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n, (...) @yahooo.com helb
bidetik bidalitako postaa anonimoa sartu
1.‐ 20015eko urtarrrilaren 14an

zen Etika Publlikorako Baatzordearenn postontzi elektronikoan. Posta hartan "E
EITBk
berriiki egin dueen enplegu--deialdi pubblikoaren em
maitzengatiik kezkatutaako langile--talde
batekk" Batzorddeari galdettzen zion ea "Etika Kodearen ikuspuntuutik" egokii den
"enplegu-deialddi publikoaa deitzeko eta egiteeko arduraa bere gaain hartu duen
zuzenndaritzako pertsonei lanpostuak eesleitu izan
na –nahiz eta
e pertsonaa horiek EIT
TBko
zuzenndaritzaren konfiantzazko pertsonna izateagattik zuzendarritza-kargueetarako aukeratu,
zuzenndaritza hoorrekin zuzeendaritza-es trategiak paartekatu, etaa ia egunero
ro harekin bildu–
b
".
dazkiaren am
maieran, haiinbat pertsoona‐izenen zerrenda
z
age
eri da. Perttsona horiekk dira,
2.‐ Id
antzaa, bi baldintzza hauek be
etetzen dituzztenetako baatzuk: "enplegu‐deialdi publikoa deitzeko
eta eegiteko ardu
ura bere gaiin hartu dueen zuzendarritzako kide izatea" etaa deialdi horrretan
"lanp
postu bat eskkuratu izana"". Hona izen‐‐zerrenda:
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(...). Besteak beste.
3.‐ Go
oian aipatutako posta elektronikoa ssalaketa ano
onimoa da, bere
b
burua ""EITBk berrikki egin
duen enplegu‐deialdi publiko
oaren emaitzzekin kezkatu
utako langile
e‐taldea" bezzala definitu duen
taldeak egina. Saalaketa horrretan ez da jakitera em
man hizpide dugun taldeea osatzen duten
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"langgileen" identitatea; ez da
a adierazi eraakundeko be
ertako langileak diren eddo ez; eta ezz dute
argitu
u zer arrazoirengatik duten interesaa auzian, ez bada "kezka
aturik" dauddela "EITBk berriki
b
egin duen enpleegu‐deialdi publikoan
p
essleitutako laanpostuen emaitzengati
e
ik". Era askkotako
arrazoiak izan ditzakete,
d
berez,
b
kezkaaturik egoteko: baliteke moralitaate publikoa
a eta
eraku
undeen irudii ona zaintze
eko nahi altrruista eta eskuzabala izatea; edo, aittzitik, auzitan den
hautaatze‐prozedu
urari amaierra ematen dion ebazpe
enaren eduki materialaa haien kaltterako
izanagatik interess pertsonala eta zehatzaa izatea. Ho
orrelako ezerr ez da zehazztu idazkian; non,
gumenturik eematen ez den.
arestian aipatutako ondorioetarako, nahi koa informaziorik eta arg
4.‐ 3//2014 Erabaakian adierazzi genuenar i atzera held
duz, aurrerrago emangoo ditugun ze
enbait
xehettasun bazteer, ezerk ez du galaraazten Etika Publikorako Batzordee honek salaketa
anonimoak onarttzea. Are, Etika eta Jokabbide Kodeakk ez du horri buruzko araau zehatzik eman.
e
e
espresuuki debekatzzen ere. Bain
na kontuan izanik EPB honek
h
Ez dittu horiek baaimentzen, ezta
zaind
du behar dueela euskal se
ektore publikko autonomiikoko kargu publikoduneek eta parekkatuek
egiazki bete ditzzatela –EJKn
n xedatutakooaren arabe
era– haien jarduna
j
araautu behar duten
oak eta joka
abideak, prinntzipioz kasu
u egin beharrko diegu baalio, printzipio eta
balioaak, printzipio
jokab
bide horien kontrakoak izan daitezkkeen jarduke
eta edo joka
abide ororenn jakinean ja
artzen
gaituzten arrasto
o eta berri guztiei.
g
Balioozko informaazioak alde batera
b
uztenn baditugu horiek
h
ntrako
nork eman ditueen ez dakiggulako, zigo rgabetasun‐egoeran utzz ditzakegu EJKren kon
zenbaait jarduera, Eusko Jau
urlaritzako kkargu publikkoen eta parekatuen onnestasunaren eta
zintzo
otasunaren gainean
g
irud
di negatiboaa sor dezake
etenak, eta Kodearen
K
azzken xedea honda
h
dezakkegu.
5.‐ Haala ere, aurrreko paragrafoan aipatuttako Erabakian adierazi genuen
g
modduan, bi gauzza argi
izan b
behar ditugu
u oinarrizko arau
a
horren iinguruan:
a) Bisstakoa denez, salaketa anonimoetan
a
n ezin zaio salatzaileari
s
eskatu hasieeran aurkezttutako
inform
mazioa osa dezala,
d
eta beraz,
b
ezinbeestekoa da hasierako
h
do
okumentua ggarbia eta ze
ehatza
izateaa, eta hura ez oinarritze
ea zehaztu ggabe adierazten diren jardueretan eta zehaztu gabe
aipatzen diren eta
e nekez id
dentifikatu daitezkeen egileei buru
uzko aipameen abstraktu eta
oetan. EPB ez da fiskaltza ahalguuztidun moduko bat, eta ez daggo gaituta muga
lauso
subjeektiborik edo
o objektiboriik gabeko ikkerketak egitteko Eusko Jaurlaritzako eta haren tresna
t
den ssektore publikoko kargu
u publikoen eta parekatuen jarduera erreal edoo balizko jarrduera
guztieen egokitasu
un etikoaren inguruan, hhorien berri zuzenean izan, edo zehaarka izan, ed
dozein
bitarttekoren bideez.
b) Saalatzaile bateek modu an
nonimoan jaardutea erab
bakitzen bad
du, ipso factto uko egite
en dio
ondo
oren alegaziioak aurkezzteko aukerrari, EPB honek sustattutako jardduerek prozedura
kontrraesankor baat sorrarazten badute eree.
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6.‐ Gagozkigun kasu honetan
n, EPB honenn esku‐hartzzea eskatu duten salatzaaile anonimo
oek ez
dute nahikoa info
ormazio ema
an salatutakoo jarduketa publikoei bu
uruz. Batzorddeari bidali dioten
d
idazkkian galdetzeen dute ea gertatutakoa
g
a zuzena de
en edo ez "E
Etika Kodearren ikuspunttutik",
bainaa ez dute zehaztu EJK‐ko
o zer arau zeehatz hautsi ahal izan du
uten idazkia n identifikattutako
pertssona bakarrrek; hain zuzen ere "EITBko zuzendaritza
z
k zuzendarritza‐karguettarako
konfiantzaz hautaatu dituen" eta "hizpide dugun hauttaketa‐proze
esuan lanposstua esleitu zaien"
z
pertssona horiek.
Ez du
ute eman, ezta
e
ere, idazkian aipattutako pertssonen gorab
behera profeesionalei bu
uruzko
zehazztasunik, ez
e bada "EITBko zuzzendaritzaren konfiantzzazko pertssona izateagatik
zuzen
ndaritza‐kargguetarako aukeratuak
a
aritza‐
izan direla"", "zuzendaritza horrekkin zuzenda
estrategiak parteekatzen ditu
uztela, eta hharekin ia egunero biltzzen direla". Hala ere, eskatu
e
pen etikoa emate
e
alderra, ezin duggu ahantzi salatzaileen arabera "E
EITBko
digutten balioesp
‐karguetarakko hautatu diren"
zuzen
ndaritzaren konfiantzazk
k
ko pertsona izateagatik zuzendaritza
z
d
pertssona horiek lanpostu ho
oriek aldi baatez betetze
eko irizpide objektiboei jarraituz ha
autatu
izana, izan edo ez erakunde
eko profesioonalak. Ez da garrantzi gutxikoa, ezzta ere, dinamika
pendular edo birrakari baten ondorioz irittsi izana perrtsona horiek hizpide dittugun karguetara,
non zuzendaritzaa‐talde bako
oitzak, bere agintaldian
n, atsegin dituen "etxekko" profesio
onalak
akundetik kaanpoko perrtsonak kanp
potik etorri izana dago
ozkien
aukerratzen ditueen; edo era
kargu
uak betetzerra, eta soilikk eta esklusiiboki konfiantza politiko
oko irizpideaak oinarri ha
artuta
izend
datu direnakk. Informazio
o hori alderaatu eta, halaa badagokio
o, egiaztatu beharko litzzateke
eraku
undeko zuzeendaritzak eta,
e
berezik i, salaketan aipatutako
o pertsonek eman leza
aketen
inform
mazioarekin. Horrela, in
nformazio hoori eskutan ebatzi ahal izango litzaateke erakundeak
deitutako hautakketa‐prozesu
uan parte hhartzeko haien erabakia bat datorrren aldi batterako
langille orok beree lan‐egoera finkatzeko dduen legezko eskubidearekin; edo, aitzitik, lanp
postua
legezz kontra eta etikoki
e
zilegi ez den mod uan ziurtatzeko bidea iza
an den, iskinn edo iruzur eginez
e
p
ar autu behar duten berd
dintasun‐, m
merezimendu
u‐ eta
enpleegu publikoaa lortzeko prozesua
gaitassun‐printzipiioei.
Azken
n buruan, salaketan
s
ezz dira aipatuu haren em
maitza zalantzan jartzen den aukera
aketa‐
prozeeduraren araauak –epaim
mahaiaren oosaera, huraa osatzen duten pertsoonen egokita
asuna,
egind
dako proben
n objektibota
asuna, eta aabar–. Salake
etan ez da esaten,
e
eztaa ere, arau horiek
h
betettzera deitutaako pertsone
ek egiazki beete dituzten. Bi alderdi ho
oriek garran tzi handikoa
ak dira
salaketan auzitan
n jarri diren ja
arduketak ettikoki zuzenaak izan diren edo ez azte rtzeko.
7.‐ Gaai horiek guzztiak argitzeko, berez, iddazkian aipattutako pertsonei entzun beharko genieke.
Prozeedura hori, alabaina, kontraesankkorra da, 5.
5 paragrafo
oan aipatu dugun mo
oduan,
salatzzaileak pertssona anonim
moak izanik ezin izango baitute eze
er gehitu, hoorretara uko
o egin
baitute beren burrua identifika
atu gabe jarrri dutenean salaketa. Edo
onola ere, sooilik era horrretako
prozeedura baten
n bidez zeh
haztu ahal iizango lirate
eke auzitan den hautaaketa‐prozesuaren
ingurruabarrak, hu
ura etikoki okerra den azztertu ahal izzateko.
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8.‐ Ed
dozer izapid
de egin aurretik, hala erre, gai bat argitu
a
beharrra dago. Idaazkian aipattutako
pertssonak ez diraa, berez, ez EAEko Adm
ministrazio Orokorreko edo Erakundee Administra
azioko
goi‐kaargudunak, ez eta hari atxikitako,
a
loortutako edo
o haren men
ndeko erakuunde publiko
oetako
zuzen
ndaritza‐kargguak ere. Ho
ortaz, beste edozer izap
pide bideratu aurretik, eegiaztatu be
eharra
dago 2013ko maiatzaren 28a
an Gobernu Kontseiluak onartutako EJK izenpettu dutenen artean
a
n salaketan adierazitako
a
oilik izango bailitzateke egoki
diren
pertsona hhoriek, kasu horretan so
pertssona horiek EJKren
E
atalen bat hautsii duten aztertzea. Gai ho
orri helduz, eez da alferrikakoa
gogoratzea EJK ezz dela indar loteslea dueen arau juridikoa, printzip
pio, balio etaa jokabide ettikoen
ogoa baizik, eta hari atxiki zaizkion p ertsonentzat baino ez da
a nahitaez beete beharrekkoa.
katalo
9.‐ FFuntzio Pub
blikoko Sailb
buruordetzakko datuen arabera, id
dazki anonim
moan aipattutako
pertssona guztietaatik –hau da
a (…) jauna, (…), (…), (…), (…) eta
e (…)– az ken hori baiino ez
zitzaion lotu, beree egunean, EJKri.
E
Gaur egun, hala ere,
e azken pe
ertsona hori ere ez dago Eusko Jaurla
aritzak ekainnaren 26ko 1/2014
Legeaaren manam
(1/2014 Legea,
menduz on
nartutako " Kargu Publikodunen Katalogoan"
K
L
ekain
naren 26koa, kargu pub
blikodunen jjokabide‐kod
dea eta haie
en interes ggatazkak ara
autzen
ditueena). Hortaz, nahiz eta Euskal Auttonomia Erkkidegoko Ad
dministrazio Orokorreko
o aldi
baterrako langile izan, ez da
ago zuzenda riaren edo hortik gorakko mailan eeta, horrenbestez,
aipatutako lege‐aarau horreta
ako 2.2. art ikuluan zehaaztutako aplikazio‐erem
mutik kanpo dago.
ulu horretan
n zehaztu da,, hain zuzen ere, lege hori aplikatuko
o zaiela "zuzeendariaren pareko
p
Artiku
edo goragoko maila
m
duten"" behin‐beh ineko langileei. 2013ko
o irailetik 20014eko abendura
a
genuuen moduan
n, hasiera batean EJKri aatxiki arren gerora
g
artekko aldiaren txostenean adierazi
lege horren apliikazio‐eremu
utik kanpo ggeratu ziren
n pertsona horiek ez ddaude egun EJKri
atxikiitako 340 pertsonen arte
ean.
Laburr esanda, saalaketa‐idazkkian aipatut ako sei pertsonetatik bakar
b
bat erre ez dago Eusko
Jaurlaaritzako goi‐‐zuzendaritza
a exekutiboaan. Hura da EJKren hartzzaile esklusibboa, eta EJK
K‐ko 2.
eta 18. ataletan xedatutakoar
x
ren arabera, EJKri ez lotzzeak kargutikk kentzea dakkar.
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Hori guzztia aintzat hhartuta, hauxxe da EPBk hartutako

ERABAKIA:

Ez on
nartzea "EITTBk berriki egin duen eenplegu‐deiaaldi publikoa
aren emaitzzekin kezkattutako
langille‐talde bateek" egindako
o salaketa an onimoa, EJK
Kren aplikazio
o‐eremutik kkanpoko perttsonei
eragitten baitie.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Vittoria‐Gasteizzen, 2015eko otsailaren 4a
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