru orduko dedikazioa

Etorkizuna…...

Enpresen Aholkularitza Foroa

