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OSAK
KIDETZA ‐ EUSKAL OSASSUN ZERBITTZUKO (...) SINDIKATU‐‐ORDEZKARIITZAK JARRIITAKO
SALA
AKETA EZ ON
NARTZEA. SA
ALAKETA HO
ORI (...) ERA
AKUNDE SAN
NITARIO INTTEGRATUKO
O (ESI)
ZUZEENDARI KUD
DEATZAILEAR
REN ETA PER
RTSONALEKO
O ZUZENDA
ARIAREN AURRKA JARRI ZUEN,
Z
AIPATTUTAKO ERA
AKUNDEAN PERTSONALLEKO ZUZEN
NDARIORDE LANPOSTU BAT BETET
TZEKO
DEIALDI PUBLIKO
OA IZAPIDETZEAN IZAND
DAKO JOKAB
BIDEA DELA‐E
ETA.

1.‐ 2014ko (...) Euskal Herriko Agintari tzaren Aldizzkarian (EHA
AA) argitarattu zen (...) ESIko
zuzen
ndari kudeaatzailearen (...) Ebazpeena, aipatu unitatean pertsonalekko zuzendariorde
lanpo
ostu bat izen
ndapen askeko prozedurraren bidez hornitzeko
h
prozesuaren
p
deialdia egittekoa,
eta adierazten zuen deialdiaren oinarriak Osakidetzarren webgune
ean argitarattuta zeudela.
Deialdiaren oinarrrien lehene
engo puntuaak, parte harrtzeko eskakkizunei buru zkoak, adierrazten
zuen parte harrtzeko auke
era zutela Osakidetza ‐ Euskal Osasun Zerrbitzuko ze
erbitzu
sanitaarioetako errakundeei atxikitako langgile finkoek (estatutupekkoek, funtzioonarioek, edo lan‐
kontrratudunek), Euskal Autonomia Erkid egoko Admiinistrazio Orokorreko etaa haren erakkunde
auton
nomoetako funtzionarioe
f
ek, bai eta bbeste langile batzuek ere, baldin eta deialdiaren puntu
berekko hurrengo paragrafoettan adierazitaako gainerakko eskakizunak betetzen bazituzten.
2.‐ 22014ko iraillaren 4an, (...) sindikaatu‐ordezkarritzak Zuzen
nean ‐ Eussko Jaurlarittzaren
herrittarrentzako zerbitzuan erregistratu zuen Etika Publikorako
o Batzorde hhoni zuzend
dutako
idazkkia (aurreranttzean, EPB). Idazkiari eraantsi zioten Osakidetza
O
‐ Euskal Osassun Zerbitzukko (...)
sindikkatu‐ordezkaaritzak (...) ESIko
E
pertsonnaleko zuzen
ndariaren etta erakunde bereko zuze
endari
kudeaatzailearen aurka
a
jarritakko salaketa, Administrazio Publikoare
ekin lotura irraunkorrik ga
abeko
langille bati esleitzeagatik ESIko zuz endaritzak deitutako pertsonalekko zuzendariorde
eginkkizunetarako
o postua. Id
dazki horrekk eskatzen zuen salaketa onartzeea eta atxikitako
salaketan deskrib
batutako gerttaerak ikertzzea.
3.‐ Saalaketak adieerazten duenez, ESIko z uzendari kudeatzaileak eta pertsonaaleko zuzend
dariak
ez zituzten bete
b
Euskal Autonom
mia Erkideggoko Adm
ministrazio Orokorreko eta
k
publikkodunen eta behin‐behin
neko langilee
en etika‐ etaa jokabide‐ko
odean
Instituzionaleko kargu
aien kontrakoo jokabidea eta portaera izan zutenn. Printzipio hauek
jasotaako printzipiioak, edo ha
dira, hain zuzen: osotasuna,, bikaintasunna, politika eta
e kudeake
eta bat etorrraraztea, lide
ergoa,
partzialtasuna
a eta objeektibotasunaa, kudeakettari lotutakoo erantzukizuna,
berrikkuntza, inp
gardeentasuna etta gobernatze irekia, eeredugarritassuna, onestasuna eta zintzotasuna
a, eta
erresspetu institu
uzionala eta
a pertsonalaa. Hori guzztia kontuan
n hartuta, EEPBri eskatu dio
…] ESIko pertsonaleko zuuzendaria kargutik
Osakiidetzako zuzzendari nagusiari proposaa diezaiola […
bereh
hala kentzea eta zuzenda
ari kudeatzaiilea ohartaraaztea.
4.‐ Saalaketa oso zabala bada
a ere (salakketaren xede
e diren bi ka
argu publikoodunek etika
a‐ eta
jokab
bide‐kodean ezarritako balio
b
eta prinntzipio gehientsuenak urratu dituztella planteatze
en du)
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ia kassu guztietan,, azken finea
an, gaitzespeen bera dakarte: aipatuta
ako hornikunntza‐prozedu
uraren
bitarttez ez Osa
akidetzako zerbitzu saanitarioetako
o erakundee
ei atxikitakko langile finkoa
f
(estattutupekoa, funtzionario
oa, edo lan‐‐kontratudun
na), ez EAEkko Administtrazio Oroko
orreko
funtzzionarioa, ezz eta haren erakunde autonomoettako funtzio
onarioa ez dden pertson
na bat
pertssonaleko zuzeendariorde gisa
g jarduteaa, deialdiaren
n ostean postua bete gabbe utzi beharrrean.
Doku
umentuaren azaleko irakkurketa nahiikoa da kontturatzeko ga
aitzespen hoori –beti berrdina–
erruzz ageri delaa salaketaren hiru orri eta erdi horietan:
h
finkoa
f
ez dden pertsona bat
pertssonaleko zu
uzendariorde
e gisa jarrduten uzte
ea, onestassun‐printzipiioa urratuzz eta
ardurragabekeriazz jokatuz […] kontuan hhartuta sindikatu‐ordezkkaritza hone k jakinarazi zuela
pertssona hori ezz zela langile
e finkoa; lo tura iraunko
orrik gabeko
o pertsona bbati pertson
naleko
zuzen
ndariorde gisa
g
jarduten uztea; laangile finko
oa ez den pertsona bat propossatzea
zuzen
ndaritzari, kaarrerako funttzionarioenttzat gordetakko izendapen
n askeko posstu bat betettzeko;
egokiia zen postu
ua hutsik uzztea, langile finkoak aurrkeztuta ere, pertsonaleeko zuzendariaren
konfiantzarik ez badute; Administrazio
A
oarekin lotu
ura iraunkorrrik gabeko pertsona batek
onarioentzat gordetako ppostu bat bette dezan uzte
ea; Administtrazioarekin lotura
karreerako funtzio
iraunkorrik gabeeko pertsona batek ESSIko zuzendaaritzan sortu berria deen eta karrrerako
funtzzionarioentzaat gorde beh
harrekoa denn postu bat bete dezan uztea;
u
finkoaa ez den perrtsona
bati p
pertsonaleko
o zuzendariordearen posstuan jardute
en uzteak ere
edugarritasuun‐irudia kalttetzen
du.
5.‐ Saalaketak barrnean hartze
en ditu aurrreko puntuaan adierazita
akoak ez bezzalako gaitzespen
batzu
uk ere, bainaa guztiek aip
patzen dute, salbuespenik gabe, zuzenean edo zzeharka, oinarrian
dagoen gertaeraa berbera, sinatzaileen iritziz EPBri helarazita
ako urraketta hauen gu
uztien
iturbu
uru dena: behar ez bezala
b
justifiikatutako erabakiak harttzea; gogo bberoa, inplikkazioa,
erasp
pena eta leialtasuna piztu
uko dituen ggiro egokia so
ortzeko auke
erarekin talkaa egitea; langileak
hautaatzeko prozeesuaren ema
aitza hobetzeeko aukera galtzea, esparru juridikooari egokituzz gero
sistem
mak sinesgaarritasuna eskuratuko baitzuen; ESI osasun‐erakunde berriaren ospea,
o
duinttasuna edo erakunde‐iru
e
udiaren kalteerako izan daitekeen, maila txikian bbada ere, ed
dozein
ekintza edo ez‐eggite ez erago
oztea; ebazppena informaazio fede‐em
mailean (txosttenak, azterlanak,
proieektuak edo irizpenak) etta datuen annalisi objektiboan ez oin
narritu izanaa; lideratzen duen
sailarren etengabeeko hobekun
ntza helburuu duen ahale
eginean jard
duteko eginbbidea ez bete
etzea;
inform
mazioa ez partekatzea
p
eta horrenbbestez eginkiizunak elkarrekiko leialttasunean eta
a lana
konfiantza‐giroan
n egitea eraggoztea; perttsonala hautatzeko prozesu hori kuddeatzeko mo
oduan
na eta esp arru juridikkoaren
aldakketak ez prroposatzea, eta horrennbestez prozesu garden
arabeerakoa egiteko aukera biikaina alde bbatera uztea;; herritarrei zor
z zaien arrreta eta begirunea
ez em
matea sustattzea, salatutako gertaereen berri izan
nez gero zegokion eskaeera egiteko aukera
a
izanggo baitzuten; gardentasunaren bideez herritarre
engan konfiantza sortzeeko eginbidea ez
betettzea, eta erabakiak arrazoituta, ezaguueraz eta ob
bjektiboki hartzeko eginbbidea ez bete
etzean
ere konfiantzarik ez sortzea.
6.‐ (...) EHAAn argitaratu zen ESIko zuzeendari kude
eatzailearen iragarkia, errakunde horrretan
pertssonaleko zuzeendariorde postu
p
bat izeendapen aske
ez esleitzeari publizitateaa emanez.
7.‐ Planteatutako
o salaketa ho
orren azterkeeta behar be
ezalako zorro
oztasunaz eg ite aldera, EPBren
idazkkaritzak 2014
4ko irailaren
n 25ean idazzki bat igorri zuen ESIra, Osakidetzaako (...) sind
dikatu‐
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ordezzkaritzak au
urkeztutako salaketarenn berri emaanez eta egiaztapena eskatuz, ho
onako
xehettasun hauei buruz:
1.‐ Deiald
dian lehiatu zuten langille finkoen ko
opurua, eta hornikuntzaa‐prozesuan
parte harrtzean gertattutako uko eggiteak, halakkorik balego.
2.‐ Hizpide dugun postua bettetzeko horrnikuntza‐pro
ozesua amaaitu ostean
izendapena egiteko emandako
e
eebazpena, egindako izen
ndapenaren izaera, eta
izendatuttako pertsonak Osakiddetza erakun
nde publiko
oarekin due n zerbitzu‐
harreman
naren izaera..
8.‐ Urriaren 15eaan, ESIk eran
ntzun zion EEPBren eskae
erari, eta ida
azkaritzari d okumentu batzuk
b
h
xehetasun hauekk egiaztatzen
n dituztenak:
helarrazi zizkion, honako
a) Salakketan aipatuttako deialdiaan hiru perttsonek lehiatu zuten: Ossakidetzako
langille finko bate
ek, erakundee bereko bittarteko langiile batek, etta erakunde
publikoarekin lotu
urarik gabekko hirugarren
n batek.
b) Lehen
nengoak, uztailaren 4ann sinatutako adierazpenaren araberra, eskabide
aurkeeztu ondoren, ESIkoo pertsonaaleko zuzendariarekin egindako
elkarrizketetan jakinarazi ziion izendap
pen askez esleitzeko
e
hhornikuntza‐
n parte hartzzeari uko eggingo ziola. Eta uko eginn zion, hain
prozeesu horretan
zuzen
n, uztailaren 4an bertan eegindako idaazkiaren bide
ez.
c) Ekain
naren 13ko 475/2014 Ebaazpenaren bidez, ESIko zuzendari kuddeatzaileak,
eskab
bideak baliioesteko e ratutako batzordeak
b
egindako izendapen‐
propo
osamena ikkusita, eta aipatutako
o bigarren pertsonak,, bitarteko
harreemanaren biidezko loturra duenak, biltzen
b
ditue
en ezagutza akademiko
eta profesionalak
p
k aintzat harrtuta, deituttako postua esleitzea errabaki zuen,
eta izzendapena egin zen.
9.‐ O
Osakidetzako
o (...) sindika
atu‐ordezkarritzak aurkeztutako sala
aketa dela‐eeta ESIk EPB
B honi
igorriitako dokum
mentazioak ho
onako gertaeera hauek ad
dierazten ditu:
aa) Pertsonalleko zuzenda
ariorde postuu bat betetzeko beharra ikusita, beraariazko deialldi bat
egitea errabaki zen, izendapen askearen prozedura ba
aliatuta. Deiialdian parte har
zezaketen
n Osakidetza
ako langile ffinkoek, Eusskal Autonom
mia Erkidegooko Adminisstrazio
Orokorreeko eta haren erakunde autonomoetako funtzionarioek, baii eta beste langile
batzuek ere,
e baldin etta deialdiareen gainerako eskakizunakk betetzen baazituzten.
b
b) Deialdiakk berariaz bideratzen zuen Osakidetzako langile finkkoak edo EAEko
E
Administrazio Orokorrreko eta ha ren erakund
de autonomo
oetako funtzzionarioak ezz ziren
untza‐prozes uan parte haartzea, kasuan aplikatu bbeharreko arauen
langileek ere horniku
araberako lehentasunetan langil e‐mota bakoitzari eman
n beharrekoo tokiaren ka
alterik
gabe.
c) Hornikuntza‐prozesua
an Osakidetzzako langile finko bakarr batek partee hartu zuen, eta
h ahoz adiierazi zuen, eta ez
parte harrtzeari uko egin zion geroo. Dena delaa, uko egite hori
zen idatziz jaso 2014ko uztailarenn 4ra arte. Ordurako
O
deialdiaren eraabakia eman
na zen
b
fun
ntzionarioa dden pertsonaa bati esleitu zitzaion posstua.
jada eta bitarteko
10.‐ Osakidetzakko (...) sindikatu‐ordezkkaritzak egin
ndako salake
eta‐idazkiak EJKren balio eta
ozesua kudeeatu duten kargu
printzzipioen zerrrenda luzea egiten baddu ere –horrnikuntza‐pro
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publikodunek urratu dituzte
en printzipioo eta balioaak, idazkiare
en egileen i ritziz– kontu
ua da
benetan zalantzan jartzen den gertaera bbakarrak –deitutako postua betetzekoo langile finkkoa ez
den p
pertsona batt izendatu izzana– ez dueela inolako loturarik aipatutako Koddearekin; izan ere,
Kodeak ez du ezzer ezartzen
n EAEko Adm
ministrazio Orokorrak
O
eta Instituzioonalak lanpo
ostuak
horniitzeko deitu
utako prozessuetako iza ngaiek bete
e beharreko
o eskakizuneei buruz. Aitzitik,
salaketan adierazzitako gaitzespenek eraggiten die lanp
postuak horn
nitzeko adm
ministrazio‐prrozesu
n garapenarrekin lotutako legezkottasun materrialari eta prozedurazko
p
o legezkotassunari
baten
buruzzko gaiei.
11.‐ 8/2014 Erabakian naba
armendu geenuen bezala, EPB hon
ni ez dagokkio administtrazio‐
ueraren legeezkotasunari buruzko eppaiak emate
ea. Izan ere
e, EPB honeen eginkizun
na da
jardu
orondatezkoo atxikimendua formaliza
atu duten kaargu publikod
dunek
irizpeena ematea EJKrekiko bo
eta antzekoek Ko
ode hori bettetzen ote d uten argitzeko. Epaileek eta auzitegiiek ebatziko dute,
unak antola mendu jurid
dikora
hala badagokie, Eusko Jaurlaritzako ka rgu publikodunen jardu
egokiitzen diren, batzorde ho
onek jardun horiek EJKre
en aurreikusspenekin batt datozela errabaki
edo eez. Horrek ezz du esan nahi, ordea, leggea betetzeaak ez duela zerikusirik
z
kaargu publikod
dunen
jokab
bide etikoareekin. Aitzitik,, legea betettzea oinarrizko arau etikoa da, karguu publikodun
n orok
bete beharrekoa. Arau hori urratzen daa, EPB honekk aintzat hartzen dituenn ondorioeta
arako,
bide juridiko
oa ezaguerazz, nahita etaa nabarmen urratzen de
enean soilik, mendetasunaren
araub
ukatzze ageri eta eztabaidaezi
e
na adierazteen duen jarre
era adierazita
a.
12.‐ EEPB honen eginkizunen
e
eremutik
e
kannpo dauden legezkotasun‐alderdiak aztertzen ha
asteko
prem
miarik gabe, EPB
E honen irritziz, salatuttako deialdiaaren klausula
a batean Osaakidetzako langile
finkoak ez diren beste
b
langile
e batzuei parrte hartzeko baimena be
erariaz emateen zaienez, baldin
b
eta d
deialdiaren gainerako
g
eskakizunak beetetzen badituzte, alde batera utzi behar da hipotesi
hau: sindikatu‐errakunde salatzaileak eginndako gaitze
espen bakarrra –Osakidetz
tzarekin harrreman
ndariorde ize
endatzea etaa jardun horrretan
iraunkorra ez duen pertsona bat pertsonnaleko zuzen
aritzeea bideratu izana– ara
aubide jurid ikoa ezague
eraz, nahita eta nabarrmen urratzzearen
ondo
orio izatea, mendetasuna
m
aren ukatze ageri eta ezztabaidaezin
na adieraztenn duen jarre
eraren
adierrazpen gisa.
13.‐ 5/2014 Erab
bakian, halaber, erabakii genuen lan
npostu bat hornitzeko iizapideetan kargu
publikodun bateek egindako jarduerekinn lotutako salaketa ba
at ez onartzzea, honako
o hau
argud
diatuta: salaaketan ez ziren identifikkatu gaitzespenaren xed
de ziren goii‐kargudunak edo
parekkatuak, eta haiei egotzittako guztia administraziio‐jarduerare
en balizko leegezkotasun ezari
buruzzkoa zen. Dagokigun kasuan, salaaketak argi eta garbi identifikatzenn ditu salattutako
gertaaeretan jardu
undako karggu publikoduunak, baina –araubide
–
ju
uridikoa ezaggueraz, nahitta eta
nabarmen urratu
u izana, mendetasunareen ukatze aggeri eta eztabaidaezina adierazten duen
n zaien gaaitzespen ba
akarra
jarrerraren adierazpen gisa,, gertatu eez dela ikusita– egiten
administrazio‐leggezkotasunarren eremukooa da hertsikki. EJKn adierrazitako prinntzipio eta ba
alioen
aipam
men etengab
beak ez digu nahasteri k eragin be
ehar, eta ez du ezkutattu behar salaketa
guztiaaren oinarriaan dagoen ga
aitzespen baakarra araubide juridikoa
a zorrotz bettetzeari dago
okiola,
eta horrek EPB ho
onen ezague
eraren eremuua gainditzen
n duela.
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Hori guztia dela‐eta, EPB honek erabaki
e
hau hartu du:

ERABAKIA

Lehen
na.‐ Berriro adierazi beh
har dugu Baatzorde hone
en jarduera‐eremu obje ktiboaren arrdatza
dela soil‐soilik jaarduera‐erem
muko pertsoonen jardun
naren tratam
mendu etikooa; hau da, EJKn
jasotaako balio, prrintzipio eta jokabideen
j
j arraipena.
Bigarrrena.‐ Osakkidetza ‐ Eu
uskal Osasuun Zerbitzukko (...) sindikatu‐ordezkkaritzak (...)) ESIn
pertssonaleko zuzzendariorde postua beteetzeko proze
edura dela‐eta ((...) Ebazzpena, (...) EHAAn
E
argitaaratua) erakkunde bereko zuzenda ri kudeatzailearen eta pertsonalekko zuzendariaren
jokab
bidearen aurrka jarritako
o salaketa eez onartzea; izan ere, EJKren
E
balioo eta printziipioen
aipam
men formaleetik harantz, prozedura hhorren izapid
deetako balizko lege‐irreegulartasuna
ak dira
salaketaren muin
na, eta ez EJK
Kri atxikitako kargu publikkodunek Kod
dea urratu izzana.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
ordeko burua
a
Etika Publikkorako Batzo
Vitoria‐Gaste
V
eiz, 2014ko azaroaren
a
10
0a
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