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(...) ANDREAK AURKEZTUTAKO GAIA
ARI BURUZZKO AKORDIOA, ...... OSPITALERAKO
URUMEN‐TEK
KNIKARI BATI EGIND
DAKO KON
NTRATUAREN
N ETA HO
ORREN KO
ONTRA
INGU
AURK
KEZTUTAKO ALEGAZIOEK
K ERANTZUN
NIK JASO EZ IZANAREN INGURUAN.

1. 22013ko irailaaren 12an, interesdunaak Eusko Jaurlaritzako
J
o ............ SSailburuorde
etzara
zuzendutako idazki batt aurkeztu zuen, ......... Ospitalerako ingurum
men‐teknikari bati
eegindako kon
ntratuaren gainean.
g
Idazzki horretan azaltzen du
u berak ere parte hartu zuela
p
postu hori beetetzeko deittu zen hauteespen‐prozessu horretan, eta adieraztten du ez da
agoela
aados hori izaapidetzerako
oan alderdi batzuk ebaazteko erabiilitako moduuarekin. Ida
azkian,
h
halaber, inteeresdunak adierazten
a
ddu elkarrizkketa bat esskatu duela ospitaleko Giza
B
Baliabideen Sailarekin,
S
ba
aina oraindikk ez diotela hori
h egiteko aukerarik
a
em
man.
Id
dazkiarekin batera zenbait egiaztagiiri aurkeztu zituen, aurrez, 2013ko abuztuaren 22an,
....... Ospitaleeko Giza Balliabideen zuuzendariaren
n eta zuzend
dari kudeatzzailearen au
urrean
aalegazioak au
urkeztu zitue
ela, eta 201 3ko abuztuaaren 21ean Giza Baliabiddeen zuzend
dariari
eeta zuzendaari Nagusiarri alegazioakk aurkeztu zizkiela eg
giaztatzen ddutenak. Ida
azkian
aadierazten du
u horietako batek
b
ere ezz duela eranttzunik jaso aurkeztu zitueenetik iragan
ndako
d
denbora‐tarteean.
2. LLehen aipatutako idazki horrekin
h
battera –eta sarrrera‐erregistro beraz–, EEtika Publikorako
B
Batzorde honi (aurreran
ntzean, EPB)) zuzenduta
ako beste id
dazki bat erre aurkeztu zuen.
H
Horren bidez eskatzen zuen "konttuan har ze
edila horrekkin batera jjasotako eta
a ......
SSailburuordettzaren aurrean aurkezztutako aleggazioa", aurrreko puntuuan adieraziitakoa
aalegia. EPB honi
h
aurkeztu zion alegaazioa honako
o hauek zain
ntzeko eta ssendotzeko xedea
d
duelako batzo
ordeak:
a) Herritarrek eraku
unde‐printzippioekiko dute
en konfiantza.
u publikoen jardueraa‐balioak, hala
h
nola zuzentasunna, zintzota
asuna,
b) Kargu
inparrtzialtasuna, objektibotassuna eta gardentasuna eta
e esparru juuridikoarekikko eta
pertssona guztiekiiko errespetuua.
c) Inparrtzialtasuna eta objeektibotasuna, kontratazio‐prozedurrei dagokie
enean
berezziki.
d) Zintzo
otasuna eta
a objektibottasuna, ez dadin zalan
ntzarik edo susmorik geratu
g
hartu
utako erabakki jakin batekk erabakia hartu duen pertsonari, haaren senidee
ei edo
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ezagu
unei mesede
e egiten dieela edo erab
bakia interess partikularrren arabera hartu
dela pentsarazten
n duenik.
akunde pub liko zein priibatu batzue
ei eragiten ddieten edo horien
h
e) Pertssona edo era
aldekko faboritism
moz jardun dela pentssarazten du
uten jarduerrak edo ekintzak
ekidittea.

ERABAKIA:
I. AURREKARIAK
1.‐ A
Aurkeztutako
o idazkian interesdun ak azaltzen
n duen gertakari‐zerreendaren ara
abera,
LANB
BIDE–Euskal Enplegu Zerbitzuak, 20113ko ekainarren 12an, ing
gurumen‐tekknikari baten
ntzako
postu
u bat eskaiini zuen pu
ublikoki .......... Ospitale
erako; eskaintza hori, alabaina, ez zen
Osakidetzaren weeb‐orrian arggitaratu.
2.‐ 20013ko ekainaaren 17an, interesdunakk deialdi horrretan parte hartzeko esskabidea aurrkeztu
zuen,, eta, hurren
ngo egunean, curriculum
m vitae osoaa igorri zion
n .......... Osppitaleko zuze
endari
kudeaatzaileari; izan ere, interesdunaren hitzetan, LA
ANBIDEk dise
einatutako foormatuak ezz zuen
aukerrarik ematen
n haren ibilbide akademiikoari eta lan
nbide‐ibilbideari buruzkoo hainbat ald
derdiri
buruzzko xehetasu
unik emateko
o.
3.‐ Interesdunarren esaneta
an, 2013ko abuztuaren
n 9an LANB
BIDEren tauula elektron
nikoan
en posturaako, "haute
espen‐
argitaaratu zen ez zutela aukeratu ingurumen‐teknikariare
elkarrizketa bateerako deiald
dirik jaso erre egin gab
be". Alegazioan, gainerra, adierazte
en du
BIDEren lan‐fitxan jasota
ako merezim
menduak soilik hartu zirela kontua n, "e‐mailezz .......
LANB
Ospittaleko zuzendari kudeatzzaileari igorriitako" curricu
ulum vitae osoa kontuann hartu gabe..
4.‐ Argitaratutako
oa ikusi oste
ean, .......... O
Ospitaleko Giza
G Baliabid
deen Sailarekkin harremanetan
naren datue n, puntuazio
oen, baremoen eta profillaren berri izzateko
jarri zzen hautatuttako pertson
asmo
oz. Unitateko
o arduradun
nek ez ziotenn informazio
o hori eman, "daturik eeman ezin dutela"
esaneez.
5.‐ In
nteresdunak uste du ez direla
d
bete O
Osakidetzan langileak hautatzerakooan jarraitu behar
diren
n publizitate
earen, berdintasunaren,, merezimen
nduaren eta
a gaitasunenn printzipioa
ak, ez
eta eerakunde publikoak bera
ak aldi baterrako langileak kontratattzeko zerrenndak lantzek
ko eta
kudeatzeko ezarrritako arauak ere.
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Zentzzu horretan, adierazten du "edozeinn kontratazio
otan, hori alldi baterakoaa izanda ere
e, lan‐
esperrientziako urteak,
u
ikaskketa‐espedieentea, prestakuntza aka
ademikoa etta abar balioetsi
behar direla", etaa hautespen‐‐prozesuko eemaitzak argitaratu egin behar direla .
6.‐ In
nteresdunak "aurreko em
maitza balioogabetu eta hautespen‐p
prozesuan b alorazio berrri bat
egiteko" eskaeraa egin zuen, bai ............. Ospitalleko Giza Baliabideen
B
zuzendariarri eta
ndariari abu
uztuaren 22an igorritakko alegazio‐‐idazkietan, bai ........... Ospitaleko
o Giza
zuzen
Baliab
bideen zuzeendariari etta zuzendarri nagusiari abuztuaren
n 21ean igoorritako alegazio‐
idazkkietan.
7.‐ 20013ko irailarren 12an, in
nteresdunak idazki bat aurkeztu zio
on EPB honii, aurrez .............
Sailburuordetzan
n aurkeztu zituen alegaziioak "kontua
an har zitzala" eskatzekoo.

II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI PLLANTEATUTA
AKO GAIA

1.‐ EJK –Etika eta
e Jokabide
e Kodea–, EEusko Jaurlaritzaren Kontseiluak onartua 20
013ko
o bileran, politikaren zentzu etiikoa indarbberritzeko xedez
x
maiaatzaren 28aan egindako
sortu
u zen, eta herritarrek beren
b
eraku ndeetan ko
onfiantza be
erreskuratzeea du jomugga.
Helburu horrekiin, Eusko Jaurlaritzako goi‐mailako
o zuzendariitza betearaazleko kide diren
kargu
u publikodu
unei zer jokkabide, jarrrera eta portaera eska
a dakizkiekeeen zehazte
en du
kodeeak, horien jarduerak,, publikoakk zein pribaatuak, bat etor daiteezen dokum
mentu
horreetan aurrezz finkatutakko balio, priintzipio etaa jokabide‐e
estandarrekkin. Azken xedea
x
da o
osotasuna eta eredu
ugarritasunaa sustatzea, Gobernuaren iruddi instituzionala
zaind
duz, haren
n eraginko
ortasuna inndartuz etta herritarrrek eraku ndeetan duten
d
konfiiantza higattzea saihesttuz.
2.‐ EJJK oinarrizkko bost baliioren inguruuan taxutu da –Osotassuna, Bikainntasuna, Po
olitika
eta Kudeaketa bat etorraraztea, LLidergoa eta
e
Berriku
untza–, etaa funtsezko
o sei
printtzipioren in
nguruan: In
npartzialtasuuna eta Objektibotasuna, Kudeaaketari lotu
utako
Eranttzukizuna, Gardentasuna eta G
Gobernatze irekia, Onestasuna eta Desin
nteres
subjeektiboa, Errrespetua etaa Eredugarrritasuna.
Balio
o eta printzzipioen esparru horrettan, kodeakk jokabide, jarrera etaa portaera ugari
aipattzen ditu –kkontuan haartu edo saiihestu behaarrekoak–, eta horiek dira, hain zuzen
z
ere, EPB honekk erreferenttzia gisa ezzarri behar duen parametroa, beeren borondatez
kodeeari atxikitako kargu pu
ublikodunekk edo kodeaaren zehazttapenak egi az betetzeaa nahi
duten hirugarreenek batzo
orde honenn esku jartzzen dituzte
en auzi etaa dilema ettikoei
eranttzuteko ord
duan.
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Horri dagokioneez, kodeak 16.3. ataleeko lehenengo puntua
an ezartzenn du EPB izzango
e iradokizzunak jasotzeko eskum
mena izangoo duen organoa.
dela “oharpen, kontsulta eta
Halaber, kode honetan ezarritakoo aurreikuspenetan adierazitakko egokitzaapen‐
posamenak gauzatzeko
o prozeduraa jasoko du
u”. Era bere
ean, atal beereko bosgarren
prop
punttuak ezartzeen du batzzordearen aardura izan
ngo dela “E
Etika eta Jookabide Ko
odean
jasottako balio, printzipio zein jokabbideen balizzko ez betetzeei buruuzko kexakk edo
salakketak jasotzzea, halakorrik balego, eeta dagozkie
en izapideak bideratze a”.
3.‐ In
nteresdunak EPB honi aurkeztenn dion egoerak Admin
nistrazio Puublikoaren –eta,
zehazki, LANBID
DE‐Euskal En
nplegu Zerbbitzuaren etta Euskal Osasun Zerbiitzuaren– jaardun
bati egiten dio erreferenttzia, aldi baaterako inggurumen‐te
eknikari baat kontratattzeko
langiileen haute
espen‐proze
edura baten
n baitan gau
uzatutako jardunari allegia.
4.‐ EEPB honi iggortzen dion
n idazkian nolabaiteko
o nahastea badago erre, "idazkiaarekin
batera jasotako
o eta ........... Sailburuoordetzari au
urkeztutako
o alegazioa ri" errefere
entzia
egiteen dionez esskarian, ulertzen da inggurumen‐te
eknikari bat kontratatzeeko gauzatu
utako
hauttespen‐prozzesua berrraztertzeko
o eskaria egiten duela lehe nbizi, "aurreko
alegaazioan adieerazitakoare
ekin bateraa, legearekkiko berdin
ntasuna izaateko eskubidea
urrattu dela ustee duelako". Gainera, "ggazteen ego
oera soziola
aborala konntuan har dadila,
eta, postu publlikoa denezz, gaitasun handienakk dituen pertsonari em
man diezaio
otela"
eskattzen du idazkian.
5.‐ H
Horrekin gu
uztiarekin batera,
b
inteeresdunak dio
d ez duella inolako erantzunikk jaso
......... Ospitale
eko Giza Baliabideeen zuzenda
ariari eta zuzendari kudeatza
aileari
n .......... O
Ospitaleko Giza
igorrritako aleggazioen gainean, ez eta edukii berarekin
Baliaabideen zuzzendariari eta
e zuzendaari nagusiarri igorritako
oen gaineann ere. Baitaa ere,
gehittu du elkarrrizketa batt eskatu zioola ........ Osspitaleko Giza
G Baliabiddeen Sailarri, eta
"gaur arte ez du
uela erantzu
unik jaso".
Interresdunak haren
h
arabera alegaz ioak aurke
eztu eta elkarrizketakk eskatu zituen
z
egun
netik oso deenbora laburrera eginn ditu adierrazpen horiiek, eta, beeraz, hautespen‐
prozeesuarekiko errekurtsotzat harttu behar balirateke alegazio horiek, horiei
h
eranttzuteko den
nbora‐tartea amaitu gaabe egongo
o litzateke artean.
6.‐ H
Hala eta guztiz ere, interesdun ak haren eskabidean jasotzen duen gertaakari‐
zerreendan ez daa zehazten Eusko Jaur laritzako etta haren errakunde insstrumentale
etako
kargu
u publikod
dunen edo behin‐beh
hineko langgileen jokab
bide, jarrerra eta porrtaera
zehaatzik, Etika eta Jokabiide Kodeko
o (aurreran
ntzean, EJK
K) printzipiooen eta ba
alioen
aurka jardun dutela
d
erakusten dueenik. Idazkkian modu orokorrea n aipatzen dira
4

jardu
uera publikko guztietan jarraitu beharreko printzipioa
ak eta baliioak, eta modu
m
orokorrean ad
dierazten da,
d
baita ere, ingu
urumen‐tekknikari batt kontratatzeko
prozeedurak lan
ngile publikkoak kontraatatzeko ezzarritako prozedura‐a
p
arauak eta arau
mateerialak betee behar dituela oro h ar, eta, zeh
hazki, Osakkidetza erakkunde publikoak
horreetarako ezaarritako jarraibideak.

ONTSIDERA
AZIOAK
III. KO
1.‐ A
Aurreko erabakietan ad
dierazi duggun eran, hasiera‐hasie
eratik EPB honen jarduera‐
esparrua zehaztea komeni da, eta ggarbi adieraazi behar da
d horren xxedea zein den,
honaako hau hain zuzen ere
e: Eusko Jauurlaritzako eta
e haren erakunde insstrumentale
etako
goi‐kkargudunen eta behin‐behinekoo langileen jokabideak, jarrerakk eta portaerak
ebalu
uatzea eta horiei bu
uruzko irizppenak emaatea EJKren
n arabera, eta ez horien
h
zilegitasuna edo
o zuzentasu
un juridikoaa epaitzea. Garbi adierrazi behar dda ezin delaa EPB
honeengana jo Administrazio Publikooak emandako egintzak, ebazpeenak eta arauak
aurkaaratzeko bide berriak arbitra ditzzan indarre
ean dagoen lege‐sistem
matik kanpo eta
bestee administtrazio‐ edo
o jurisdikz io‐instantziia batzuei dagozkienn botereakk eta
ahalm
menak mo
odu bidega
abean bereeganatuz. Modu
M
horiek, gaineraa, antolam
mendu
juridikotik kanp
po dauden heinean,
h
ezz lukete ino
olako eragin
nik izango eegintza eta arau
horieen baliozkottasunaren eta
e eraginkoortasunaren
n gainean.
2.‐ EPB honi heelarazitako auziari
a
dagookionez, ......... Ospitalerako inguurumen‐teknikari
esuaren ggainean ......... Sailbu
uruordetzarri aurkeztu
utako
bat kontratatzzeko proze
alegaazioak aipattzen ditu in
nteresdunakk, eta kontrratazio hori izapidetzeeko gauzatu
utako
jardu
uerak balio
ogabetzeko
o eskaria eegiten du, "legearek
kiko berdinntasuna iza
ateko
eskubidea urraatu dela" eta "postu
u publikoa denez, ga
aitasun haandienak dituen
pertssonari emaan" behar litzaiokee la uste du
uelako. Soilik hirugarrren puntu gisa
eskattzen du "beete daitezela Euskal A
Autonomia Erkidegoko
E
Administraazio Orokorraren
eta In
nstituzionalaren Kode Etikoan jasootako arau etikoak eta
a jokabide‐aarauak".
4.‐ Interesdun
naren eska
abideko leehenengo bi gaiak –gauzatu tako jardu
uerak
balio
ogabetzat jo
otzea eta gaaitasun egokkienak dituen pertsona
a kontratatzzea– hautespen‐
prozeesuarekin eta interessdunak proozedura izaapidetzeko moduarekkiko eta horren
emaiitzarekiko duen
d
desad
dostasunareekin lotutaa daude, arrgi eta garrbi. Hortazz, gai
juridikoak dira bi horiek, eta, horiekk ebazteari dagokionezz, antolameendu juridiikoan
o bide ad
dministratiboak eta judizialak,, eta
zehaazten dira horiek aurkaratzeko
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zorro
oztasunez esleitzen
e
za
aie horretaarako eskum
mena organo jakin baatzuei. Batzzorde
honeek ezin du eta
e ez du ho
orien lana erragotzi behaar.
Administrazio Publikoak emandak o arauak eta egin
ntzak, deuuseztasun‐ edo
deusseztagarritasun‐akatsakk izan ditzzaketenak, aurkaratzea
arekin lotuutako alegaazioak
azterrtzea, EPB honen egin
nkizunez haaraindi joattea izango litzateke, bbatzorde haau ez
baitaa –eta ezin baitu izan–
– administrrazio‐egintzzak berrazte
ertzeko insttantzia bat. Eta,
horreez gaineraa, organo eskuduna aurkeztutaako aurkarratzea azteertzen ari dela
pentsaraz liezaioke partiku
ularrari hor rela ez den
nean, eta lo
ortu nahi duuen helburu
urako
aurreeikusita dau
uden bideak zein direnn jakin gabe gera litekke –bai eta antolamen
nduan
horreetarako ezarritako ep
peak amaittzen utzi ere–,
e
haren
n legezko eskubideen
n eta
interresen kaltetan. Ondorrioz, EPB hhonek ez du
d aztertukko interesddunaren araabera
antolamendu ju
uridikoaren aurkakoak ddiren admin
nistrazio‐jarrdunen legeezkotasuna..
5.‐ Aitzitik, in
nteresdunakk .......... SSailburuord
detzari aurrkeztutako eta EPB honi
helarrazitako idaazkiko hiruggarren gaiakk espresuki egiten dio erreferentz
e
zia EJKn jaso
otako
printtzipioak etaa jokabideak betetzearri.
Horri dagokioneean, aurrekko puntuetaan adierazi dugun era
an, interesddunaren idaazkiek
n jasotako balioei
b
eta pprintzipioei –hala
modu orokorreaan egiten diiete erreferrentzia EJKn
nola herritarrek erakunde
e‐printzipiooekiko dute
en konfianttza zaintzeea, zuzentasuna,
zintzotasuna, inpartzialtasuna, objeektibotasun
na eta ga
ardentasun a eta esparru
juridikoarekiko eta pertso
ona guztiek iko errespe
etua, eta norberaren mesedetan
n edo
senid
deen edo ezagunen mesedetann egintzak gauzatzeko
o debekua––, baina ez
e du
zehaaztasunez adierazten
a
haren
h
usteez EJKn jaso
otako zer printzipio
p
eedo balio urratu
u
diren
n, edo zer goi‐kargudu
g
unek edo b
behin‐behin
neko langile
ek urratu ddituen horie
ek, ez
eta zzer jardun, jokabide edo jarrera izan diren, hala izatek
kotan, urra keta hori eragin
e
duteenak. LANB
BIDE‐Euskal Enplegu ZZerbitzuak deitutako
d
lan‐eskaintzzan parte hartu
zuen
n interesdunak, baina gerora eg indako jard
duera guztiak –curricuulum vitae osoa
igorttzea, telefo
ono‐bidezko
o deiak etaa idatziz au
urkeztutako alegazioakk– deialdia egin
zuen
n erakunde publikoa ez zen besste batekin
n gauzatu zituen,
z
OSA
AKIDETZA‐E
Euskal
Osassun Zerbitzu
uarekin ale
egia. Erakunnde horretaako arduradunek, hassiera bateaan, ez
zuten
n zerikusirrik 2013ko ekainarenn 13ko haasierako ira
agarkiaren bidez hassitako
hautespen‐prozzeduraren izapideekinn. Iragarkiaan, "............‐rako ennpresa pub
bliko"
baterako inguru
umen‐teknikkari baten ppostua aipattzen zen.
Administrazzio Publikoaak guztiz leegearen eta zuzenbidearen mennde egon behar
b
6.‐ A
duelaa xedatzen duen arau orokorrareekin bat, Eu
usko Jaurlarritzako eta haren erakkunde
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instrumentaletaako goi‐karggudunek et a behin‐behineko lang
gileek admi nistrazio‐ekkintza
b
taxuttzen duten egintzetan eta prozedduretan parte hartzerakoan, zorrrozki bete behar
da antolamendu juridikoak ezarritakko esparruaa. Baina ho
oriek EJKra atxikitzen diren
h
jasootako balioen eta printzipioen aarabera gauzatu
unetik aurrera, gainera, horrek
behaar dute parte‐hartze hori. Neeurri batea
an bi arau‐mota hooriek printtzipio
komunetan oin
narritzen ba
adira eta, n
neurri hand
di batean, jarraibide berak badiituzte
ere, ez dira nah
hasi behar, ez haien eedukiei daggokienean, ez eta horiiek ez betetzeak
dakaartzan ondo
orioei dagokienean eree. Izan ere, gerta liteke
e juridikoki akatsgabeaa den
jardu
un batek EJJK urratzea, eta, alde rantziz, gerrta liteke baita
b
ere deeuseztasun‐‐ edo
deusseztagarritasun‐akatsakk dituen egintza bat
b
onartzeak edo prozedura bat
izapidetzeak iku
uspegi etikotik arazorikk ez izatea.
d
EJKnn jasotako printzipioak, balioak eta estand
darrak
Hau da, EPBk esku har dezan,
urrattu ahal izan
n dituztela pentsarazte
p
en duten jokabideak, jarrerak etaa portaerak egon
behaar dute, horriek antolam
mendu jurid
dikora egokkitzen direla edo ez diirela iritzita
a ere.
Izan ere, azkeneeko baldintzza hori ez d u EPBk balioetsiko, egiaztatutakoo jokabideakk lege
penaalean tipifikkatuta daud
dela eta, hoortaz, Fiskaaltzari horie
en berri em
man behar zaiola
z
irizteen ez badu behintzat.
b
Edon
nola ere, EJK urratu dela
d
edo eez dela eba
azterakoan,, ez dira koontuan hartuko
eginttza, arau eta prozed
dura admin
nistratiboak berraztertzeko behharra ezarttzeko
erabiltzen diren
n alderdi berak,
b
horrrek guztiz hutsalduko
h
bailituzke batzorde honen
h
eginkkizuna eta jokabide etikoa zaintzeeko duen egginbehar esp
pezifikoa.
7.‐ Interesdunaak EPB hon
ni aurkeztuttako auziari dagokion
nean, ez daa zehazten
n goi‐
kargu
udun edo behin‐behin
b
neko langilee jakin bate
en jokabide
e zehatzik a rgi eta garb
bi EJK
urrattu duela pentsarazten
p
n duenik. JJarraitutako prozedurraren legezzkotasunarekiko
eta p
prozedurattik suertatu
utako emaiitzekiko de
esadostasun
n batzuk ssoilik adiera
azten
dira, eta ziurtzaat jotzen da
d horrek EEJK urratzeaa ekarri be
ehar duela, horren araabera
jardu
unez gero urratutzat jo
otzen diren prozedura‐‐arauak ez zirela
z
urratuu izango ule
ertzen
baitu
u interesdun
nak.
Hain zuzen ere, EPB honi igorritako iddazkia arrettaz irakurrizz gero, agerrian geratze
en da
interresdunak ez duela aipatzen Eusko Jaurlaritzako
J
o eta haaren erakkunde
instrumentaletaako goi‐karrgudun edoo behin‐be
ehineko langile jakinnek gauzatu
utako
jokab
bide, jarrerra eta porttaera zehattzik, haren iritziz EJKrren araberaa aztertu behar
b
denikk, bertan jasotako
j
baalioak edo printzipioaak urratzen dituen eggiaztatze alldera;
horreen ordez, haren
h
ustez deusezta sun‐ edo deuseztagar
d
rritasun‐akaatsen bat duten
d
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admiinistrazio‐jaardun batzu
uk aurkaratzzen ditu, eta horri guzttiari amaierra emateko soilik
aipattzen du EJK
K, ziurtzat joz legezkootasun‐akattsen bat du
uen egintzaa administrratibo
orok urratu beh
har duela no
olabait EJK.
8.‐ Edonola eree, kontuan hartuta
h
inteeresdunak ahalegin ha
andiak eginn dituela 20
013ko
ekain
naren 13an LANBIDE‐E
Euskal Enpleegu Zerbitzu
uak aldi batterako inguurumen‐teknikari
bat kontratatzeeko argitarratutako esskaintzaren
n bilakaeraren eta EA
AEko eraku
unde‐
admiinistrazioakk izapidetu
utako hauutespen‐pro
ozesuaren emaitzen berri izaateko,
harriitzekoa da eskatzen zuen inform
mazio hori ez lortu izana. Izann ere, besttelako
arrazzoirik ezeaan, espedientea izappidetu due
en adminisstrazio‐orgaanoak ez lioke
inforrmazio hori ukatu behaar. Beste allde batetik, esan behar da ez delaa oso onarggarria
interresdunak erantzunik
e
ez jaso izzana EAEkko erakund
de‐administtrazioko ze
enbait
organori idatzizz aurkeztuttako alegazzioen gaine
ean, eskura
atu nahi duuen inform
mazioa
eskuratzeko ed
do, hala badagokio,
b
legez daggokion errrekurtsoa aaurkezteko, zer
organotara jo beehar duen esateko
e
bessterik ez bad
da ere.
Administrazio‐egintzaren bi
b urritasun horiek ez badira
b
dagoeneko zuzeendu –EPB honek
h
ez daki bere esku‐hartzea
e
a eskatzen duen idazzkia aurkeztu ostean horiek zuzzendu
diren
n–, dagokion organoakk edo dagokkien organo
oek ahal bezzain laster zzuzendu beh
harko
lituzkkete.
9.‐ D
Dena den, aurreko puntuan
p
aiipatutako bi
b urritasun
n horiek zzalantzarik gabe
admiinistrazio‐jaardunaren gardentasuuna lausotzzen badute ere, ezin da esan kargu
publiikodun edo
o behin‐beh
hineko langgile jakin baatek modu nabarian EEJK urratu duela
adierrazten dutenik. Gardentasunaaren balioa, hasiera
a batean, administrazio‐
eraku
undetzat jo
otako orok aldarrikatu behar du, baina ezin da esan hoorrek beti izaera
abso
olutua duen
nik erakund
de hori zuzzentzen dutten kargu publikodun ei dagokienean.
Eusko Jaurlaritzaren eta haaren erakunnde instrum
mentalen ba
aitan, hain zzuzen ere, kargu
e behin‐b
behineko l angileek –EJKk
–
haren
n 5.2.3. attalean xedatzen
publiikodunek eta
duen
nari jarraiki–– "herritarrrei informazzio fidagarria eta osoa eman behhar diete haartzen
dituzzten erabakkiei buruzkko arrazoiezz, azterlane
ez, ikerkete
ez eta proozedurez". Baina
horreek ez du essan nahi EJKri atxikita ko goi‐karggudun guztiek eta horiietako bako
oitzak
pertssonalki inplikatu beharr dutenik heerritar interesdunei, ha
aiek nahi duuten moduaan eta
baldiintzetan, esspedienteeii buruzko innformazioa helaraztekko lanean. EEta are guttxiago
horreelako eskakkizun bati pertsonalki
p
ez erantzutteak nahitaez EJK urraatzea dakarrrenik.
Herritarrek administrazio‐erregistroeetako eta espedientteei buruzzko inform
mazioa
ndeak
eskuratzeko esskubidea dute horiettan interessdun‐izaera badute, eeta erakun
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eskubide hori gaauzatzen laggundu behaar die, bainaa horrek ez du esan naahi eskubide
e hori
oi‐kargudunnen bat EJK urratzen arri denik.
urrattzen den baakoitzean go
Bestee alde bateetik, interesdunak ezin du pentsattu OSAKIDE
ETZAko karggu publikod
dunek
EJK urratu duteenik bere garaian currriculum viitae osoa igorri zielakko –LANBID
DEren
eskaintza publikkoan ezarrittako prozedduratik kanp
po, esan be
ehar da–, etta kontuan hartu
dutelako. Hautespen‐prozesuareen diseinuaak urritasu
unak izan dditzake iku
uspegi
ez d
juridikotik, etaa aurkaratzzeko moduukoa izan liteke bid
de adminiistratibotik zein
jurisd
dikzionaletik. Baina ho
orrek ez duu esan nah
hi prozesua onartu duuten edo horren
arabera jarduten duten karrgu publikoddun guztiekk EJK urratze
en dutenik.

Interresdunak, bestalde,
b
ezzin du penttsatu EJKre
en kontrako
oa denik kaargu publikkodun
batzu
uei elkarrizketa pertso
onala eskatuu eta horiek eskabidea
ari erantzunn ez izatea. Egia
da honako hau xedatzen dela
d
EJKren 12. puntuaan goi‐kargudunei eta behin‐behineko
langiileei dagokkienean: "Zuzentasunn finez etta begirunez arreta emango diete
herriitarrei, eta haien
h
propo
osamen, iraadokizun etaa kexak aktiiboki entzunngo dituzte", eta
"irad
dokizun, kexxa zein interpelazio oinnarridun gu
uztiak kontu
uan hartu bbeharko ditu
uzte".
Bainaa EJKn jaso
otako bi aggindu horieengatik Eussko Jaurlaritzako eta haren erakkunde
instrumentaletaako kargu publikodune
p
ek bilera formal bat eg
gin beharkoo balute he
erritar
batek hala eskaatzen duen bakoitzeann, administrazio‐ekintzza oztopatuuko litzatekke eta
oek ezingo lukete beha r bezala fun
ntzionatu.
zerbiitzu publiko
Horren guztiaren ondorioz,, EPBk honaako erabaki hau hartzen du:

ERABAKIA
A
Leheena.‐ Ez aztertzea interesdunnak aurkezztutako ale
egazio jurridikoak, ..........
Ospittalerako ingurumen‐teknikari bat kon
ntratatzeari buruzkoaak. Izan ere,
admiinistrazio‐prozedura baten
b
baittan emand
dako zenba
ait egintza zuzenbide
earen
arabera berrazttertzeko eskaria egitenn du alegazzio horietan
n, eta ez kaargu publikkodun
edo behin‐behin
neko langile
e baten jok abideak, jarrerak eta portaerak
p
eebaluatzea Eusko
E
Jaurlaritzak 2013ko maiatzaren 28an oonartutako EJKren arab
bera.
Bigarrrena.‐ Inteeresdunari adieraztea
a
administrazio‐egintzakk, ‐arauak eta ‐prozed
durak
berraaztertzea lo
ortzeko, anttolamendu juridikoan aurreikuste
en direla auurkaratzeko
o bide
admiinistratiboaak eta judizialak, eta, zeer prozedurra zehatz jarraitu beha r den zehazzteko,
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indarrrean daggoen leged
diari jarra iki, dagokkion administrazioareengandik haien
eskubideak gauzatzeko behar dutten inform
mazioa jasotzeko es kubidea dutela
d
interresdunek.
Hiruggarrena.‐ Erabaki hau OSA KIDETZAKO
O kargu publikodunnei helaraaztea,
interresdunaren alegazioettan aipatzeen direnei hain zuzen
n, behar duuten inform
mazio
guztiia izan dezaaten 8. kon
ntsiderazioaan adieraztten diren fu
untzionameendu‐urritassunak
zuzentzeko.

Josu Iñakki Erkoreka Gervasio
Etika
a Publikorakko Batzorde
eko preside
entea

Gasteizen,
G
22013ko aben
nduaren 3an.
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