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ERAB
BAKIA, EUSK
KO JAURLAR
RITZAKO (...)) ZUZENDAR
RI (…) JAUNA
AK PLANTEA
ATUTAKO GAIARI
G
BURU
UZ

1.‐ 22014ko ekain
naren 18an bidalitako mezu elektroniko bate
en bidez, Euusko Jaurlaritzako
zuzen
ndari intereesdunak Etikka Publikoraako Batzord
de honi (aurrerantzeann EPB) egin
ndako
kontssultan adieraazten zuenezz, "zuzendarii izendatua izan aurretik,, eta aurtenggo maiatzera
a arte,
(...) ttitulatu gisa jardun dut 1980tik etaa (...) katego
oriarekin ia
a hamar urteean, eta jarrduera
horreen barruan sartzen
s
dira (...) teknikarrientzako mintzaldiak eta
a hitzaldiak eemateko (...)rekin
egind
dako jarduera pribatuak eta,
e halaber,, (...).
Aurreekoari eranssten dio kola
aboratzen dduela "aipatu
utako kolekttibo horien prestakuntzzarako
DVDaak eta paperezko argitalp
penak sortzeen" eta azpim
marratzen du
u jarduera hoori ordaindua dela
bainaa "bi entitate horiekin in
nolako kont ratu‐loturariik –ez merka
ataritzakorikk, ez lanekorrik, ez
besteelakorik‐ gabe, eta, be
eraz, inolakoo ordutegi‐lloturarik gabe". Aitzitikk, kontsultagileak
azaltzzen duenez, ematen ditu
uen "mintza ldi eta hitzaldiek nahiz kolaborazio
k
tteknikoak ezz dute
ukitzeen edo ozto
opatzen bere
e ohiko lanaaldia, ezta betetzen
b
due
en kargu puublikoari daggokion
dedikkazio esklusib
boa ere, hori "lanaldian zzehar bermaatuta geratze
en" baita.
Amaitzeko, idazkkia bukatzen
n du ohartaaraziz "probablea denezz jarduera hhorrek jarra
aipena
en ote
izateaa" kontsulta egiten duela, EPB honeen iritziz "jarduera ordaindu horrekk EJK urratze
duen" jakite aldera.
Azken
n puntu horrri dagokione
ez, interesduunak argudiaatzen du: "ja
arduera horii nire lehena
agoko,
zuzen
ndari izendaatua izan baino askoz leehenagoko, kualifikazio eta jarduera
ra profesiona
alaren
izeneean egitean da"
d eta ekita
aldi akadem
miko eta presstakuntzako horietan pa rte‐hartzeakk "argi
eta ggarbi eta zalantza‐biderrik gabe, ez du inolako zerikusirik orain betettzen dudan kargu
publikoarekin.".
Idazkkian adieraztten du, hallaber, "(...) martxoaren
n 3ko 320/2
2000 Erregee Dekretuakk, (...)
teknikari tituluakk ezarri, gutxxieneko irakaaskuntzak on
nartu eta ira
akaskuntza hhorietara sarrtzeko
autzen ditu enak, nahittaezko gutxxieneko irakkaskuntzan eman
probaa eta beteekizunak ara
beharreko modu
uluen artea
an sartzen duela (...) modulua" eta, horreggatik, aipattutako
progrrametan ematen dituen irakaskuntz ak akademikkoak direla, "izaera bereeziko irakaskkuntza
horieen curriculum
mean sartzen
n direlako" eeta "gai horre
en errealitatte zientifiko‐tteknikoari lo
otuak"
direlaako.
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Intereesdunaren irritziz, bere egoera babessten du Etikaa eta Jokabid
de Kodeko (aaurrerantzean EJK)
11.4 ataleko hiru
ugarren puntuaren bukaaeran ezarrittako salbuesspenak, azalddu duen jarrduera
a betetzearrekin, ez alderdi
ekonomikoak ezz duelako batere zeriikusirik karggu publikoa
mateerialetik eta ezta
e denbora
aren aldetik eere.
2.‐ EJJK‐ko 16.4 ataleko
a
bigarrren tartekiaan jasotako komunikazio
o telematikooko mekanissmoak
baliattuz, hauxe da EPBk hartu
utako
ERABAKIA:
I. AURREKARIAK
1.‐ Ettika eta Jokkabide Kodea, Eusko Jauurlaritzaren Kontseiluak onartua 20013ko maiattzaren
28an egindako bileran, politikaren ze ntzu etikoaa indarberrittzeko xedezz sortu zen
n, eta
herrittarrek beren
n erakundeettan konfiantzza berreskuratzea du jom
muga.
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
jardu
uerak, publikoak zein prib
batuak, bat eetor daitezen dokumentu horretan aaurrez finkattutako
balio,, printzipio eta jokabide‐estandarreekin. Hori guztia
g
zuzen
ntasuna eta eredugarritasuna
sustaatzeari begiira, Jaurlaritzaren eraakunde‐irudia babestekko, horren eraginkortasuna
sendo
otzeko eta herritarrek errakundeetann duten konfiiantza inola ere
e ez murrizzteko.
.‐ Etika eta Jokabide Kodea oinarrizko bbost baliore
en inguruan egituratzen da – Osota
asuna,
ntasuna, Politika eta kud
deaketa bat eetorraraztea, Lidergoa etta Berrikuntzza–, eta funttsezko
Bikain
sei p
n gainean: inpartzialtaasuna eta objektibotasuna, kudeeaketari lottutako
printzipioren
eranttzukizuna, gardentasuna
g
a eta goberrnu irekia, onestasuna eta desint eres subjekktiboa,
erresspetua eta erredugarritasu
una.
Balio eta printzip
pioen esparrru horretan,, jokabide, jarrera eta portaeren
p
kaatalogo hand
di bat
biltzeen du Kodeaak, eta horie
ek guztiek oosatzen dute
e EPBk bere jardunean bbaliatu beha
arreko
errefeerentziazko parametroa
a, Kodera boorondatez attxikitako karrgu publikoeek gai eta dilema
d
etikoei buruz gald
detzen diotenean.
Horri dagokionezz, kodeak 16.3
1
atalekoo lehenengo puntuan ezartzen
e
du EPB izango
o dela
“oharrpen, kontsu
ulta eta irado
okizunak jasootzeko eskum
mena izango duen organnoa. Halaber,, kode
honetan ezarritaako aurreiku
uspenetan aadierazitako egokitzape
en‐proposam
menak gauza
atzeko
o du".
prozeedura jasoko
II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI PLLANTEATUTA
AKO GAIA
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1.‐ In
nteresdunareen kontsulta
aren gaia (....) teknikariientzako (....)ri buruzkoo mintzaldiakk edo
hitzalldiak emateea da, prin
ntzipioz, Euusko Jaurlarritzako Zuze
endari gisa betetzen duen
jardu
uerarekin zerrikusirik ez du
uen jardueraa.
Intereesdunak leheen ere egiten zituen era horretako jaarduera akad
demiko eta pprestakuntza
akoak.
Eta, b
bidali duen idazkian aza
altzen dueneez, beti jaso izan du ord
dainsaria jardduera horrengatik
bainaa "bi entitate horiekin in
nolako kont ratu‐loturariik –ez merka
ataritzakorikk, ez lanekorrik, ez
besteelakorik‐ gab
be, eta, berazz, inolako orrdutegi‐loturrarik gabe; aitzitik, mintzzaldi eta hitzaldiek
nahizz kolaborazio
o teknikoak ez
e dute ukitzzen edo oztopatzen ohiko
o lanaldia, ezzta betetzen
n duen
kargu
u publikoari dagokion de
edikazio esk lusiboa ere, hori lanaldian zehar beermatuta gerratzen
baita".
Izan ere, (...) den
n aldetik partte hartzen duu lan horietaan, horretara
ako behar deen titulazio ofiziala
o
izanikk, 1980tik orrain arte arittu delako et engabe jarduera horreta
an. Interesduunak defend
datzen
du jaarduera horriek EJK‐k babesten
b
dittuela 11.4 ataleko hiru
ugarren punntuaren bukkaeran
ezarrritako salbueespenean, honela baitioo puntu horrrek Kodeari atxikitako ggoi‐karguei buruz:
b
"Inoizz ere ez dute
d
onartuko diruzko edo gauzaazko saririk hitzaldiak emateagatikk edo
eztab
baidetan parte hartzeagatik, jarduuera bere kualifikazioe
k
nbide‐
n edo aurrretiazko lan
jardu
ueren araberra gauzatzen
n ez bada, eeta ekitaldi horretan
h
parrte hartzeareen xedeak batere
b
zeriku
usirik ez bad
du kargu publikoa betettzearekin". Bere iritziz, "karguareki n batere loturarik
ez izzatearen balldintza erab
bat betetzenn da, bai alderdi mate
erialari dagookionez eta baita
denborari dagokkionez ere". Hala ere, pprebentzioz, EPB honi badaezpada kontsulta egitea
e
erabaaki du, jardu
uera horiengatik ordains aria jasotzeaa EJKn xedattutakoarekinn bat datorre
en ala
ez aztter dezan etaa gaiari buru
uzko irizpenaa eman dezan
n.
3.‐ Ko
omeni da ad
dieraztea, batzorde honeek aztergai duen gaia zeh
hazki aztertz eari ekin aurretik,
EJK‐kk interes‐gatazkekin lotu
utako jokabi de, jarrera eta portaera
a batzuk auurreikusten dituen
d
arren
n, kargu publikodunen ja
ardueretan ggai horrekin lotutako dilema etikoekk duten garrantzia
kontu
uan hartuta,, arlo horre
etan indarreean dagoen araudia –etta, zehazkiaago, kargua hartu
aurreetik edo on
ndoren jarduera jakin batzuk egitteari dagokiona– jasotaa dagoela Eusko
Jaurlaaritzako goi‐kargudunen eta parekatuen bateraezintasun‐arau bideak be
erariaz
erreggulatzen ditu
uen arau juriidikoan; hor retan, diziplina‐ eta zigo
or‐erregimenn bat ezartze
en da,
legezzkotasun‐prin
ntzipioari jarrraituz lege‐m
mailako testu
u batean erre
egulatzen deena.
4.‐ H
Horrenbestezz, EPBri ez dagokio ebbaztea ea legezko bate
eraezintasunna dagoen Eusko
Jaurlaaritzako zuzeendari izatea
aren eta, adiitu den aldetik, interesduna jardueraa akademiko
oetan,
irakasskuntzan ed
do argitalpe
enean aritzeearen arteaan. Aitzitik, EPBri dagookio ebazte
ea ea
intereesduna horrrelako jardueretan aritzzea eta ordaain ekonomikoa kobrattzea bat dattorren
Aurrekariei buruzko attalean
EJKreen oinarrizko
o balio, prin
ntzipio, jokaabide eta portaerekin.
p
azaldu dugunez,, EJKren he
elburua da politikaren
n zentzu ettikoa berresskuratzea, euskal
e
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herrittarrek beren
n erakundeengan duten konfiantza sendotzeko; zehazki, Eu sko Jaurlarittzaren
eta hango arduradun politikoen egunerokko jardunean
n dutena.
5.‐ Horren ondorioz, interesdunaren jarrduna EJKn aurreikusitak
a
ko balio, priintzipio, joka
abide,
jarrerra eta portaeerekin bat datorren edo ez erabakitzzera mugatu
uko da soilik Etika Publikkorako
Batzo
orde hau, etta Funtzio Publikoko
P
Zuuzendaritzarii egokituko zaio erabakkitzea, hala behar
izaneez gero, aito
ortzeko eskatzen den jarduera akkademikoaren eta interresdunaren kargu
publikoan jarduteearen artean
n legezko baateraezintasunik dagoen
n edo ez, haala xedatzen baitu
apirilaren 9ko 18
88/2013 Dekrretuak, Herrri Administraazio eta Justizia Sailaren egitura orga
anikoa
eta fu
untzionala ezzartzekoak, 16.
1 artikuluaan.
6.‐ Hau ezartzen du EJK‐k 11
1.4 ataleko hhirugarren paragrafoan Kodeari
K
atxikkitako goi‐ka
arguei
nartuko diru zko edo gau
uzazko saririk hitzaldiak emateagatik edo
buruzz: "Inoiz eree ez dute on
eztab
baidetan paarte hartzea
agatik, jarduuera bere kualifikazioe
en edo aurrretiazko lan
nbide‐
jardu
ueren araberra gauzatzen
n ez bada, eeta ekitaldi horretan
h
parrte hartzearren xedeak batere
b
zeriku
usirik ez bad
du kargu publlikoa betetzeearekin".
7. Intteresdunaren idazkia azztertu eta eddukia egiazttatu ondoren
n, aski frogaaturik geldittu da,
EJKn ezarritakoarren ondorioe
etarako —ezz baita EPB honen
h
lana interesdunarren irakasku
untza‐,
ikerkuntza‐ eta argitalpen‐ibiilbidearen kaalitate zientifikoa beste ondorio battzuetarako aztertu
edo alderatzea—
—, aipatuta
ako ikastarooak "lehen
ndik zituen kualifikaziio eta jarduera
o horien jab
be zela eta jjarduera horietan
profeesionalengattik" ematen dituela, etaa kualifikazio
zihard
duela Eusko Jaurlaritzako
o zuzendari iizendatu aurrretik.
Kontssultagileak bere
b
idazkia
an adierazteen duenez, egiten duen
n jarduera aakademikoa bere
lehen
ngo gaitasun profesionala
ari zor dio –ggoi‐kargu ize
endatu aurrekoari.
Bestaalde, argi geelditu da gai horretakoo aditu gisaa ekitaldi akademikoetaan, prestaku
untza‐
progrrametan eta inguruko ga
aietako sorkkuntza teknikkoko kolaborazioetan paarte hartzeak argi
eta ggarbi eta zalantza‐bideriik gabe, ez dduela inolakko zerikusirik orain dueen kargu pub
blikoa
betettzearekin.
8.‐ Em
mandako azaalpenetatik ondorioztatz
o
zen da, intere
esduna aditu
u ezaguna deenez gai horretan,
aipatutako ikastaaroetan "p
parte hartzeearen xedeaak" ez duela "batere zzerikusirik" Eusko
Jaurlaaritzako zuzeendari gisa "kargu
"
publi koa betetzearekin". Eta ez du zerikuusirik, lehenik eta
behin
n, interesdun
nak egiaztatzzen duelako alegatutako jarduera aka
ademikoa et a horrek dakkarren
onarp
pena kronollogikoki aurrreragokoak direla Euskko Jaurlaritzako goi‐karggu izatera iristea
i
baino
o, eta hori ossoki doitzen zaio aipatuttako EJK‐ko 11.4 ataleko
o hirugarren puntuan "in
n fine"
ezarrritako salbuespenari.
9.‐ Baaina, gaineraa, kasu hone
etan ez dago inolako zuzeneko harreman materiaalik interesd
duna –
lehen
ndik– aditu den
d zientzia‐ eta jakintzza‐esparruare
en eta Eusko
o Jaurlaritzaako zuzendari gisa
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esleittu zaizkion funtzio adm
ministratiboeen artean, eta,
e
beraz, betetzen
b
daa EJK‐k ezarrritako
baldintza goi‐karrgu izatearen
n eta titularrrak egin naahi duen jarduera akadeemikoaren artean
a
uelako
baterre zerikusirikk ez izatearri buruz, kassu honetan jarduera akkademiko h orrek ez du
inolako zerikusirikk Eusko Jaurlaritzako (...)) Zuzendaritzzaren eduki objektiboeki
o
in.
10.‐ EEJK‐ko 11.4 atalak
a
sistem
matikoki begi esten ditu "O
Onestasunarri, desinteress subjektiboa
ari eta
kargu
u publikodun
nen interes‐gatazkak saiihesteari lotutako jokabideak eta poortaerak". Arauak
A
zuzen
ntasunaren balioa
b
eta on
nestasunare n printzipioaa babestu na
ahi ditu, baitta, neurri ba
atean,
eredu
ugarritasunaaren printzipiioa ere.
EPB h
honen iritziz,, interesdunak azaldutakko jarduera akademiko
a
hori
h egiteak ez ditu ukitzzen ez
aipatutako balio eta printzipiioak eta eztaa EJK‐k debe
ekatutako jokabideak eree, kontuan izanik,
i
oaz gain, jardduera hori ne
eurriz eta arrazoiz egingoo dela orduttegiari
aurreeko puntuetaan esandako
eta o
ordu‐kopuru
uari dagokie
enez. Alde horretatik, interesdunak berak addierazten du
uenez,
kontssultagai den jarduera akkademikoa ""inolako kon
ntratu‐lotura
arik –ez merrkataritzakorrik, ez
lanekkorik, ez besstelakorik‐ ga
abe, eta, beeraz, inolako
o ordutegi‐loturarik gabee" egingo da
a, eta,
hortaaz, ez du ukkituko edo oztopatuko
o
bbere ohiko lanaldia eta ezta karguu publikoari eman
beharreko dedikaazioa ere.
11.‐ Horren ondo
orioz, bidezkkoa da interresdunak "diruzko edo gauzazko
g
orrdainak" jaso
o ahal
izateaa hitzaldiak emateagatik edo eztabbaida, liburu
u, aldizkari zein
z
bestelakko argitalpenetan
partee hartzeagattik, betiere EJK urratu gabe eta, bereziki, menostu
m
gabbe "Onestassunari,
desin
nteres subjekktiboari eta jarduera prribatuak edo
o publikoak dituzten ka rgu publikod
dunek
kargu
ua bete bitaartean izan ditzaketen iinteres‐gatazzkak saihestteari lotutakko jokabidea
ak eta
portaaerak". Kaasu honetan
n eredugarrritasunari edo
e
beste adierazpen
a
batzuei bu
uruzko
jokab
bideak (15. atala) ere ez lirateke ukituuko.
Horreez gainera, jakina, inte
eresdunak bbidezkoa edo arrazoizko
oa denaren esparruan eutsi
beharko die beeti jarduera
a horiei, e kintza akad
demikoetara edo ekoi zpen zientifikora
dikazioak ez ditzan ordezztu edo bazttertu karguari berez lotuutako eginkizzunak,
biderratutako ded
eta eez diezaion kalterik egin
n, etengabe edo noizeaan behin, arrduradun puubliko batekk bere
lanald
dian bermatu behar duen dedikazio eesklusiboari..
Kontsultagaii den auzian
12.‐ K
n, bestalde, pentsa liteke sorkuntza "zientifiko eeta teknikoa
a" ere
egiten dela, in
nteresdunak kolaboratzzen duelako
o lehen aipatutako kkolektibo horien
h
presttakuntzarako
o DVDak sorttzen eta papeerezko argitaalpenak presstatzen.
Sorku
untza‐lana, 3/2013
3
Erab
bakian adier azi genuen bezala, ez litzateke
l
sarrtuko EJK‐ko
o 11.4
atalaren esparruan. Berez, Kode
K
horrettako 15. ataalean sartuko litzateke, honela xed
datzen
baitu: "Betetzen duten kargu
uaren ondorrioz liburuetan, aldizkarietan, egunkkarietan eta beste
edozeein hedabideetan ekarpen
nak egiteagaatik ez dute inolako ordainketarik onaartu behar, baldin
b
eta ekarpen horieek funtzioak betetzeari lootuta badaud
de".
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Bainaa, debeku horren
h
eragiina goi‐kargguduna izate
earen ondorrio zuzen etta bistako gisa
g
–
kausaazko lotura bat
b dela me
edio– liburu, aldizkari eta abarretan egindako ekkarpenetara soilik
mugaatzen da, ekaarpen horietan iritzi insti tuzional bat adieraziko liitzatekeelakoo; baina ez kargua
k
betettzearekin zerikusirik ez duten izaerra akademikko edo profe
esionaleko eekarpenak badira.
b
Azken
n mota horretako eka
arpenak betti babestuko
o ditu Espa
ainiako Konsstituzioko 20.1.b)
2
artiku
uluan zehazztutako oina
arrizko eskuubideak. Are
eago aztergai dugun kkasuan, izan
n ere,
kargu
udun izan au
urretik irabazzitako ospe profesionalaa eta gai horriei buruz aittortu zaion aditu‐
izaeraa direla meedio eskatze
en baitzaio aipatutako ikastaroetan parte harrtzeko. Horrrelako
kasueetan Eusko Jaurlaritzaren
J
n irudi instittuzionalari ez zaio kalterrik egiten. Baadago bistakko eta
berezzko mugaketta bat, orde
ea: mota hoorretako kolaaborazio pro
ofesionalak ggoi‐kargudun
n gisa
ematten duen zerbitzu publiko
oko orduetattik kanpo gauzatu behar direla, betieere.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPBkk hartutako

ERABAKIA
uko EJK orrdainsaria jasotzea onartzen baddu (...)ri bu
uruzko
Intereesdunak ezz du urratu
presttakuntza‐saio
oak emateaggatik eta, ka sua denean,, gai berari buruzko
b
DVD
Dak eta besttelako
mateerial akadem
miko edo irakaskuntza
i
akoa egiteaggatik, betettzen duen zuzendari kargu
publikoarekin ino
olako zerikusirik ez dutenn jarduerak direlako.
d

Etika Puublikorako Ba
atzordea
Gasteiz, 20014ko uztaila
aren
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