ETIKA
A PUBLIKORA
AKO BATZOR
RDEA
GAIA
A: 11/2014

(...) EERAKUNDE AUTONOMO
OKO GOI‐KA
ARGUDUNAR
REN IDAZKA
ARI LANPOSSTUA BETET
TZEARI
BURU
UZ (...) SINDIIKATUKO OR
RDEZKARI (.. .) JAUNAK JA
ARRITAKO SALAKETA EZZ ONARTZEA
A

1.‐ 22014ko abenduaren 23
3an, interessdunak, (...) sindikatuko ordezkariiak, salaketa
a bat
erreggistratu zuen
n Etika Pub
blikoko Batz orde honen
n aurrean "erakunde auutonomoak legez
kontrrako egintzaa gauzatu zu
uelako –zer egunetan ez dakigu– (....) goi‐karguudunaren idazkari
plaza betetzean (520010
(
kodea, 182. dottazioa) [...] pertsona
p
bat izendatu zeela presidenttearen
idazkkari".
2.‐ Saalaketa hartan argumentatu zen hizzpide dugun lanpostua betetzeko
b
prrozeduran ez zela
eskattu "administrrari laguntzaileen edo addministrarien
n kidegoan eskarmentua izatea (bi urrtekoa
eta u
urte batekoa, hurrenez hurren,
h
aipattutako kideggoetan)", eta
a ez dela prooba objektib
bo bat
egin hautagaien gaitasuna
g
eb
baluatzeko " erakunde au
utonomoko lanpostu horri bete beha
ar izan
zen aazkeneko aldian egin zen moduan".
3.‐ SSalatzaileak iritzi dio lanpostu h ori arauz betetzeko, haren kideegoan gutxie
eneko
eskarrmentua izaatea eskatze
en dela inddarreko lanp
postu‐zerrendan (LPZ). Horren erakusle,
pertssonal‐kudeakketako sistem
ma informattikotik (EIZU
Utik) 2012ko abenduarenn 1ean aterratako
irudiaa aurkeztu du salatzaiileak. Irudi horretan ikus daiteke
eenez, "00" ikurra age
eri da
eskarrmentuari buruzko atale
ean. Salatzaiileak gogoraarazi du, baiita ere, lanppostu‐zerrendetan
izand
dako aldaketetatik sindikkatuei jakinarrazitako horietako bakarr batean eree ez dela bald
dintza
hori eezabatu; eta ondorioztattu du hizpidee dugun bald
dintza betetzzen duen pe rtsona batekk bete
behar zukeela lan
npostua, daggokion izendaapen askeko prozedura bete
b
ondorenn.
4.‐ Erra berean, saalatzaileari bidegabea
b
irruditzen zaio
o "lanpostua betetzeko pproba objekttiboa"
egin ez izana, "errakunde auto
onomoko lannpostu hori bete behar izan zen azkkeneko aldian
n egin
moduan".
zen m
5.‐ Ho
orren guztiarren arabera, salatzaileakk honako hau
u azaldu du:
aa) Gai hori "publikoki salatu" zue la Administrazio Orokorraren Sektooreko Maha
aiaren
18ko bileraan; hizpide dugun lanp
a
postua betettzeko prozedurari
2014ko abenduaren
buruzko informazioa
i
eskatu ziola Funtzio Pub
blikoko Zuzen
ndaritzari; etta (...)ren dim
misioa
eskatu zu
uela "edo, are, gobernua k kargutik ke
en dezala berehala".
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b
b) Etika Publikorako Batzorde honnen aurrean salaketa aurkeztu zuuen aldi be
erean,
interesdu
unak hizpide
e dugun horrnikuntzaren kontrako administrazioo‐errekurtsoa
a jarri
zion Funttzio Publikokko sailburuorrdeari.
6.‐ A
Aurreko ataletan azalldutakoa o inarri hartu
uta, batzorrde honeta ko presidenteari
zuzen
ndutako petiituma dakarr interesdun aren idazkiaak. Interesdu
unak eskatzeen du, hain zuzen
ere, hasiera em
man dakiela bere idazzkian "baiezztatutakoa egiaztatzeko
e
o jarduketei" eta
e, goi‐
"goraabehera horiiek guztiak egiaztatu onddoren, (...) kaargutik kentzzea ebatz daadila, izan ere
kargu
udunaren idaazkari lanposstua ad perssonam betettzeko jarduke
etek, erabat baliogabeakk edo,
subsidiarioki, deeuseztagarria
ak izanagattik, nabarmen hausten
n baitituztee legeak, edozer
e
beharrak etta kode etiikoa, eta Gobernu
G
Konntseiluak 20
013ko
enpleegatu publikkoren beteb
maiattzaren 28an onartutako etika‐ eta jokkabide‐kode
ea".
7.‐ 88/2014 Erabakian nabarrmendu gennuen moduaan, EPB hon
ni ez dagokkio administtrazio‐
jardu
unaren legezkotasunari buruzko
b
epa iak ematea. Batzorde ho
onen egitekooa da, hain zuzen
okabide Kod
deari (EJK) bboluntarioki atxiki zaizkkion karguduun publikoe
ek eta
ere, Etika eta Jo
parekkatuek hura betetzen du
uten aztertz ea eta horrii buruzko irizpena emattea. Horrela bada,
aztergai ditugun jarduketen
j
kontra
k
jar da itezkeen adm
ministrazio‐e
errekurtsoakk ebazteko le
egezko
p
ed o, hala badaagokio, jardu
uketa horien kontra aurkkezten
gaitassuna duten agintaritza publikoek
diren
n errekurtsoaak edo salakketak ebazteeko eskumen
na duten epa
aileek eta eppaitegiek ebatziko
dute hizpide ditugun jarduna
ak bat datozeen ordenamendu juridikoan ezarrita koarekin; be
etiere,
de ditugun jaarduketa horriek Etika etaa Jokabide Kodean jasota
akoarekin baat etortzeari buruz
hizpid
batzo
orde honek erabaki
e
dezakeena bazte r utzita.
8.‐ H
Horrek ez du
u esan nahi,, edonola eere, kargu publikodunen
n jokabide eetikoaren ba
arruan
sartzeen ez denikk legea bete
etzea eta, oondorioz, batzorde honi ez dagokioola hura zaintzea.
Aitzittik, legeak betetzea
b
oin
narrizko arauu‐etikoetako
o bat da, kargu publiko dun guztiekk bete
beharrekoa. Izan ere, ordenamendu jur idikoan mod
du orokorrea
an ezarritakko jokabide‐a
arauei
u zaie Etika eta
e Jokabide
e Kodean de bekatutako jarrera
j
eta jokabideetakko asko ezarttzeko.
heldu
Kasu horietan, beeraz, kargu publikodunar
p
ren legez kanpoko edoze
er jokabide EEtika eta Jokkabide
uko da autom
matikoki. Ho
orretaz gaine
era, Etika etta Jokabide Kodea
K
Kodearen kontrakotzat hartu
G
Ko
ontseiluaren ebazpenean
n nabarmen
ndu den mooduan, testu
u hori
onarttzen duen Gobernu
osatzzen duten ataletan ez da
a jaso "legezkko edo arauzko betebeh
harrei buruzkko aipamenikk, hau
da, o
ordenamend
du juridikotik ondoriozttatutako eskkakizunak zo
orrotz betettzeari buruzzkorik,
eskakkizun horiek berariaz em
mandako leg eetan edo erregelamen
e
duetan nabaarmendu be
eharko
baitirra". Ebazpen
n horretan xe
edatutakoareen arabera, ez bada era horretako aaipamenik egin ez
da izan Kodean ezarritako
e
arau etikoen artean ez dagoelako
d
le
egeak betetzzeko betebeharra;
aitzitik, horiek jaasotzea hain da bistakoaa non ez den "egokitzatt jo" berriz eere horri bu
uruzko
aipam
menik egitea. Gai horri buruz, hauxe zehaztu da testu
t
horreta
an aurreragoo: "Hortaz, ziurtzat
jotzen da legezko
o eskakizun horiek (halaa nola zigor‐‐ edo zehape
en‐zuzenbid eari dagozkiionak)
kargu
u publikodun
nak ardurad
dun publiko moduan etta, hala ego
okituz gero, herritar mo
oduan
dauzkkan legezko betebeharre
en eta eginbiideen beharrrezko parte direla".
d
9.‐ N
Nolanahi ere,, ez litzateke zuzena jottzea kargu publikodun baten legezz kontrako edozer
e
unbidek bereekin dakarre
ela ordenam
mendu jurid
dikoa betez jardutearenn oinarrizko arau
jardu
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etikoaren urraketta; betiere, zenbait kasuu zehatz eta jakin batzukk bazter utz ita –non leggeetan
ezarrritakoari helduz ezarri den Etika eeta Jokabide
e Kodeko kasuan
k
kasuuko arau etikoa–.
Admiinistrazioarekiko auzien jurisdikziokoo epaileek eta auzitegiekk egunero eebazten dute
e herri
administrazioek emandako
e
arrauak eta eggintzak legez kontrakoak diren. Arau eeta egintza horiek
h
egiteko edo onarrtzeko proze
esuan parte hartu zuten
n kargu publikodunek ezz dute zertan izan
etikaren kontrakko jarrerarik edo jokabi derik. Zazpigarren atale
ean 8/2014 Ebazpena aipatu
a
dugunean aurreratu dugun moduan, kargu publikodun batek legea bbetez jarduttearen
oinarrrizko arau ettikoa hautsi duela joko dda baldin eta "nahita jard
dun badu leggez kanpo", arauak
a
"konttzienteki eta nahita" hautsiz.
10.‐ Horrek esan
n nahi du nekez
n
hautsi daitekeela kargu publikodunei leggea errespettatzea
au etikoa; bbetiere, orde
enamendu juridikoaren arrazoiz de
efenda
eskattzen dien oiinarrizko ara
daitekeen interpretazioa oin
narri hartutaa jardun bad
dute, edo Etika
E
eta Jokkabide Kode
eko 6.
akoa bete b adute. Atal horretan xe
edatutakoareen arabera, beren
ataleko 4. idatz‐zzatian jasota
eskum
menak erabiiltzean kargu
u publikodunnen "erabaki, ebazpen eta
e ekintza gguztiak informazio
fidagarrian oinarrrituta egongo dira (txosttenak, azterlanak, proiekktuak edota iirizpenak), bai
b eta
a eskura dau den datuen azterketa ob
bjektiboetan ere".
ebatzzi beharreko gaiari lotuta
11.‐ EEbazpen hau
u salaketa‐ida
azki bati eranntzuteko em
man da. Salakketa‐idazki hoorrek, antza,, ideia
hau d
du oinarri: gaitzetsitako
g
o administra zio‐jarduketak –salatzailearen iritzizz legez konttrakoa
denak– berekin dakar, nahittaez, hura ggauzatu zuen
n kargu pub
blikodunak EEtika eta Jokkabide
na. Horixe onndorioztatu dugu, juridikoak baitiraa idazki horrretako
Kodea efektibokii hautsi izan
zazpi orrietan em
man diren argumentuakk. Idazkiaren amaierako petitumean soilik adierazi da
n
ha
austeaz" gaiin, auzitan den
d jardukettak hausten duela, baita
a ere,
"legeezkotasuna nabarmen
"20133ko maiatzaren 28an Go
obernu Konttseiluak onarrtutako Etika
a eta Jokabidde Kodea", eta
e ez
du baatere zehaztu
u zer printzip
pio eta zer jookabide hauttsi diren hare
en iritziz.

12.‐ Egungo lanp
postu‐zerrendan ez da jjaso salatzaileak aintzat hartu ez d ela adierazi duen
aldezz aurretiko eskarmentuaren baldinttza. Bestetikk, 2012ko abenduko
a
irrudi bat age
eri da
salatzzailearen idaazkian. Irudi horretan, "000" kodea dago dagokio
on laukian, bbaina kode hori
h ez
dago normalizatu
uta eta, ond
dorioz, ezin daiteke ino
ongo baldinttzarekin lotuu. Horiek horrela
blikorako Battzorde hone k Funtzio Pu
ublikoko Zuze
endaritzari kkontsultatu dio
d ea
izanikk, Etika Pub
salaketan aipatu
utako lanpo
ostuak ba al duen edo izan ote duen aldez aurretiko
b
eeta, hala bad
da, baldintza hori inoiz alldatu den ze
ehaztu
eskarrmentuarekin lotutako baldintzarik
dezalla. Haren eraantzuna argia eta eztabaaidaezina izaan da: salake
etan aipatutaako lanpostu
uak ez
du seekula izan hura lortu nahi duten pertssonen eskarm
mentuarekin
n lotutako baaldintzarik.
13.‐ SSalatzaileak iritzi dio pro
oba objektibooa egin beharra dagoela
a hizpide duggun lanpostu hori
betettzeko prozessuan arbitra
ariotasuneann ez erortzeko. Horren harira, nabaarmendu be
eharra
dago hura ez delaa hizpide dugun lanpost uko baldintzzetako bat etta ez dela, ooro har, izend
dapen
ekeen zerbait.
askekko lanpostuaak betetzeko prozeduretaan eska daite
14.‐ Aurreko zen
nbakietan azzaldutakoa ggogoan, ond
doriozta dezzakegu salakketa jarri au
urretik
d
egiaztaatu urratutzzat jo dituen
n baldintzak egiazki exisstitzen
salaketaren sinattzaileak ez duela
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diren
n. Gai hori, edonola erre, Funtzio Publikoko sailburuorde
s
eari jarri dioon administtrazio‐
errekkurtsoan arggi dezake, nahi izanez ggero; edo, bestela ere, administra zioarekiko auzien
a
jurisd
dikzioan, ego
oki den aurka
apena egin oondoren, betiere.
15.‐ SSalaketa‐idazzkian ez da zehaztu Etikaa eta Jokabide Kodeko zer printzipio, balio eta jokkabide
hautssi diren; eta ez da zehaztu, ezta eree, salaketa‐idazkian berttan azaldutaako administtrazio‐
jardu
uketek zer eratan hautsii duten Kod ea. Horrela bada, Etika Publikorakoo Batzorde honek
h
salaketa ez onarttzea besterikk ezin du ebbatzi, bere jaakintza‐eremu objektibottik kanpoko gaiari
u baitzaio.
heldu

Hori guzztia aintzat hhartuta, hauxxe da EPBk hartutako

ERABAKIA:
Lehen
na.‐ Lehiaaren Euskal Agintaritza erakunde autonomoko goi‐karguudunaren idazkari
lanpo
ostua betetzzeari buruz interesdunaak jarritako salaketa ez onartzea, Etika Publikkorako
Batzo
orde honen jakintza‐erem
j
mu objektibootik kanpo baitago,
b
eta auzi juridikooa planteatu baita
betettako lanposttuko baldinttzen balizko urraketari buruz, nahizz eta sekulaa izan ez de
en era
horreetako baldinttzarik.

G
Jon Iñakki Erkoreka Gervasio
Etika Publikkorako Batzo
ordeko burua
a
Vitoria‐Gasteizzen, 2015eko
o otsailaren 2an
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