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EUSK
KO JAURLARIITZAREN …KO ZUZENDA
ARI … JAUNAK BERE EMA
AZTEAREN JA
ABETZAKO
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AJE PLAZA BA
AT ENPRESA
ABURU BATI SALTZEAREN
N INGURUAN
N HARTUTAKKO ERABAKIIA

1.‐ 20015eko otsaailaren 6an interesdunakk Etika Publiikorako Batzzorde honi kkontsulta bat egin
zion, hain zuzen ere bere em
maztearen j abetzako gaaraje bat, …ko autoak ggordetzeko lekuan
presaburu bati
b saltzeareen zilegitasu
un etikoaren
n inguruan. Kontsulta horrek
h
kokattutakoa, enp
Batzo
orde honen irizpena
i
eska
atzen du, "baalizko erosle
earekin dudan lotura proffesionala kontuan
hartu
uta; izan eree, eroslea …kko enpresabburua da etaa ni, zuzenda
aria naizen aaldetik, ... organo
o
eskud
duna naiz baaimen‐ eta ku
udeaketa‐arl oko funtzioaak betetzearii dagokionezz"
2.‐ Ondoren, 2015eko otsailaren 20ko idaazki batean kontsultagile
k
eak "informaazio gehigarri" gisa
gaineeratu zuen "b
balizko erosllearen" interreseko "garaaje‐plazari" esleitu
e
zaion salmenta‐prezioa
… eu
uro zela. Interesdunak zehazten
z
du enez, gerta daiteke zen
nbateko horri ez izatea azken
oa; izan eree azken prezzioa "egiten den negoziiazioaren eta Etika Publlikorako Battzorde
prezio
honen oniritziareen ondorio izango da, bettiere eragiketak azkenean aurrera eggiten badu".
3.‐ Zeehazki intereesdunak gald
detu du aipaatutako higie
ezina saltzea Etika eta Jookabide Kodearen
aurkaa ote dagoen
n nolabait.
o gaiari dagokkionez, Etikaa Publikorako
o Batzordeakk honako hauu dio:
2.‐ Planteatutako

I. AURREKARIAK
1.‐ Eusko Jaurlarritzak etika publikoarenn inguruan eta
e zehazki, bere kidee n eta Auton
nomia
Erkidegoaren sekktore publiko
oa osatzen dduten kargu politikodunen jardun ettikoaren inguruan
duen kezka hainbat dokume
entu eta agi ritan adierazi da; horien
n artean na barmentzekoa da
aurreetik aipatutako eta 2013ko maiatzareen 28an onaartutako Euskkadiko Autonnomia Erkidegoko
Admiinistrazio Orokorreko
O
eta
e
Instituzzionaleko kaargu publiko
odunen etaa behin‐beh
hineko
langilleen Etika etta Jokabide Kodea;
K
dokuumentu hori hain zuzen ere "politikaaren zentzu etikoa
e
berreeskuratzeko eta herrita
arrek instituuzioetan izan beharreko konfiantzza berrezarttzeko"
asmo
oarekin sortu
u zen.
2.‐ H
Horren ondo
oren, Eusko Legebiltzarrrak kargu publikodune
p
en jokabide‐‐kodea eta haien
interees‐gatazkak arautzen dittuen ekainarren 26ko 1/2
2014 Legea onartu
o
zuen. Lege horrekk Etika
eta Jo
okabide Kodearen eremu subjektibooa zabaltzen du, betiere Euskal Autonnomia Erkide
egoko
sekto
ore publikoko
o kargu polittikodunen, bbehin‐behine
eko langileen
n eta zuzenddaritzako langileen
osotaasunean eraggiteko bokazzio argi eta seendoarekin.
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Lege horren II. kapituluan "kargu
"
publiikodunen jo
okabidearen"" inguruko hhainbat prin
ntzipio
oroko
or biltzen dirra; osotasunaren eta garrdentasunare
en inguruan (5. artikuluaa) antolatzen
n dira,
hiru eremutan islatuz: ban
nakako jokaabidean (6. artikulua), kalitate insstituzionalea
an (7.
artiku
ulua) eta herrritarrekiko harremanean
h
n (8. artikulu
ua).
3.‐ Prrintzipio horrien eta Etika
a eta Jokabiide Kodean bildutako ba
alio, printzippio eta jokab
bideen
jarraiipena eta eb
baluazioa egiteko Etika eeta Jokabide Kodearen 16
6.3 idatz‐zattian aurreiku
usi zen
Etika Publikorako
o Batzorde bat
b eratzea, besteak besste, "kargu publikodune
p
en eta parekkatuen
kontssultei zein beste
b
edozeiin instantziaak egindako kontsultei irtenbidea
i
eemateko", betiere
Etika eta Jokabidee Kodearen aplikazioari
a
ddagokionez.

II. ETIKA PUBLIKO
ORAKO BATZZORDEARI A URKEZTUTA
AKO AUZIA, IRITZIA EMA
AN DEZAN
1.‐ Ko
ontsultagileaak egindako idazkian
i
biltzzen den gerttaeren zerren
ndan adierazzten den mo
oduan,
intereesdunaren emaztea
e
fam
milia‐herentzzia baten bidez eskuratutako …ren jabea da. Beraz,
izaeraa pribatiboaa duten hainbat ondasuunaren jabe
e da. Alabaina, interesddunaren eta bere
emazztearen artekko ezkontza irabazpidez ko ondasune
en ezkontza‐eraentza izaan zenez eta
a gaur
egun ere erregim
men horren araberakoa denez, ondasunen ustia
apenak sort utako etekin
nak bi
ntideei dago
ozkie hein berean.
b
Aldii berean, gaaraje‐plazeta
ako baten bbalizko eroslea …
ezkon
enpreesaren titulaarra da; kontsultagileak berak egiazztatu zuen hori,
h
bere id azkian adierrazten
duen moduan …rren izapideakk egiten ikussi zuelako. Baalizko eroslearen interesseko garaje‐p
plazari
esleittutako hasieerako salmenta‐prezioa … euro da. Kontsultagiileak zehaztten duenez, gerta
daiteke zenbateko hori ez izatea azkken prezioa; izan ere azken prezzioa "egiten
n den
negoziazioaren ondorio izanggo da, betieree eragiketak azkenean au
urrera egitenn badu".
2.‐ K
Kontsultagileeak Eusko Jaurlaritzareen …ko zu
uzendari‐karg
gua betetzeen du eta bere
emazztearen jabettzako garaje‐plazaren baalizko erosleaa …ko enpre
esa operadorre bateko titularra
da; kkontsultagileeak jakin na
ahi duena zera da: Ettika Publiko
orako Batzorrde honen iritziz
aipatutako pertsonarekin sa
alerosketa b at gauzatzea nolabait Etika eta Jookabide Kodearen
maztea Etika
a Publikorakoo Batzorde honen
h
aurkaakoa izango litzatekeen. Interesdunaa eta bere em
irizpeenaren zain daude
d
aipatu
utako transakkzio ekonom
mikoan aurrera egiteko.

III. KO
ONTSIDERAZZIOAK
1.‐ In
nteresdunareen idazkian soilik
s
planteaatzen da berak betetzen
n duen karguu publikoare
en eta
egintza bat –beree emazteare
en jabetzakoo garaje‐plaza bat saltzea
a– gauzatzeaaren artean gerta
e interes‐ggatazka; egin
ntza hori betteko balitz eere, izaera he
ertsiki
daitekeen bateraezintasuna edo
pribatua izango luke. Etika Publikorako B
Batzorde hau
u aztertzen ari
a den gaia konplexuago
oa da;
estera Etika eta Jokabide Kodeko kargu publikoodunen banakako
izan ere, era battera edo be
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jokab
bideari dagozkion prin
ntzipioak n ahiz kalitatte instituzio
onalari daggozkionak daude
d
eraginpean hartu
uta.
2.‐ No
olanahi ere, nabarmena da Etika Pubblikorako Batzorde honi bidalitako iddazkian adierrazten
diren
n balio eta printzipioek
p
(bateraezin tasuna eta onestasuna;; azken horii gerta daite
ekeen
interees‐gatazkari lotuta) inte
eresdunak pplanteatzen duen gaiari irtenbidea emateko ze
eregin
nagussia betetzen dutela. 2/20
015 Erabakiaan gertatzen zen moduan
n (Ebazpen hhonetan beh
hin eta
berrizz hartuko ditugu oina
arritzat Eraabaki horrettako kontsiderazioak ddagokion kasuari
dagokionez), ez gaude kargguaren bere zko funtzioaak betetzearekin eta z uzenean ho
oriekin
e
aurrean baizik eta kargu pu
ubliko baten titularrak kaargu hori bettetzen
lotutaako dilema etikoaren
duen bitartean hertsiki pribatua izanggo litzatekeen jarduera
a bat gauzaatzeko auke
eraren
ingurruan sortutaako zalantza
az. Beraz, zzalantza ez da karguarren berezkoo funtzioak betez
gauzaatutako egin
ntza publiko
o baten bideezkotasun etikoaren
e
ing
guruan, karggu publiko baten
titulaarrak eremu pribatuan ga
auzatu nahi dduen egintzaa baten zilegiitasunaren innguruan baizzik.
3.‐ EEtika eta Jokabide Kodean jarduerra pribatuakk garatzeko garaian kaargu publiko
odunei
dagozzkien bateraaezintasun‐ja
arraibideak ""Kudeaketari lotutako erantzukizunaaren" printziipiotik
abiatzen dira eta horren erremuan kokkatzen da 14
4. idatz‐zatiko 2. puntuuan jasotzen
n den
"ardu
uraldi osoa eta esklusiboaren" oinnarrizko araua; horren arabera "kaargu publiko bat
betettzen duteneek arduraldi osoa eta esklusiboa eman behar diote daggozkien funtzioak
betettzeari, aplikaatu beharre
eko legediann jasotakoarren arabera". Legedi aaplikagarrira bildu
beharrak Kargu Publikodune
en Jokabide Kodea eta haien Interes Gatazkakk arautzen dituen
d
pitulura eramaten gaituu; izan ere, bertan eza
artzen da EEuskal Auton
nomia
Legeaaren III. kap
Erkidegoko sektore publiko
oan lan egiiten duten "kargu publikodunen bateraezinttasun‐
araub
bidea".
4.‐ Kaargu Publiko
odunen Jokabide Kodea eta haien In
nteres Gatazkkak arautzenn dituen Leggearen
III. kapitulua adierazpen orokor bateki n hasten da (aipatu berri
b
den Ettika eta Jokkabide
Kodearen 14.2 idatz‐zatiare
en moduan ), hain zuzzen ere honako hau adieraziz: "kargu
"
publikodunek ard
duraldi esklu
usiboz betekko dituzte eginkizunak". Baina 12.1 artikuluan urrats
e den
bat ggehiago egiteen da eta oinarrizko araau horri funttsean ondorrio logiko baat besterik ez
debeku hertsi baat gehitu zaio: "ezin izaango dute aldi berean, ez berek ezzta ordezpen edo
ordetze bideez ere, eze
ein postu, kargu, orde
ezkapen, lan
nbide, merkkataritza‐jard
duera,
ahalo
jardu
uera profesio
onal edo indu
ustria‐jardueeratan aritu, publikoetan zein pribatuuetan, norbe
eraren
kontu
ura edo inoreen kontura izzan".
5.‐ A
Alabaina, nahikoa
n
da transkribattutako arau
uak kargu publiko baat betetzea
arekin
baterraezintzat jo
otzen dituen
n jarduerenn zerrendare
en berrikusp
pen labur bbat egitea izaera
profeesionala edo merkataritza‐ edo indusstria‐arloko izaera duten lanbidez ari dela egiazta
atzeko
eta eez aldiz, erem
mu pribatukko edo famillia‐eremuko jardunez; ezbairik
e
gabee azken horiietako
jardu
una baita intteresdunaren
n emazteareen jabetzako
o garaje‐plaza baten ereemu pertsonal eta
partikkularreko salmenta.
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6.‐ Gainera, Karggu Publikodu
unen Jokabidde Kodea etaa haien Interes Gatazkakk arautzen dituen
d
Legeaaren 14.1 arrtikuluan berrariaz adieraazten da EAEEko sektore publikoko kaargu bat bettetzea
baterragarria delaa "norberare
en edo fam
miliaren ondaarea administratzearekinn"; horrek atzera
a
botattzen du dago
okigun kasua
an Etika eta JJokabide Kod
dearen aurka
a egiteko aukkeraren hipo
otesia,
betiere bateraezzintasunen gaian "indaarrean dago
oen legedia" ez betet zearen ond
dorioz.
ntzarik gabe
e "norberareen edo famiiliaren
Kontssultan aipatzen den garrajearen sal menta zalan
ondarea administtratzearen" kasu bat da eta legean berariaz
b
dekklaratzen da kargu publikko bat
ela.
betettzearekin batteragarria de
7.‐ Kaargu Publiko
odunen Jokabide Kodea eta haien In
nteres Gatazkkak arautzenn dituen Leggearen
testuan kargu pu
ubliko bat be
etetzea eta "norberaren
n edo familia
aren ondare a administra
atzea"
baterragarria direnaren lege‐a
aitorpenak hhainbat muga ditu (batez ere 22. etaa 23. artikuluetan
jasotzzen dira) baaina ez dira dagokigun kkasuan aplikkagarriak, hu
urrenez hurrren honako hauei
dagozzkielako: kaargu publikoek "Euskaal Autonomia Erkidego
oaren sektoore publikoa
arekin
edonolako itun edo
e kontratu
urik daukate n enpresetaan" parte hartzeari edo "balore eta beste
finantza‐aktibo batzuk jaulkittzen dituztenn merkatarittza‐sozietateak arautzekoo, ikuskatzekko eta
kontrrolatzeko eskumenak dittuzten karguuak betetzen
n dituztenei, sozietate h orietako balloreek
edo ffinantza‐aktiboek loturarren bat baduute kargudunek berek edo haienganndik banandu
uta ez
dauden ezkontid
deek". Ezine
ezkoa da kaasu horietan biltzea kargu publikko baten fa
amilia‐
ondasunari dagokkion garaje‐p
plaza baten ssalmenta soiila (eremu pertsonal eta pribatuan), kargu
publiko horrek baloreak
b
jaulkitzen dituzzten merkataritza‐sozietateak arautzzeko, ikuska
atzeko
ontrolatzeko
o eskumenik ez badu.
eta ko
8.‐ Interes‐gatazkka gertatzeko
o aukerari daagokionez, le
ehenik eta be
ehin gogorarrazi behar da
a Etika
eta JJokabide Ko
odearen 11..2 idatz‐zatiiaren arabe
era interes‐g
gatazka sorttzen dela "kargu
"
publikodun eta parekatuek
p
beren postuu publikoare
en interesekin batera noorberaren in
nteres
pribatuak, zuzeneeko senideen
n interesak eedo hirugarrren pertsone
ekin partekattutakoak age
ertzen
diren
n kontuekin zerikusia du
uten erabakiietan esku hartzean".
h
Antzekoa
A
adiierazten da Kargu
Publikodunen Jo
okabide Kod
dea eta hai en Interes Gatazkak arautzen
a
dittuen Legearen 9.
artiku
uluan, hau da interes‐gattazka izango dela "lege honek
h
obligattutako subjeektuek parte hartu
behar dutenean interes oro
okorra edo beren egin
nkizunari dagokion inteeres publikoa eta
ak edo hiruugarren perttsonekin partekatutakoaak edo zuze
eneko
norbeeraren interres pribatua
senid
deek dituzten
nak aldi berrean biltzen dituzten gaiekin lotutakko erabakiettan, lege ho
onetan
ezarrritako eran".
9.‐ Bi testuak irakkurrita erraz ondoriozta ddaiteke biek diotela interres‐gatazka ssortzen dela kargu
(
eta Jokabide Kodeea) edo "erab
bakiak
publikodunek "errabakietan esku hartzen dutenean" (Etika
hartzzerakoan" essku hartzen dutenean
d
(KKargu Publiko
odunen Joka
abide Kodea eta haien In
nteres
Gatazzkak arautzeen dituen Leggea) betiere honelako gaaiekin lotuta: aldi berean interes orokkorrak
(beteetzen den po
ostuari horiek defendatuu eta babeste
ea esleitu za
aionean) eta interes prib
batuak
(norb
berarenak, senideenak
s
edo hirugarrren pertson
nenak) biltzen direneann. Beraz, ga
atazka
sortzeeko ezinbesttekoa da hon
nako bi baldiintza hauek betetzea:
b
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a) Kargu publikodunak erabaki
e
polittiko edo adm
ministratibo batean
b
esku hhartzea.
b) Erabaki hori
h interes publikoaren
p
eta interes pribatuaren
p
arteko
a
talka gertatzen den gai
bati buruzkoa izatea.
10.‐ G
Gaia horrela zehaztu ond
doren, berrizz esan beharr da (2. punttuan ohartarrazi da) dago
okigun
kasuaan ez gaudela kargu pub
blikodun battek bere fun
ntzioak betetzeko hartu beharreko izaera
politiko edo administratiboa duen
d
erabakki baten aurrean.
11.‐ Litekeena da, kontsulltagileak iraaganean garajearen ba
alizko erosleeari –enpre
esaren
titulaarrari– dagozzkion erabaki publikoak hhartu izana edo
e etorkizunean hartzekko beharra izatea;
izan eere … Dekretuaren 15. artikuluak
a
(....ko Sailaren egitura orga
aniko eta funntzionala eza
artzen
du) aagintzen dueenez, …ko Zuzendaritza
Z
a –gaur egun interesdunak betetzeen duena– da
d …ri
buruzzko politika publikoak lantzen dituuen Eusko Jaurlaritzako
o organo esskuduna eta
a hari
dagokio, besteakk beste, ... enpresen e raketa baim
mentzea, em
matea eta haala badagokkio, ...
deklaaratzea eta …ren
…
inguru
uko jarduereekin zerikusiaa duten funtzioak betettzeko behar diren
dokumentu profeesionalak em
matea.
12.‐ A
Alabaina, ho
ori ez da ora
ain aurrean daukagun egoera.
e
Interresdunak ad ierazten due
enetik
soilikk ondoriozta daiteke ga
araje‐plazareen balizko eroslea "Arab
bako Lurraldde Bulegoan
n …ko
deak egiten"" ikusi zuelakko ezagutzenn duela. Eta une
u honetan Etika Publikkorako Batzo
ordeak
izapid
aztertzeko aurkeeztutako dilema etikoa ez da eraabaki politiko edo adm
ministratibo baten
ingurrukoa (prem
misa horri da
agokio interres‐gatazka, Etika eta Jo
okabide Koddean nahiz Kargu
Publikodunen Jokkabide Kodea
a eta haien I nteres Gatazzkak arautzen dituen Leggean zehazte
en den
uan) baizik eta hertsiki eremu prribatuan egiteko den salerosketa baten ingurrukoa.
modu
Etorkkizunean sallerosketa ho
ori egiterakkoan ematen diren baldintzek karrgu publikod
dunak
esleittuta dituen funtzioak
f
behar bezala bbetetzea bald
dintzatuko duten
d
ala ez une honetan ezin
da baalioetsi daukkagun inform
mazioarekin. ZZuzendari gisa interesdunari esleitu zaizkion funtzioak
betettzerakoan gaaraje‐plazare
en balizko erroslea eragin
npean har dezakeen
d
eraabaki politiko edo
administratiboa hartu beharreko egoerran dagoene
ean soilik ebaluatu ahaal izango da
a une
hartaako inguruab
barren arabe
era interes‐ggatazka gerttatzen den ala
a ez, hots,, hartu beha
arreko
erabaakiaren xedeean interes publikoaren eeta interes pribatuaren arteko talka ggertatzen bada.
13.‐ Beraz, gaur egun eta dagokigun kkasuan interres‐gatazka bat sortzekoo behar dirren bi
p
edo administrattibo batean esku‐
baldintzak falta dira: kargu publikodunaak erabaki politiko
hartzze zuzena izaatea (1) eta erabakia intteres publiko
o eta pribatu
uak biltzen ddituen gai ba
atekin
lotutaa egotea (2)..
14.‐ Denboraldi bat igaro ondoren innteresdunak enpresaren
n titularrari buruzko errabaki
o baluke eta pertsona ho
ori kontsulta
aren xede deen garaje‐pla
azaren
publikoren bat haartu beharko
balizkko eroslea balitz
b
ere, ho
orrek ez lukee automatiko
oki interes‐gatazkarik sorrraraziko. Interes‐
gatazzka sortzea edo
e ez sortze
ea hainbat faaktoreren arraberakoa iza
ango litzatekke, besteak beste,
garajearen salmeenta gauzatzzeko baldintzzen araberakoa eta hala
a badagokio,, baldintza horiek
h
u beharreko ebazpenetann edo haren irudi publiko
oan izan zezaaketen eraginaren
goi‐kaarguak hartu
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arabeerakoa. Alab
baina, hori guztia soilik iin concreto ebaluatuko
e
litzateke bennetan gertattutako
ingurruabarretan oinarrituta,
o
eta
e hori une honetan ezin da burutu.
15.‐ O
Osotasunareen balioari ze
egokion 6/20013 Erabakiaan adierazi genuen salatuutako kargud
dunak
Etika eta Jokabidee Kodearen aurka
a
egin zuuela, aste baatzuk lehenago modu eraabakigarrian parte
hartu
u zuelako “seektore publikkoan hasi aurrretik lehen lan egiten zu
uen enpresarri edo soziettateari
kontrratu bat esleeitzeko” erab
bakia hartzeean “soilik zo
ortzi hilabete
e igarota huura utzi zuen
netik”.
Kontrratazio‐espedientea ‐ord
duan adieraazi bezala‐ akatsgabea
a
izan arren, eta kasu zehatz
z
hartaan benetako interes‐gatazkarik aurkkitu ez bazen ere, ez‐be
etetzea gertaatu zen Etikka eta
Jokab
bide Kodearren helburuak honako hauek dire
elako: batettik, "bazterttzea erabaki edo
ebazp
pen bat huraa hartzen duen pertsonaaren […] messederakoa na
ahiz edozein motatako in
nteres
partikkularrek eragindakoa iza
an daitekeellako edozein
n susmo edo
o zalantza" ((5.2.4 idatz‐zatia),
eta b
bestetik, saihestea “pertsona edo erakunde publiko edo
o pribatu bbatzuen alde
e edo
faborritismo‐nahiaak eraginda jokatu due lako edozein
n susmo pizztu dezakeenn ezer” (6. idatz‐
zatia)). Nahikoa da goi‐kargudun edo parekatuaren jardunbid
deak arrazoiizko zalantza bat
sortzeea edo sortu
u ahal izatea haren onesttasun, inparttzialtasun, ossotasun edo objektibotassunari
buruzz, kodearen 5.2.4 eta 11.3
1
idatz‐zaatiek hizpide
e dituzten ka
autelazko eddo badaezpadako
mekaanismoak ab
bian jartzeko
o: parte harrtzeari uko egitea
e
edo, bestela, alddez aurretik Etika
Publikorako Batzo
orde honi ko
ontsultatzea””.

16.‐ G
Gainera, Etikka eta Jokabide Kodean integritate‐b
balioa "faborritismo‐susm
morik" eragin
n gabe
jardu
uteko beharrarekin herttsiki lotuta agertzen da,
d "postu instituzionalaa edo kargguaren
oriozko pribillegioak zuze
enean edo zeeharka aban
ntailak lortze
eko norberarrentzat, hala
a nola
ondo
abanttailak edo desabantaila
d
ak lortzeko edozein pertsona edo erakundereentzat" eta beren
erabaakiak edo irizzpideak beste enplegatu edo kargu publikodun
p
batzuek betezz gero, ez erraginik
izateaa irizpide edo erabaki horiek inte res publikottik aldentzeko eta enpllegatu edo kargu
publikodun horieek "haietatikk zuzenean edo zeharkaa etekina attera dezatenn beraientza
at edo
bestee batzuentzat" (6. idatz‐zzatiko 1., 2. eeta 3. puntuaak).
Gaur egun daukkagun inform
mazioarekin ezin da aurreratu dagokigun kasuuan aipatzen
n den
ntegritatean izan dezakeen
garaje‐plazaren salmenta hipotetikoakk kontsultaagilearen in
eraginaren ingurruko iritzirik. Kargu pubblikodun batten integrita
atea probattzen da karggudun
z
erab
baki admin istratibo ha
artzen
horreek esleitu zaizkion eskumenen eesparruan zenbait
ditueenean, baina ez da horrellakoa kontsuultagileak une
e honetan da
aukan egoerra.
17.‐ K
Kasu honetan eraginpean har daitekkeen Etika etta Jokabide Kodearen beeste printzipio bat
Eredu
ugarritasunari buruzkoa da; horri daggokionez 5.2
2.6 idatz‐zatian honako hhau adierazte
en da:
"karggu publikodun eta pareka
atuak, bereziiki gobernu‐ edo erakund
de‐egitureta n postu nagu
usiren
bat b
betetzen bad
du, erakundearen ispilu a dira, herritarrei bezala erakunde publiko horrretan
diharrduten gaineerako pertson
nei ere erakuundearen iru
udia itzultzen
n diena, eta,, horregatik, ez du
ezer egin behar edo egin gabe
g
utzi beehar horrek kalte egiten
n badio, txikkiena izanda
a ere,
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Euskaadiko Autono
omia Erkideggoko Admini strazio Orokkorra eta Insttituzionalareen ospe, duin
ntasun
eta irrudi instituzio
onalari, herritarrek sistem
ma instituzio
onalean dute
en konfiantzaa ez gutxitzeko".
18.‐ Etika eta Jo
okabide Kodeak eredugaarritasunare
en printzipioaren esparrruan agintze
en eta
uen jokabide
eak kargu publikodunaak bere fun
ntzioak bet etzerakoan duen
debekatzen ditu
salbu eta dagokigun kasuan era
portaaerari ere badagozkio,
b
aginik ez dduen 5. puntuan
xedattutakoa; alab
baina, aurrettik adierazi dden moduan
n, hori ez da kontsulta hoonen xedea. Dena
den, eredugarrittasunaren printzipioak
p
eskatzen dituelako
d
be
ete edo saiihestu beha
arreko
portaaerak zehazteeko hainbat berariazko ddebeku daud
de, eta ondorren adierazteen ditugu:
aa) Kargu orgganikoak zeiin kudeaketaa‐karguak be
etetzea fund
dazio, elkartee nahiz besttelako
entitateeetan, haien helburuak
h
etta funtzioen
n xede diren interes pubblikoak aurkakoak
izatea liteekeena baldin bada edotta interesen arteko
a
gatazka sor badaiiteke.
b
b) Zuzenean
n zein zeharkka nolabaitekko ordainsarri edo konpe
entsazio ekonnomikoa dakkarten
irratiko hizketaldietan
n edo telebisstako eztabaidetan parte
e hartzea.
c) Edozein hedabideta
ako eztaba idetan etaa gogoeta‐p
prozesuetan parte ha
artzea
Gobernuaaren berezko jarreratik aldentzen den
d jarrera agertuz,
a
salbbu eta garran
ntzirik
gabeko gaiak
g
baldin badira edoo iritzi horie
ek pertsonalak direla, eeta horrenbestez,
Gobernuaaren politika
arekin zerikussirik ez dutela adierazten
n bada.
d
d) Gobernuaaren edo ka
argu publikoodun nagusiaaren baimen
nik gabe heedabideetan parte
hartzea eduki
e
neutrallei buruzko eelkarrizketa zein
z erreporttajeetan izann ezik.
ee) Betetzen duten kargu
uaren ondorrioz liburuetan, aldizkariietan, egunkkarietan eta beste
edozein hedabidetan
h
n ekarpenak egiteagatik ordainketak onartzea, bbaldin eta ekkarpen
horiek funtzioak bete
etzeari lotutaa badaude.
19.‐ Ikus daitekeeenez, Etika eta Jokabide Kodeak Ered
dugarritasunaren printzippioaren espa
arruan
okabideen zeerrendan ez dago "norbe
eraren edo faamiliaren on
ndarea
berarriaz debekatzzen dituen jo
administratzean" parte hartzzeari buruzkko inongo aipamenik; aldiz, Erabakii honen 6. eta
e 7.
uetan ikusi dugunez,
d
jard
duera hori kkargu publiko
o bat betetzearekin bateeragarritzat jotzen
j
puntu
da aurretik aipaatutako Karggu Publikoddunen Jokab
bide Kodea eta haien Interes Gattazkak
L
14.1 a) artikuluuan.
arauttzen dituen Legearen
Batzorde honetara
20.‐ Kontsultagileak Etika Publikorako
P
h
otsailaren 20aan helarazi zuen
marratzen zue
en: "balizko erosleak intteresa
"informazio gehiggarrian" bereziki honakoo hau azpim
duen garaje‐plazzaren hasierrako salmennta‐prezioa … € da" eta
a ondokoa gaineratu: "gerta
"
n den
daiteke zenbateeko hori ezz izatea azkken prezioaa; izan ere azken preezioa egiten
en oniritziaren ondorio iizango da, betiere
negoziazioaren eta zuk ordezzkatzen duzuun organoare
eragiketak azkeneean aurrera egiten badu"".
Une h
honetan Etikka Publikorakko Batzorde honek ez dauka beharrezkoa litzatekkeen informa
aziorik
aipatutako zenbaatekoa merkkatuaren ba ldintzetara egokitzen
e
de
en edo aldizz, zenbateko
o hori
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neurrriz kanpoko
oa den eta
a konpentsaazio ekonomiko baten
n susmoa eragin dezakeen
ebalu
uatzeko, haiin zuzen erre iraganeann, gaur egu
un edo etorrkizunean gaarajearen balizko
b
erosleearen intereesen aldeko erabaki pollitiko edo ad
dministratiboak hartzea ri lotutakoa. Hori
horreela bada "informazio gehigarrian " aipatzen den zenbatekoaren inguruan arrazoi
a
gehiaagorekin izan
ngo da egin
n daitekeen negoziazioaren emaitza
azko zenbateekoaren inguruan
(orain
ndik dudazkkoa eta ezezzaguna). Onndorioz, gau
ur egun ezin
n dugu ezerr esan dago
okigun
salero
osketak interesdunaren Integritateann eta Ereduggarritasunean orain edo etorkizunean izan
dezakkeen eraginaren inguruan. Salmentta gauzatzen
n bada eta kontsultagilleak etorkizu
unean
erosleearen intereesen eremua
an eragina izzan dezaketen erabaki politiko edoo administrattiboak
hartu
u behar badiitu, une horrretan balioeetsiko da traansakzioa me
erkatuaren bbaldintza he
ertsien
arabeera gauzatu den (horrekk susmo guzztiak aldenduko lituzke) edo aldiz, kargu publikkodun
orok bete behaarreko Integgritate eta Eredugarrittasun Printzzipioekin baateraezinak diren
baldintzetan gauzzatu den.
21.‐ H
Hori guztia kontuan
k
hartuta Etika P ublikorako Batzorde
B
hon
nek modu b akarra ikusten du
intereesdunak zu
uzendari gissa esleitu zzaizkion fun
ntzioak bettetzeko inpaartzialtasuna
a eta
indep
pendentzia konprometi dezakeen eta/edo karguaren
k
ja
ardunean izzan behar duen
inparrtzialtasun‐ eta
e independ
dentzia‐irudi a konprome
eti dezakeen balizko molldaketa ezku
uturen
baten
n susmoak guztiz bazte
ertzeko. Azkkenean kontsultako xed
de den garaajearen salm
menta
gauzaatzen bada eta
e garajea kontsultan
k
aaipatzen den enpresaburruak erostenn badu, dago
okigun
kasukko Integritattearen eta Eredugarrita
E
asunaren balioak hobekien zaindu dditzakeen neurria
(higieenikoena) ho
onako hau da:
d enpresa buruak susttatzen dituen espedientteetan edo haren
interees‐eremuan zuzenean edo zeharka eragina izan
n dezaketenetan interessdunak ez ha
artzea
inonggo erabaki po
olitiko edo administratibborik.

Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da Etikaa Publikorako Batzorde honek
h
aho baatez hartutako

ERABAKIA:

Lehen
na.‐ Berez, interesdunar
i
ren (Eusko JJaurlaritzaren
n ...ko zuzen
ndaria) emazztearen jabe
etzako
garaje‐plaza bat … enpresaren titularraa den erosle
eari saltzea ez dago Ettika eta Jokkabide
Kodearen aurka, betiere salm
menta merkattuaren baldintza hertsien
n arabera ga uzatzen bada.
Bigarrrena.‐ Etikaa Publikorakko Batzordee honek ezz dauka egiaztatze‐erreeferentziarik hain
puntu
uala eta askkotarikoa de
en higiezineen merkatuaaren bilakaeraren berri modu zeha
atzean
izatekko; beraz, interesdun
nak zuzenddari gisa esleitu zaiizkion funttzioak bete
etzeko
inparrtzialtasuna eta
e independentzia kon prometi dezzakeen eta/e
edo karguareen jardunean izan
behar duen inpartzialtasun
n‐ eta inddependentziaa‐irudia konprometi ddezakeen balizko
b
moldaketa ezkuturen baten susmoak gu ztiz baztertzzeko, eta azkkenean konttsultako xede den
8

garajearen salmeenta gauzatzen bada eeta garajea kontsultan aipatzen deen enpresab
buruak
erostten badu, en
npresaburua
ak sustatzen dituen esp
pedienteetan
n edo haren interes‐ere
emuan
zuzen
nean edo zeharka eragin
na izan dezakketenetan in
nteresdunak ez du inonggo erabaki po
olitiko
edo aadministratib
borik hartu beharko, etaa, aldiz, nagusi hierarkikkoaren esku utzi beharko
o ditu
bere ardurak, ed
do, bestela, egoera horiietako ezeinetan ez dag
goen sailekoo edo erakun
ndeko
bide Kodeare
en 11. idatz‐zzatia in fine).
bestee kargu publiikodunen baten esku (Etiika eta Jokab

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
a Publikorakko Batzordea
aren preside
entea
Etika
Vittoria‐Gasteizz, 2015eko martxoaren
m
25a
2
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