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AKOR
RDIOA, (...)) JAUNAK, (...) ANDR
REAK ETA (...) ANDR
REAK ETIKA
A PUBLIKORAKO
BATZZORDEARI PLANTEATUT
P
TAKO AUZIA
ARI BURUZZKOA, BALO
ORAZIO‐BATZZORDEAN HAIEK
H
PARTTE HARTZEA
AREN INGUR
RUAN. BALO
ORAZIO‐BATZORDE HOR
RI EUSKO L EGEBILTZAR
RREAN
ORDEEZKATUTA DAUDEN
D
ALLDERDI POLLITIKOEKIKO MENDEKOTASUN ORG
GANIKOA DUTEN
D
FUND
DAZIO ZEIN ELKARTEENTZAKO DIRU
U‐LAGUNTZA
AK EMATEKO
O MODUA A
ARAUTZEN DUEN
IRAILLAREN 30EKO
O 164/2008 DEKRETUAR
REN 8. ARTIK
KULUAN XED
DATUTAKOA DA.

1.‐ 2014ko martxoaren 6an,, posta elekktronikoz igo
orritako mezzu baten biddez, interesd
dunek
ote Etika Pub
blikorako Battzorde honen (aurrerantzean, EPB) iddazkaritzari.
kontssulta egin dio
aipatutako
2.‐ K
Kontsulta egiteko igorritako mezuu horretan, aurreko paragrafoan
p
o goi‐
kargu
udunek adierrazi dute parrte hartu behhar dutela, Eusko
E
Legebiltzarrean orddezkatuta da
auden
alderrdi politikoeekiko mende
ekotasun orrganikoa du
uten fundazio zein elkaarteentzako diru‐
lagun
ntzak ematekko modua arrautzen duenn irailaren 30eko 164/20
008 Dekretuaaren 8. artikkuluan
xedattutakoa aplikatze aldera
a (aurrerantzzean, 164/20
008 Dekretua) ‐uztailareen 13ko 200/2010
Dekreetu bidez aldatu
a
zena (aurrerantzzean 200/2012 Dekretua)‐, eta (....) diren alldetik,
balorrazio‐batzord
dean. Izan ere,
e
164/20008 Dekretuaaren babese
ean, hau duu xede balo
orazio‐
batzo
orde horrek: 2013. urtekko diru‐lagunntzen deialdian aurkeztuttako eskabiddeak aztertze
ea eta
ebalu
uatzea.
3.‐ K
Kontsulta ho
orretan zehazten deneez, dekretu horrek "xedatutakoareen arabera, diru‐
lagun
ntzak emateko prozedurra lehiaketa izango da, zenbait irizp
pide kontuann hartuta, eta
e lor
daitekeen gehien
nezko puntu
uazioaren % 60 bitarte
ekoa kalkula
atzeko, mattematika‐formulak
uten hiru goi‐kargudunekk aurre egin behar
aplikaatuta ebatzi behar dira".. Eta kontsullta sinatu du
dioteen dilema etikoak zerikussia du honekkin: "Eskaeraa egin duen fundazioetak
f
ko bat gu militante
(rectiius, afiliatuakk) garen alde
erdi politikoaaren mendekkoa da".
Kontssulta sinatu dutenek adierazi dute ddeialdian parrte hartzen duen
d
fundazzioetako bat haiek
afiliattuta dauden alderdi politiko baten m
mendekoa de
ela, baina gaineratu dutee hori hala izzateak
ez duela esan nahi betetzen dutenik "Herri Adm
ministrazioen
n Araubide Juridikoaren eta
ozedura Erkid
dearen Lege aren 28. artiikuluan adierazten diren parte ez harrtzeko
Admiinistrazio Pro
arrazoi bakar bat ere". Hala ere,
e egokia irruditzen zaie
e "berariazko
o erabakia" eeskatzea EPB
B honi,
dean gure paarte‐hartzea egokia den ala
a ez ebazteeko".
"aipaatutako balorrazio‐batzord
4.‐ Ettika eta Jokaabide Kodearren (aurrera ntzean, EJK) 16.4. atalekko bigarren ttartekian jassotako
komu
unikazio telematikoko me
ekanismoak baliatuz, EPBk erabaki hau hartu du::
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ERABAKIA:

URREKARIAK
K
I.‐ AU
1.‐ EJJKa, Eusko Jaaurlaritzaren
n Kontseiluakk onartua 20
013ko maiattzaren 28an egindako biileran,
politikaren zentzu
u etikoa inda
arberritzeko xedeaz sortu
u zen, eta he
erritarrek be ren erakund
deetan
konfiantza berresskuratzea du jomuga.
Helbu
uru horrekin
n, Eusko Jaurrlaritzako gooi‐mailako zu
uzendaritza betearazleko
b
o kide diren kargu
publikodunei zer jokabide, jarrera eta poortaera eska dakizkiekeen zehazten ddu kodeak, horien
h
uerak, publikoak zein prib
batuak, bat eetor daitezen dokumentu horretan aaurrez finkattutako
jardu
e jokabide‐‐estandarrekkin. Azken xe
edea da zintzzotasuna eta eredugarritasuna
balio,, printzipio eta
sustaatzea, Goberrnuaren irud
di instituzionnala zaintzekko, haren eraginkortasunna indartzekko eta
herrittarrek erakundeetan dutten konfiantzza gal dadin eragozteko.
2.‐ EJJKa oinarrizkko bost balio
oren inguruaan taxutu da –Zintzotasu
una, Bikaintaasuna, Politikka eta
Kudeaketa bat etorraraztea
a, Lidergoa eta Berriku
untza–, eta funtsezko sei printzip
pioren
ari lotutakoo Erantzukizuna,
ingurruan: Inparrtzialtasuna eta Objekktibotasuna, Kudeaketa
Gardeentasuna eta Gobernatzze irekia, Onnestasuna etta Desinteres subjektibooa, Errespetu
ua eta
Eredu
ugarritasuna.
Balio eta printzip
pioen esparru horretan, kodeak jokaabide, jarrera eta portaeera ugari aip
patzen
ek erreferentzia gisa ezzarri behar duen
ditu, eta horiek dira, hain zuzen ere,, EPB hone
metroa, beren borond
datez kodeaari atxikitakko kargu publikodunek
p
k edo kodearen
param
zehazztapenak egiaz betetzea
a nahi dutenn hirugarrenek batzorde honen eskuu jartzen dittuzten
auzi eeta dilema ettikoei erantzzuteko orduaan.
Horri dagokionezz, Kodeak 16.3
1
ataleko lehenengo puntuan ezzartzen du EEPBa izango
o dela
“oharrpen, kontsu
ulta eta irado
okizunak jasootzeko eskum
mena izango duen organ oa. Halaber,, Kode
honetan ezarritaako aurreiku
uspenetan aadierazitako egokitzape
en‐proposam
menak gauza
atzeko
o du”. Era be
erean, atal bbereko bosggarren puntu
uan ezartzenn du batzordearen
prozeedura jasoko
ardurra izango deela “Etika eta
e Jokabidee Kodean jaasotako balio
o, printzipioo zein jokab
bideen
balizkko ez‐betetzzeei buruzko
o kexak edo salaketak jasotzea, halakorik baleggo, eta dago
ozkien
izapid
deak biderattzea”.

II.‐ ETTIKA PUBLIK
KORAKO BAT
TZORDEAK A
AZTERTU BEH
HARREKO GA
AIA
1.‐ Interesdunek EPBren esku
u‐hartzea eskkatu dute, errabaki dezan
n etikoki zileggi den haiek parte
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hartzzea 164/2008
8 Dekretua dela‐eta egiindako diru‐‐laguntzen deialdian
d
parrte hartzen duten
eskaeerak aztertzeeko eta balo
oratzeko eraatu behar den
d balorazio‐batzordea n, kontuan hartu
behar baita partee hartzen du
uen fundaziooetako bat hirurak militante diren aldderdi politikkoaren
mend
dekoa dela.
2.‐ Ko
omeni da ad
dieraztea, batzorde honeek aztergai duen gaia zeh
hazki aztertz eari ekin aurretik,
EJK‐kk interes‐gataazkekin lotuttako jokabid e, jarrera etta portaera batzuk
b
debekkatzen ditue
en edo
debekatzea exijittzen duen arren, arlo h orretan indaarrean dago
oen araudia –eta, zehazkiago,
inparrtzialtasunik ezari, objekktibotasun ggabeziari edo
o interesen arteko gataazkari dagokkiona–
jasotaa dagoela Eu
usko Jaurlarittzako goi‐karrgudunen etta parekatuen bateraezinntasun‐araub
bideak
berarriaz erregulaatzen duen arau
a
juridikooan; arau ho
ori, hain zuzen, legezkottasun‐printzipioari
jarraiituz, lege maailako testu batean
b
erreggulatzen da.
3.‐ Ho
orrenbestez,, ez dagokio EPB honi eraabakitzea 1. puntuan desskribatutakoo egoerak urrratzen
duen goi‐kargud
dun eta zuzendaritza‐
z
orrean
‐kargudun publikoen bateraezintaasunen alo
indarrrean dagoen
n ordenamendu juridikooa. Horrez gain, ez dagokio ebaztea ea kontsulta
a egin
duten
n goi‐kargud
dunek betettzen duten azaroaren 26ko 30/1992 Legearenn (aurreranttzean,
30/19992 Legea) 28.
2 artikulua
an xedatutakko parte ez hartzeko ed
do errefusatzzeko kasuren bat.
Soilikk dagokio aztertzea
a
eta erabakitz ea ea 164//2008 Dekre
etuan xedattutako balo
orazio‐
batzo
ordean haien
n parte harttzea bat dattorren EKJn jasotako balioekin eta printzipioekin eta
bertaan tipifikatzen diren jarre
era, jardunbi de eta portaaerekin.
4.‐ Beehin aztergaaia zentratutta, EJK‐k, inppartzialtasun
naren eta ob
bjektibotasunnaren printzipioak
nabarmentzen dituenak,
d
ho
onako hau xedatzen du 5.2.1 atalean: “Eraabakiak harrtzeko
b
bere
en eskumennak erabiliz egiten
e
dituztenetan, karggu publikodu
un eta
prozeesuan, eta, bereziki,
parekkatuek beti jokatuko
j
dutte inpartzialttasun‐ eta objektibotasu
un‐printzipioeen arabera”. Arau
hori, atal berean ezarritako
oaren arabeera, aplikatu
u egin beha
ar da "bereeziki, kontra
atazio‐
ntzak ebazte an".
prozeeduretan [eta] diru‐lagun
Mand
datu horrekiin estuki loturik, onesta sunaren etaa desinteres subjektiboa ren printzipioekin
zeriku
usia duen EJKren 5.2.4 atalak dioeneez, goi‐kargudunek eta parekatuek “eeginkizunak zuzen
betettzea eragotz edo traba dezaketen
d
in teres publiko edo pribattu oro aitorttu behar dutte, eta
beharrezko urrattsak egingo dituzte edozzein interes‐‐gatazka kon
npontzeko, oorgano esku
udunei
horreelako edozein gorabehera jakinarazizz, garrantzi txxikienekoa izzanda ere. H
Horren ondorrio da,
halab
ber, erabaki guztiak interes publikoaaren eta herrritarren onu
urarako bainno ezin hartu
u ahal
izateaa, eta guztizz baztertzea erabaki edoo ebazpen baat hura hartzen duen peertsonaren, haren
senid
deen, ezagun
nen edo lagu
unen mesedderakoa nahiiz edozein motatako
m
inteeres partikularrek
eragindakoa izan daitekeelako edozein suusmo edo zallantza”.
5.‐ EJJKren 6. ataalak, kargu publikodun
p
eeta parekatu
uen zintzota
asunari, inpaartzialtasuna
ari eta
objekktibotasunarri lotutako jo
okabideak e ta portaerakk biltzen dittuenak, ezarrtzen du, ha
alaber,
kargu
u publikodun
n eta parekatuek jokabidde eta portae
era hauek izan beharko dituztela, be
esteak
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bestee, zintzotasun‐balioari eta inpartzialtaasun‐ eta ob
bjektibotasun
n‐printzipioeei dagokienezz:
•
“Ez dute egingo
e
pertso
ona edo erakkunde publiko
o edo pribatu
u batzuen aldde edo faboriitismo‐
naahiak eragindaa jokatu duela
ako edozein suusmo sor dezaakeen ezer.

•

Inoiz ez dituzte
d
postu instituzionalla edo kargu
uaren ondorio
ozko pribilegiioak zuzenean edo
zeeharka erabilliko norberarentzako abbantailak lorttzeko; edo, bestela eree, abantailakk edo
deesabantailak lortzeko
l
edozzein pertsonaa edo erakunderentzat, be
etiere neurri horiek ez ba
adaude
baabestuta indarrreko araudi‐e
esparruan”.

6.‐ Beestalde, Kod
dearen 11. attalak, onestaasunari, desinteres subje
ektiboari etaa interes‐gattazkak
erago
ozteari lotutaako jokabide
eak eta porttaerak zehazten dituenak, adieraztenn du azken horiek
h
sortzeen direla karrgu publikodunek eta pa rekatuek “be
eren postu publikoaren
p
iinteresekin batera
b
norbeeraren interres pribatua
ak, zuzenekko senideen interesak edo hirugaarren pertso
onekin
parteekatutakoak agertzen diren kontuekkin zerikusia duten erabakietan eskuu hartzean”.. Eta,
jarraiian, kargu pu
ublikodunek eta parekattuek izan be
eharreko joka
abideak ezarrtzen ditu, in
nteres
publikoek eta inteeresdunak dituenek talkaa egiten dute
enean edo egin dezaketeenean.
Gehieenak badaezzpadako edo
o kautelazkoo neurriak dira,
d
interess‐gatazkak eeragoztea he
elburu
duten
nak, jakina; baina baita
a goi‐karguddunen eta parekatuen
p
jardunbidea n interes‐ga
atazka
sortzeeko aukerareen inguruan sor litezkeenn zalantzak edo
e susmoakk errotik desaagerraraztea
a ere.
Horieek irakurrita erraz antze
ematen da ez dutela soilik EJK‐k ezarritako
e
o nestasunare
en eta
desin
nteres subjekktiboaren esttandarrari b egira sor lite
ezkeen desbiideratzeak eeragozteko asmoa,
eta, h
horrez gain, desbideratzze horiek izaate hutsaren
n inguruko zalantza
z
oroo ere uxarazi nahi
dela.
Jokab
bide nabarmenki profilakktiko horien aartean, haue
ek ageri dira:

•

“Edozein erabaki
e
edo jardueratan innteres propioek eta interes publikoak t alka egiten badute,
ho
orren berri eman
e
beharko
o dute jendaaurrean, eta inoiz ez dute ezer eginggo, baldin eta egin
beeharreko horrretan zuzene
eko edo zehharkako interres pertsonala badute, eddo litekeena bada
aip
patutako interes‐gatazka so
ortzea.
Ez du inolako negoziorrik edo jardueerarik egingo
•
o, zuzenean edo zeharka ttalka egin bad
dezake
intteres publiko
oekin, edo zalantzan
z
jarr badezake erabakiak
e
ha
artzeko prozeesuaren edo Herri
Ad
dministrazioarren funtzionamenduaren oobjektibotasun
na.
•
Bere beteebeharrekin eta
e erantzukiizunekin talkaa egiten dute
en edo egin dezaketen in
nteres‐
gaatazka posiblee baten eragginpean egonn daitezkeen kargu publik
kodun eta paarekatuek be
erehala
jakkinarazi beharko diote horri Etika Publikkorako Batzorrdeari, eta, idatzita ahal baada, gatazka horren
h
beerri eman beh
harko dute, edo, bestela, ggutxienez, unean bertan edo etorkizuneean balizko in
nteres‐
gaatazka bat ego
on daitekeelakko zalantza jakkinarazteko betebeharra du
ute.
Idaatziak aipatu organo horre
en erantzuna jasoko du berehala. Intere
es‐gatazka batt sortzen bad
da, edo
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gaatazka hori egon daitekeelako zalanntza sortzen bada, kargu
u publikodunn eta parekkatuek,
errakundearen izen
i
ona zain
ntzeko kautelaazko neurri gisa,
g
ez dute esku hartukoo ezer erabakkitzeko
ed
dozein prozessutan, prozessuan esku haartuta interess‐gatazka bat sortzeko za lantza txikien
na ere
eggonez gero.

•

blikodun eta parekatuek,
p
auurreko atalean aurreikusita
ako egoeretakko batean bad
daude,
Kargu pub
naagusi hierarkikoaren esku utzi beharkoo dituzte berren ardurak, edo, bestelaa, egoera horrietako
ezzeinetan ez daagoen saileko edo erakundeeko beste karggu publikodun
nen baten eskku”.

7.‐ N
Nolanahi eree, komeni da
d bereziki aipatzea ab
bstentzio‐ara
auen bitarteez —edo interes‐
gatazzkari buruzzkoen bita
artez—, gooi‐kargudune
en eta parekatuen objektibota
asuna,
inparrtzialtasuna eta zintzottasuna berm
matu nahi direla jardun publikoaan. Horrez gain,
ezinb
bestean harrtu behar da
d kontuan,, espedientte batean eskumena
e
bbaliatzeari uztea,
subjeektiboki penttsatuz parte ez hartzekoo lehen aipaatutako arrazzoiak egon ddaitezkeela, baina
benetan ez daudeenean, funtzzioak bete ezz direlako eggoeratzat jo daitekeela. EEta horrek, legean
xedattutakoaren arabera,
a
besste balio battzuk urratzea eragin dezzake; esaterrako, zintzotasuna
edo aagindutako funtzio publikkoan bikaintaasunez jokattzea.
8.‐ Ko
ontsulta egin duten goi‐‐kargudunekk 146/2008 Dekretuaren
n babesean eegiten diren
n diru‐
lagun
ntza eskaerak aztertzeko
o eta ebaluaatzeko ardura duen balo
orazio‐batzorrdean parte hartu
behar dute, eta deialdian
d
"ald
derdi politikooekiko mend
detasun orga
anikoa" duteen fundazioek zein
h dezakete; eta aztergaai dugun ego
oera horretan, nabarmenna da haiek berek
elkartteek parte har
ez du
utela aukeratu batzordean parte ha rtzea, ezin baitute
b
dago
ozkien erantzzukizun publikoen
arteaan zein nahi duten aukkeratu. Guzttiz kontrako
oa. Izan ere, aipatutakoo Dekretuarren 8.
artiku
uluan egiturraz eta legezz xedatuta ddago –puntu
u hori aldatu egin da 2200/2010 De
ekretu
bidezz– kide anitzeeko organo horren
h
berezzko kide direla honako ha
auek: (...).
Egia d
da, halaber, azken bi kasu horietan, xxedatuta daggoela balorazio‐batzordeean goi‐kargu
uduna
ordezzka dezakeela erakunde edo zuzenddaritza berekko "teknikari batek". Ba ina ordezkottza ez
dago xedatuta organoa
o
oso
orik egongo dela ziurtaatzeko, kide titularrek parte hartzen ez
dutelako edo inh
hibitzen dire
elako. 146/22008 Dekretu
uak titularra
a ordezteko xedatzen du, eta
eratzea beti dagokio ord
deztua
"horrren ordez" dio. Eta nahizz kontraesanna iruditu, orrdezkoa auke
izanggo den goi‐kkargudunari berari. Horttaz, Dekretu
uaren araua –puntu horrretan, behin
ntzat–
argia eta zorrotzza da: (...)ko
o zuzendaria,, beti, eta beste
b
bi zuze
endariak, haalaber, aipattutako
undearen kid
de izango dira, baldin etta "horren ordez"
o
erakunde edo zuzzendaritza bereko
b
eraku
teknikari bat aukeratzen ez
e badute. Balorazio‐b
batzordeko parte‐hartzaaile dira, beraz,
ordearen berezko kide direlako.
d
Parrte‐hartze ho
ori, bestalde
e, bi modutaan gauza da
aiteke:
batzo
zuzen
nean eta pertsona horrrek berak, derrigorrekkoa (...)ko zuzendariari
z
dagokionezz; eta
ordezzko baten bid
dez, goi‐karggudun titularrrak berak au
ukeratutakoa
a.
9.‐ Hiru kargu publiko horie
etan diharduuten pertson
nek balorazio
o‐batzordea osatu beha
ar ote
n etikoki neu
urtzeari dago
okionez, jadaa neurtu zutten, nolabaitt, Legebiltzarrrean ordezkkatuta
duten
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dauden alderdi politikoekiko
p
o mendetasuuna duten fundazioentz
f
zako eta elkkarteentzako diru‐
lagun
ntzak emateko modua arautzeko
a
deekretua idattzi eta onarttu zutenek. Izan ere, errabaki
zuten
n parte‐hartzze hori, prin
ntzipioz, der rigorrekoa izzango zela eta
e erakund e horren be
erezko
kide direlako dela hori hala. Komeni da horri buruz adieraztea mintzagai dditugun hiru kargu
publikoak, hain zuzen ere, konfiantza politikoko goi‐kargu gisa eratutaa daudela Eusko
ntolaketa‐ara
auetan; horrrezaz gain,, kargu horiek, printz ipioz, gobernuan
Jaurlaaritzaren an
den/d
diren alderdi politikoan//politikoetann afiliatuta eggon behar dute edo haieen jarraitzaile izan
edo aalde egon beehar dute. Eta
E hori horrrela izanik, 164/2008
1
Dekretua onarttu zenean, ez
e zen
kontu
uan hartu balorazio‐ba
b
tzordean paarte hartzeaa –egituraz eta legez eratua– gaitzetsi
zitekeeenik, ikuspeegi etikoari dagokionez.
d
10.‐ A
Aurreko hori hala da, ziu
urrenik, bi aarrazoirengattik. Batetik, aztergai duggun kasuan, ez da
erraza egiaztatzea "interes pe
ertsonala" duutenik ebalu
uazio‐batzord
dea osatzekoo hautatutakko goi‐
kargu
udunek; ez, behintzat, administrazio
a
o‐prozedura arautzen du
uten arauekk adierazpen horri
ematten dioten esanahiarekin
e
n. Eta besteetik, 164/200
08 Dekretuak xedatzen dituen baldintzak
bertaan araututakko diru‐lagun
ntzak ematekko, oso zehaatzak dira eta
a oso arautuuta daude; hortaz,
ebalu
uazio‐batzord
deak apenas du tarteriik iritziaren edo nahiarren arabera jarduteko. Azter
ditzaggun banan‐b
banan bi arra
azoi horiek.
11.‐ EEz dirudi errraza, inola ere,
e baieztattzea, aztergaai dugun kassuan, interess publikoare
en eta
jardu
uneko goi‐karrgudunen "in
nteres pertsoonalaren" arrtean gatazka
a dagoenik. LLehenik eta behin,
b
kasu honetan baabestu beha
arreko inter es publikoa –164/2008 Dekretuareen hasieran garbi
adierrazten dena––, hain zuzen, "alderdi ppolitikoen mendetasun
m
organikoa" duten funda
azioak
eta eelkarteak su
ustatzean, laguntzean eta koordin
natzean dattza, argudiaatuta "herrittarren
pentssamendu po
olitikoa, sozia
ala eta kultuurala mamitzzen eta gara
atzen laguntzzen dutela, beren
jardu
ueraren bitaartez". Ez da
d kontsultaa egin dute
en goi‐kargu
udunen ekim
men autono
omoa,
militaante diren alderdi politikkoari lotutakko fundazioaarenganako faboritismottzat har zitekeena
kasuaalitatez. Diru‐laguntzakk emateko prozeduran parte hartzen
h
dutte, hain zuzen,
z
orden
namendu juridikoak xed
datutako araau bat, lege
ezkoa eta zo
orrotza, beteetzeko. Arau
u hori
jasotzzen dute baii Euskal Auto
onomia Erkiddegoko Aurrekontu Orokkorren Legeaak (aurreranttzean,
EAEA
AOL) – gastueen atalean, programa
p
ha u finantzatze
eko zuzkidurra ekonomikooa adierazte
en da–
, bai 164/2008 Dekretuak berak, "E usko Legeb
biltzarrean ordezkatuta
o
dauden alderdi
politikoekiko meendekotasun organikoa duten" fund
dazio zein elkarteentza
e
ko diru‐lagu
untzak
ematteko modua arautzen due
enak.
Bainaa, gainera, ez
e dago garrbi aipatuta ko dekretuaan xedatutako balorazioo‐batzordeko
o goi‐
kargu
udunen partte hartzea kutsa
k
daitekkeenik kasuaalitatez babesteko "gai honetan in
nteres
pertssonala", eta interes hori izatea, hala ber, alderdi politikoei lo
otutako funddazioak susta
atzeko
interees orokorrarrekiko desbe
erdina. Izan ere, 164/2008 Dekretu
uan araututtako diru‐lagguntza
eskattu duten fun
ndazioetako batek alderddi politiko baatetiko mend
dekotasuna iizan eta kon
ntsulta
egiten dutenak alderdi
a
polittiko horreta n afiliatuta egote hutsa
ak, ez diruddi, bere horretan,
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azaro
oaren 26ko 30/1992
3
Legearen 28. arrtikuluan adiierazitako pa
arte ez hartzzeko arrazoi bakar
batekkin ere bat datorrenik.
d
Eta
E puntu hoorri dagokion
nez, EPB honi ez zaio ja kinarazi kon
ntsulta
egin d
duten goi‐kaargudunek pa
arte ez hartzzeko arrazoi espezifikoren bat duteniik, afiliazioazz gain,
justifikatzeko aipaatutako 28. artikuluko
a
attalen baten babesa
b
justiffikatzeko, etaa hala, inhibitzeko
beharra babeesteko. Parte ez hartzekko arrazoiak, besteak besste, dira: balltzu edo erakkunde
beteb
intereesdunen batteko adminisstratzaile izaatea, edo interesdunen batekin
b
ebattzi gabeko au
uziren
bat izzatea, odol‐aahaidetasuna edo ahaiddetasuna izattea eta adiskidetasun m
mina edo iku
usiezin
nabarmena izateaa.
12.‐ Batzorde ho
onen beste erabaki
e
batzzuetan bezala, ardura publikoa duteenen zintzottasun,
objekktibotasun eta
e inpartzialtasunaren alorrean, EJKren irizp
pidea askoz zorrotzagoa da,
administrazio‐pro
ozeduraren araudiak
a
be re baitan haartzen duena baino. Koodeak ez du soilik
o, interes publikoak
p
leehentasuna izatea
ziurtaatu nahi, gaatazka‐egoerraren bat ggertatuz gero
jardu
uneko goi‐kaargudunaren
n interes peertsonalaren edo partikkularraren a ldean, baiziik eta
e
zorrotza
agoa: kudeaatu beharre
eko interes publikoak beti‐beti izatea
zerbaait askoz ere
lehen
ntasuna bestte interes‐mo
ota batzuen aldean, delaa norberaren
na zein bestee norbaitena
a, dela
publikoa zein prribatua. EJK
Kren xedea askoz ere anbizio han
ndiagokoa dda, administtrazio‐
es pribatuare
en arteko gaatazka soila baino
prozeedurarena baino. Interess publikoareen eta intere
gehiaago hartzen du kontuan, goi‐karggudunak, daagozkion esskumenen aarabera, kudeatu
beharreko interees publikoare
en erabatekoo lehentasuna defendattze eta sustaatze aldera. Baina
n onartu zutten, eta beraaz, 164/2008
8 Dekretua iddatzi zutenek ezin
EJKa 2013ko maiatzaren 28an
an ere, bai leehendabiziko
oz idatzi zute
ena, bai huraa aldatzekoa idatzi
izan zzuten kontuaan hartu; iza
zuten
na –2010eko
o uztailaren 13koa da leehendabiziko
oa aldatu zu
uen Dekretu a–, lehenagokoak
dira.
13.‐ Aurreko pu
untuan adierazitako irittziari dagokionez, pentsarazi diezaaguke EJKa askoz
murriztaileagoa dela,
d
30/1992 Legea bainno; beraz, ko
ontsulta sinattu dutenek aazaldutako egoera
e
bezallakoak gertaatzeko ez dago
d
inongoo aukerarik. Eta horreza
az gain, apllikatzerakoan ere
lehen
ntasuna dueela, administrazio‐prozeeduraren araaudiarekiko, etikoki zorrrotzagoa delako;
berazz, egoera horriek ez datozz bat Kodeareekin.
Hala ere, azkarreggi ateratako ondorioa litzzateke.
EJKreen 6. atalak berariaz baztertzen du erabakiak hartzeko
h
betebeharra, bbaldin eta egoera
e
hauek eragin bad
ditzakete: "zuzenean edoo zeharka, norberarentz
n
zako abantaiilak lortzeko; edo,
ntailak edo desabantailaak lortzeko edozein perrtsona edo eerakunderen
ntzat",
besteela ere, aban
betiere neurri ho
oriek ez "badaude babeestuta indarrreko araudi‐e
esparruan". Eta hori da, hain
n ere, azterttzen arin garren egoeran gertatzen dena.
d
Lehen ere esan duugunez, inda
arreko
zuzen
araud
di‐esparruak, EAEAOLk eta 164/20008 Dekretu
uak osatutakoak, Euskoo Legebiltza
arrean
ordezzkatuta dau
uden alderdi politikoek iko mendekkotasun org
ganikoa duteen fundazio
o zein
elkartteentzako diru‐laguntzak emateko m
modua eta aginduak xedatzen ditu;; eta horrezz gain,
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xedattzen du eskkaerak aztertzeko, jakinnarazteko eta
e baloratzeko ardura duen ebaluazio‐
batzo
ordea, hain zuzen, EPB honi irizpeena eskatu dioten
d
hiru goi‐karguduunek osatu behar
dutela.
14.‐ Baina 10. puntuan
p
ematen hasi ggaren arrazo
oiaren haritik, kontsultaa egin duten
n goi‐
kargu
udunak balo
orazio‐batzorrdearen berrezko kide dira,
d
halaxe arautzen dduelako 164/2008
Dekreetuak, eta arau
a
horrek badu, halabber, beste arrazoi
a
hau ere: diru‐laaguntzak em
mateko
dekreetuak arautzen dituen ba
aldintzak zehhatzak direnez eta oso araututa
a
dauudenez, ebaluazio‐
batzo
ordeak apenaas du tarterik arauz kanppo jarduteko
o. Dekretua id
datzi zutene k ez zuten in
nolako
arazo
orik sumatu izendapen politikoko goi‐kargudunez osatuttako baloraazio‐batzorde
eak –
idazkkaria izan ezik, "hitza du baina botoriik ez"– kudeatzeko dekre
etuan bertann araututako
o diru‐
lagun
ntzak. Eta ez zuten ara
azorik sumattu, hain zuzzen, diru‐lag
guntzak emaateko xedattutako
prozeeduraren oinarriak bereziki arautuuta daudelako eta ezin
n direlako iiritziaren arrabera
aplikaatu.
15.‐ IIzan ere, 164/2008 Dekretuak oso zzorrotz muggatzen du diru‐laguntzenn‐programakk bere
baitan hartzen duen eremua
a. Hau da, e zarritakoare
en arabera (2
2.1 artikuluaa), soilik jaso
o ahal
d
alderdi politikoekikko mendeko
otasun
izanggo dituzte "EEusko Legebiltzarrean or dezkaritza duten
organ
nikoa duten fundazio zeiin elkarteek"", baldin eta haien helbu
uruetako batt "kultur jard
duerak
garattzea bada" etta 3. artikulu
uan zehaztenn diren jardu
ueraren bat garatzen
g
baddute. Program
maren
onuraadun izan daitezkeenen multzoa, beeraz, oso txikia da eta ingurune ga rbikoak; izan ere,
2013. urtean, lau
u alderdi po
olitikok eta hauteskunde
e‐koalizio ba
atek soilik z uten ordezkkaritza
o Legebiltzarrrean. Puntu
u horri dagokkionez, beraaz, balorazio‐‐batzordeak iritziaren arrabera
Eusko
jardu
uteko duen aukera
a
hutsa da. Izan eree, 164/2008 Dekretuak ez
e du batzorddea izendatu
u diru‐
lagun
ntzak jaso ditzaketen errakundeen aartean hautaaketa egitekko –jaso ditzzaketen erakkunde
guzti‐‐guztien arteean–, baizik eta
e dauden ffuntsak multtzo txiki bate
en eta diru‐laaguntzak ara
autzen
ditueen legeak ezin
n hobeto mu
ugatutakoareen artean baanatzeko.
Bainaa, horrez gain, 164/2008
8 Dekretuak arauak xedaatzen ditu da
auden funtsaak multzo txiiki eta
zehazztutako hori osatzen duten fundazioeen artean baanatzeko, eta
a arau horiekk ez dute iritzziaren
arabeera jardutekko aukera askorik
a
emaaten. Konttsulta egin duten goi‐kkargudunek mezu
elektronikoan ad
dierazi bezala
a, 164/2008 Dekretuak "xedatutako
oaren arabe ra, diru‐lagu
untzak
ura lehiaketa izango da,, zenbait irizzpide kontua
an hartuta, eta lor daitekeen
ematteko prozedu
gehieenezko puntuazioaren % 60 kalkulaatzeko, mate
ematika‐form
mulak aplikattuta ebatzi behar
da". Beraz, diru‐‐laguntzak irritziaren araabera emate
eko aukera, nabarmen ttxikia da, aggerian
e
o, nahikoa daa Dekretu horren 7. eta 99. artikuluak hitzez
gerattu denez. Hori hala dela egiaztatzeko
hitz irrakurtzea:
7. artikulua.– Dirru‐laguntzak em
mateko eta bannakako kopuruak zehazteko prozedura.
p
1.–– Dekretu honeek ezartzen dittuen diru‐lagunntzak emateko prozedura lehiaketa izango dda. Horretarako
o, hots,
eskariak hurrenkkera jakin bate
ean jartzeko, aaurkeztutako eskabide guztiak elkarrekin a lderatuko dira, baina
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beetiere 9. artikulu
uan ezarritako balorazio‐irizpi deak kontuan harturik.
h
2.–– Kasuan kasu
uko diru‐laguntzaren zenbateekoa finkatzekko, deialdiarentzat izendatuttako gehienezkko diru
ko
opurua ontzat emandako esskabideen arteean modu zu
uzenki proportzionalean bannatuko du balorazio‐
baatzordeak. Aipaatutako diru‐ba
anaketa kasuann kasu lortutakko puntuazioaren eta eskatuttako diru kopu
uruaren
araabera egingo da, horretarako honako formulla hau erabiliz:
Si = (Ei X Pi)/100
no
on,
Si = programa edo jardueretako bakoitzari dagookion behin be
etiko diru‐laguntzaren zenbateekoa.
Ei = kasuan kasu eskatutako
e
diru
u‐laguntzaren zzenbatekoa.
Pi = batzordeak programa
p
edo ja
ardueretako baakoitzari emand
dako puntuazioa.
3.–– Aurreko ataleean esandako moduan kalkullatutako diru‐laaguntzen baturak aurrekontuaaren muga gainditzen
baadu, kasuan kassu eman beharrreko diru‐kopurrua honela kalkkulatuko da:

no
on,
Si = aurreko fo
ormularen arab
bera programaa edo jarduerretako bakoitza
ari dagokion behin‐behineko
o diru‐
batekoa.
lagguntzaren zenb
Si’ = programa ed
do jardueretako
o bakoitzari daggokion behin be
etiko diru‐lagun
ntzaren zenbateekoa.
D = diruz lagundu
utako programa
a edo jarduerenn artean banatu
u beharreko zen
nbatekoa.

eak zein azpi‐iriizpideak.
9. artikulua.– Ballorazio‐irizpide
Eb
bazpen‐proposaamena egiteko, balorazio‐batzzordeak honako
o (azpi‐)irizpide hauek hartukoo ditu kontuan:
a) Kasuan kasukko aurrekontu‐e
ekitaldiarekiko Eusko Legebilltzarrerako aurrre‐aurreko azkken hauteskun
ndeetan
lorrtutako ordezkaaritza (% 50).
Pu
untuazioa honako formula hau
u baliatuta ateraako da:
Pi = (aulki kopuru
ua x 50)/E
no
on,
Pi:: Entitate onuraadunetako bako
oitzak ateratakoo puntuazioa.
Au
ulki kopurua: Kaasuan kasuko fu
undazioa zein eelkartea atxikitaa dagoen alderd
di politikoak dueen aulki kopuru
ua.
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500: Gehienezko puntuazioa.
p
E: Legebiltzarrean
n gehiengo ordezkapena duenn alderdi politikkoaren aulki‐kop
purua.
b) Pentsamendu politikoaren eta sozialaren ikkuspegitik zein kulturalarenettik programak eedota jarduera
ak duen
intteresa, hala nolla entitatearen ibilbidea, gizarrtean duen txerrtatze‐maila eta
a hizkuntza poliitika (% 30).
b.11.– Programareen edo jarduera
aren interesa etta garrantzia (20 puntu).
b.22.– Entitatearen ibilbidea, giza
artean duen txeertatze‐maila etta hizkuntza po
olitika (10 puntuu).
c) Programaren edo jardueraren autofinanttziazioa (% 10
0). % 90eko autofinantziaziooak edo hand
diagoak
a merezi dutella oinarritzat harturik, kasua
an kasuko punntuazioa kalkulatzeko
geehienezko punttuazioa lortzea
ho
onako formula hau
h erabiliko da
a:
Ai (%) = {[(Ii‐SCi) x 100]/Gi} / 9
no
on,
Ai:: kasuan kasuko
o autofinantziazzioa, %tan adieerazita.
Ii = kasuan kasuko
o guztizko diru‐‐sarrerak (Kultuura Sailari eskattutako diru kop
puruaren zenba tekoa barne),

16.‐ Aurreko pu
untuan agerian dagoennez, 164/20
008 Dekretu
uak diru‐lagguntzak em
mateko
a
xedattutako prozeedura oso arraututa dagoo. Izan ere, fase garrantzzitsuenak, baatetik, arau argien
eta zeehatzen bideez arautzen dira
d –esateraako, diru‐lagguntzak jaso ditzaketene n definizioa–
–, eta,
besteetik, matem
matika‐formu
ulen bidez ebatzi be
ehar dira; beraz, ez dago balo
orazio
subjeektiborako in
nolako tarterrik. Hori halaa da, egiaztaatu dugunez,, irizpideek eeta azpi‐irizp
pideek
ezartzen dutelako zer jarduerari jar raitu beharr dion balorazio‐batzoordeak, eba
azpen‐
osamenak emateko: lor daitekeen ggehieneko puntuazioaren % 60 bita rtean, proze
edura‐
propo
mateematiko hutssen bidez kalkulatzen da,, eta hortaz, zorrotz erag
gotzita dago iritziaren arrabera
jardu
utea.
Bainaa horrez gaain, Dekretu
uak xedatzeen du guztizko balorazioaren bestte % 30 irizpide
objekktiboaren araabera neurtu
u behar dela;; esaterako: "Pentsamen
ndu politikoaaren eta sozia
alaren
ikusp
pegitik zein kulturalarenetik progrramak edotta jarduerakk duen inteeresa, hala nola
entitaatearen ibilb
bidea, gizarttean duen ttxertatze‐maaila eta hizkkuntza polittika". Puntu horri
dagokionez, mateematika‐form
mula ez eduukitzeak ez du
d esan nahi balorazio‐bbatzordearen
n iritzi
askeaak ordeztuko
o duenik; iza
an ere, arauaak zenbait irizpide objekktibo ezartzeen ditu, eta haiek
ere araututako ku
uantifikazio jakin
j
bat bette behar dute: "Programaren edo jarrdueraren intteresa
ean duen txxertatze‐maila eta
eta ggarrantziak", 20 puntu; eta "Entitattearen ibilbidea, gizarte
hizku
untza politikaak", 10 puntu
u.
17.‐ H
Hori hala della ikusita, ezz dirudi kontssulta egin du
uten goi‐karg
gudunek 1644/2008 Dekrretuan
arauttutako diru‐laguntzak ku
udeatzeko arrdura duen balorazio‐ba
b
tzordean paarte hartzeakk EJKa
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urratzen duenik,, urratzearen arrazoia 2013ko deiialdian parte
e har dezakketen funda
azioek
gaineetik duten ald
derdi politiko
oetan afiliatuuta egotea bada
b
behintza
at.
Horreegatik guztiagatik, Etika Publikorako
P
Batzordeak erabaki
e
hau hartu du:

ERABAKIA

Leheena.‐ Intereesdunek ez dute urrattu EJKa, baaldin eta (...) diren al detik, 164//2008
Dekrretuan xedatutako baalorazio‐battzordeko kide gisa ja
arduten baadute. Izan ere,
"indaarreko arau
udi‐esparruaak babestuttako" programa bat ku
udeatzea daa haien egitekoa,
eta ez dute aipatutako dekretuan definitutakko interes publikoa eez den "in
nteres
pertssonala"; etta horrez gain,
g
kontuuan hartu beharreko prozeduraa argi eta garbi
arauttuta dagoenez ‐fase batzuk
b
mateematika‐forrmulen bide
ez ebatzi beehar dituzte
e, eta
bestee batzuk irizzpide objekktiboen bideez‐, iritziaren arabera ja
arduteko taartea hutsa da.
Bigarrrena.‐ Guzztiz aurkakoa gertatzeen da; hau
u da, balorazio‐batzoordean partte ez
hartzzeak, hain zuzen,
z
dagozkien egitekkoak ez bettetzea eragiin dezake, leegearen araabera
uka eegin ezinezkko eskumen
na den aldeetik; eta horrrez gain, ze
enbait balioo urratzea eragin
e
dezake, dagokieen funtzio publikoan
p
zzuzentasune
ez eta bikaintasunez eez jarduteagatik,
bereziki interessdun baten kasuan, balorazio‐batzordearen buru bbaita, 164//2008
Dekrretuak berariaz xedatutta.

Etika Pu blikorako Batzordea
Vitoria‐Gaste
V
eiz, 2014ko apirilaren 1a
1
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