ETIKA
A PUBLIKORA
AKO BATZOR
RDEA
GAIA
A: 3/2014

IDAZK
MO BATEN BIDEZ AUR
RKEZTUTAKO
O GAIARI BURUZKO ERRABAKIA, EUSKO
E
KI ANONIM
JAUR
RLARITZAREN
N (...) SAILBURUORDEETZAREN ZERBITZU
Z
JU
URIDIKOEI ERAGITEN DIEN
LANP
POSTUEN ZER
RRENDA ALD
DATZEARI DA
AGOKIONEA
AN.

1.‐ 22013ko marttxoaren 6ko
o idazki anoonimo bate
en bidez, do
osier bat iggorri zioten Etika
Publikorako Batzorde honi (a
aurrerantzeaan, EPB). Dossier hori (...)) Sailak gauzzatutako jard
duerei
buruzzkoa da, (...) Sailburuorrdetzara atx ikitako abokkatuen kolekktiboari daggokion lanpo
ostuen
zerreenda (aurrerantzean, LP) aldatzeko jarduerei buruzkoa alegia, eta battzorde honi igorri
zioten Eusko Jau
urlaritzak 2013ko maiatzzaren 28an onartutako Etika eta Jookabide Kodearen
(aurrerantzean, EJK)
E arabera azter daitezeen jarduera horiek.
h
2.‐ Id
dazki horrekk, halaber, EPBri eskattzen dio izaapideetan dagoen espeedientea berrehala
geldiaaraz dezatella eska diezaiela eskum
mena duten organoei
o
gai horren gaiineko erabaki bat
hartzzen duen artee.

ERABAKIA:

I. AU
URREKARIAK
K
1.‐ EJJK, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluakk 2013ko maaiatzaren 28a
an onartua, politikaren etika‐
zentzzua berreskuratzeko asm
moz sortu zenn, bai eta herrritarrek erakundeengann duten konfiantza
berreeskuratzeko neurri
n
gisa ere.
Horreetarako, Etikka eta Jokab
bide Kodeareen asmoa da identifikattzea zer jokaabide, jarrerra eta
portaaera eska daakizkiekeen Eusko Jaurl aritzako goii‐mailako zuzendaritza bbetearazleko
o kide
diren
n kargu pub
blikoei, haie
en jarduera publikoak eta pribatuak guztiz bbat etor daitezen
dokumentu horreetan aurrez zehaztutakoo balio, oinarri eta jokab
bide‐estandaarrekin. Xede
ea da,
hain zuzen, integgritatea eta eredugarritaasuna sustattzea, Jaurlaritzaren irudiia zaintzea, haren
eraginkortasuna indartzea, eta
e bermatzzea herritarrrek erakund
deengan dutten konfianttza ez
dutela galduko.
2.‐ EEJKk bost balio
b
ditu ardatz:
a
integgritatea, bikkaintasuna, politika etaa kudeaketa
a bat
etorrraraztea, lideergoa eta be
errikuntza. G
Gainera, funttsezko sei prrintzipio dituu: inpartzialtasuna
objektibotasu
una; kudeake
etari lotutakko erantzukizzuna; garden
ntasuna eta ggobernatze irekia;
i
eta o
onesttasuna eta desinteres subjektiboa; errrespetua etta eredugarriitasuna.
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Balio eta printzipio horien esp
parruan, jokaabide‐, jarrera‐ eta porta
aera‐katalogoo zabal bat biltzen
b
da kkodean, etaa, hain zuzen ere, kaatalogo horii hartu beh
har du EJKK‐k errefere
entzia‐
param
metrotzat, kodea haien borondatez onartu dute
en kargu pub
blikoek mahaai gainean ja
artzen
dituztten auziei etta zalantzei erantzun
e
emaateko.
Azken
n alderdi ho
orri dagokionez, kodearren 16.3 ataalak honako hau dio: " Etika Publikkorako
Batzo
ordea izango
o da oharpe
en, kontsultaa eta iradokkizunak jasottzeko eskum
mena izango duen
organ
noa. Halabeer, kode ho
onetan ezarrritako aurrreikuspenetan adierazitaako egokitzzapen‐
propo
osamenak gaauzatzeko prrozedura jasooko du."

II. ETTIKA PUBLIK
KORAKO BA
ATZORDEAR
RI AURKEZT
TUTAKO AU
UZIA, IRITZIA
A EMAN DE
EZAN

1.‐ Id
dazki anonimo baten bidez, 190 orriko dosier bat helarazi zaio EPBri, (...) Sailak
gauzaatutako jard
duerei buruzkoa, (...) SSailburuorde
etzara atxikitako abokattuen kolekttiboari
dagokion LP aldaatzeko egind
dako jardue rei buruzkoaa alegia. Do
okumentazioo hori igorri dute,
n jarduerak.
EJKreen arabera azzter daitezen
Dosieerrean aipatzzen den LPre
en aldaketa dda, funtsean
n, Zerbitzu Ju
uridiko Zentrraletako Abo
okatua
lanpo
ostua betetzzen duten zo
ortzi langilerren destinoaa aldatuko litzatekeela, horiek Gastteiztik
Bilboko Ordezkarritza igorriko bailirateke, Defentsa etta Jakinarazp
penetarako LLurralde Bule
egora.
darrean dagooen lan‐baldiintzen
Destino‐aldaketak zer langileri eragingo ddien zehazteko, egun ind
akord
dioan jasotakko irizpideakk jarraitu diraa.
2.‐ Id
dazki anonim
moak eskatzen du sailekko organo eskudunei
e
eskatzeko izaapideetan da
agoen
esped
dientea bereehala geldiarazteko, EPBkk irizpena em
man arte.
3.‐ Id
dazkiarekin batera
b
aurke
eztutako do sier luzea honakoez
h
osatuta dago: kazetaritza‐‐estilo
nabaria duen kontakizuna, 8 orrialdekoaa –horren izzenburuak (""Etika eta Jookabide Kodearen
kontrrako beste eraso bat: eskandaluaa Eusko Jau
urlaritzaren zerbitzu juuridikoetan") antz
handiagoa du preentsako titular batekin sstricto sensu
u administrazzio‐salaketa batekin bain
no–; 4
orrialldeko "Laburpen‐ohar" bat,
b gertaka ri berak azaltzen dituena baina moddu laburrago
oan; 3
orrialldeko "Kron
nograma" bat; eta ham
mabi dokum
mentu‐eransskin, eta hoorien artean
n era
askottariko materrialak, hala nola,
n
dagokioon espedien
ntea hasten duen idazkiaa, sailaren egitura
organ
nikoa onartzen duen dekkretua, Euskoo Jaurlaritzakk 2013ko ma
aiatzaren 28aan onartutakko EJK
argitaaratu zeneko
o Euskal Herrriko Agintarritzaren Aldizzkaria, eta ze
enbait fotokkopia EPBk 6/2013
esped
diente‐zenbaakiarekin erregistratuta
e
ako gaiari erantzutekko 2013ko azaroaren 4an
adosttutako erabakiaren ingu
uruan idatzi zko prentsaak argitaratu
utako albistee batzuk jassotzen
dituzttenak.
Hori aztertuz gerro, garbi ikussten da txosstena, hasierra batean be
ehintzat, ez zela prestatu EPB
H
izan balitz, ez lu ke EJKren ko
opia bat jasoko, ez eta batzordeak berak
honi igortzeko. Horrela
ebatzzitako leheneengo kasueta
ako batekin llotutako pre
entsako albistterik ere.
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4.‐ Legezkotasun
narekin eta egokitasunaarekin lotutaako zenbait arrazoi aippatzeaz gainera –
organ
no honi ez dagokio horie
ek kontuan hhartzea–, dossierrari hasie
era ematen ddion kontakizunak
eta o
ondorengo "Laburpen‐o
"
harrak" erreeferentzia esplizitua
e
egiten diote EEusko Jaurla
aritzak
2013ko maiatzaren 28an onartutako EJKKri. Lehenen
ngoak atal osso bat erabiiltzen du, 3. atala
zehazzki –"Etika eta Jokabid
de Kodearenn gaineko eragina"–,
e
azaltzeko ze rgatik uste duen
dokumentuaren egileak azaldutako deeskribapenak kontraesa
anean dauddela haren 5.2.4
e parekatuuek jarraitu beharreko onestasunare
o
nteres
atalarekin; kargu publikoek eta
en eta desin
subjeektiboaren prrintzipioei bu
uruzkoa da aatal hori.
5.‐ Ko
ontakizun an
nonimoaren egileak ulerrtzen du testuan aipatze
en diren neuurriak "azald
dutako
printzzipioaren ko
ontrakoak" direla
d
atal hoorretan, eta "beraz, zuzenean erasootzen dutela Etika
Kodean jasotako agindua". Etta hori guztiia, kontuan hartuta
h
zein izan diren ssalaketan aip
patzen
den p
prozeduraren sustatzaile
eak, bultzatzzaileak, informatzaileak eta erabaki ak hartu dittuzten
organ
noak, ezin delako esan ez dagoela ssusmorik ed
do zalantzarik ezen espeedientean ha
artuko
diren
n ebazpenek edo erabakkiek mesede egingo diettela horiek hartzen
h
ditueen pertsonari edo
haren
n senideei, lagunei edo kideei, eedo, hala badagokio,
b
erabakia
e
noolabaiteko in
nteres
partikkularren men
nde egon daitekeela.

III. KO
ONTSIDERAZZIOAK

1.‐ G
Gai hau azteertzean egin beharreko lehenengo gogoeta formala da, etta prozedura
arekin
lotutaakoa. Erabaki honen au
urrekarietann esan dugu
un eran, ano
onimoa da EPB honen esku‐
hartzzea eskatzen duen idazkia. Beraz, ha steko, erabaaki behar da ea egokia d en aurkeztu diren
gaiakk edo kasuak izapideetara
a onartzea, iggortzen dituen pertsona identifikatu gabe.
EJKk ez du arau espezifikorik
e
ezartzen sallaketa anoniimoen gainean. Ez ditu bbaimentzen, baina
e Baina koontuan harttuta EPB honen xede naagusia dela kargu
ezta espresuki debekatzen ere.
Kren arabera dagozkien balioak
b
eta printzipioak jaarraitzen dituztela
publikoek eta parrekatuek EJK
matzea, badirrudi ezen, hasiera bateann, derrigorrean aztertu behar ditugul a horien kon
ntrako
berm
izan daitezkeen jokabideen
j
edo
e jarduereen berri em
man dezakete
en zantzu etta albiste gu
uztiak.
mazio garran
ntzitsuak ald
de batera utzziz gero horiiek eman dittuena nor deen ez jakitea
agatik,
Inform
zigorggabetasun‐eegoeran utz litezke EJKrenn kontrako zenbait
z
jarduera, Eusko Jaaurlaritzako kargu
publikoen eta paarekatuen onestasunare
o
en eta zintzzotasunaren gainean iruudi negatibo
oa sor
n berri
dezakketenak, baina, halere, EPB honek aaztertuko ezz lituzkeenakk inork ez diiolako haien
eman
n izenpetutako salaketa baten
b
bidez.
Edonola ere, bi ohar eman be
ehar dira oinaarrizko jarraibide hau zehazteko:
aa) Bistakoa denez, salaketa anonnimoetan ezin
e
zaio salatzaileari eskatu hasieran
mazioa osa dezan, etta, beraz, ezinbestekooa da hasiierako
aurkeztuttako inform
dokumen
ntua garbia eta
e zehatza i zatea, eta ho
ori ez oinarritzea zehaztuu gabe adierrazten
diren jard
dueretan eta
a zehaztu gaabe aipatzen
n diren eta nekez identiifikatu daitezkeen
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egileei buruzko
b
aipa
amen abstraaktu eta lau
usoetan. EP
PB ez da fisskaltza unib
bertsal
moduko bat, eta ez dago
d
gaituta ikerketa mu
ugagabeak egiteko Euskoo Jaurlaritzakko eta
p
etta parekatueen jarduera erreal
haren treesna den sektore publikkoko kargu publikoen
edo balizzko jarduera guztien egookitasun etikoaren inguruan, horieen berri zuze
enean
izan, edo zeharka izan
n, edozein biitartekoren bidez.
b
b
b) Salatzailee batek modu
u anonimoann jardutea erabakitzen badu, ipso faccto uko egite
en dio
ondoren alegazioak aurkezteko
a
aaukerari, EPB
B honek susttatutako jardduerek prozedura
kontraesaankor bat sorrarazten baadute ere.
2.‐ D
Dagokigun kasuan,
k
idazzki anonimooarekin bate
era aurkezte
en den dossierrean jassotako
dokumentazioa, adierazi den
nez, oso heeterogeneoa da; era berean, adieraazi denez, EJKren
E
ei buruzko kontakizun nagusiak ge
ehiago
kontrrakotzat jotzzen diren gertakariei etta jokabidee
ematten du kazettaritza‐kronikka bat, irakuurlearengan Eusko Jaurla
aritzaren sai l baten jarduerari
buruzzko iritzi jakin bat sorrarazteko soortua, salaketa adminisstratibo bat baino. Izan
n ere,
salaketa administratibo bate
en xedea izaango litzatekke albait zeh
hatzen identtifikatzea zeintzuk
n EJKn jasotaako balizko kasuetako jjokabideak eta
e egileak. Dosierra ossatzen duten 190
diren
orriettan pertsonaa ugari aipa
atzen dira, eeta hainbat jarduera de
eskribatzen, baina zehazztasun
handiagoz adierazi beharko litzateke zer eespero den EPB
E honek aztertzea eta ebaztea.
Alabaaina, haren edukia
e
nahassi samarra izzanda ere, ho
ori irakurrita
a aurki daitezzke –behar bezala
b
egiaztatu ostean,, noski– EPB
B honen eskku‐hartzea ju
ustifika dezaketen datuaak. Gainera, idazki
n desagertu daitekeen edo
e ulertezina den jardueera bat, baizzik eta
anonimoan ez deenez aipatzen
Euskaal Autonomia Erkidegoko Administraazio Orokorrraren baitan
n izapidetutaako administtrazio‐
prozeedura bat, eta,
e beraz, erraz dokumeenta daiteke
eena, dosierrean jasotakko informaziioa ez
balitzz osoa edo nahikoa
n
edo partziala baalitz kasua ob
bjektiboki azztertu ahal izzateko, beti osatu
ahal iizango lirateke hutsuneak dagokion aadministrazio
o‐organoari espediente oosoa eskatuzz.
3.‐ Essandakoa ko
ontuan hartu
uta, esan dezzakegu ezen, nahiz salaketa anonim
moak ez diren beti
edo kasu guztieetan aintzakkotzat hartuu behar, kaasu honetan
n, kontuan hartuz zein
n den
idazkkiarekin batera aurkeztten den doosierraren edukia
e
eta salaketarenn xedea –E
Euskal
Auton
degoaren Administrazio
A
o Orokorrarren baitan izapidetutakko administtrazio‐
nomia Erkid
esped
diente bat–, komenigarrria da kasuaa ezagutzea, eta ez baztertzea aitzakkia bakar modura
adierraziz ez dakiggula nor den salatzailea.
4.‐ Id
dazki anonim
moarekin battera aurkezttutako dosierrean jasota
ako dokume ntazioa azte
ertuta,
erraz ikus daitekke EPB hone
ek bazuela ssalaketan aipatzen den prozedurareen berri: arestian
a
Zerbbitzu Juridiko
o Zentraletakko Abokatuaa lanpostuko zortzi
adierrazi denez, dagokion LZ aldatzea
langille Gasteiztikk Bilbora le
ekualdatzekoo. Izan ere, prozedura hori dagoeeneko aztertu da
nolab
bait, Batzord
dearen idazkaritzan erreggistratutako bi kontsulta
ari jarraiki: 77/2013 eta 8/2013
esped
diente‐zenbaakiekin erre
egistratu zir en horiek, eta behar bezala ebaatzi ziren 20
013ko
abenduaren 27an
n eta abendu
uaren 4an onnartutako eraabakiekin, hu
urrenez hurrren.
Alabaaina, nabarm
mentzekoa da
a ezen, idazkki anonimoarekin batera aurkezten dden dosierra luzea
eta zzabala izanikk ere, ez dire
ela EPBren eerabaki horiek aipatzen. Nahiz eta dosierrari hasiera
ematten dion gertakari‐konta
akizunean bbi kontsulta horiek egin
n zituzten ppertsonei bu
uruzko
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zenbaait aipamen egon –eta, batzuetan,
b
hoori EJKren ko
ontrakoa izan
n litekeela erre adierazten
n da–,
ez daa aipatzen duela hilabete batzuk EP B honen eskku‐hartzea ja
aso zutenik, eta erabaki bana
jaso zzutenik aurkeeztutako kon
ntsultei eranntzuteko.
5.‐ B
Behin dokum
mentu‐hutsune hori egiiaztatuta –e
ezin esan horrek garra ntzirik ez duenik
d
gauzaatu behar du
ugun lanerakko–, hastekko, EPBk idazzki anonimoaren xede dden gaiari bu
uruzko
esped
diente osoaa eskatu dio
o sailaren Zerbitzu Zu
uzendaritzari. Izan ere, kasuari bu
uruzko
dokumentazio gu
uztia edukitzzea ezinbesteekoa da zehatz‐mehatz jakin ahal izzateko zer ge
ertatu
e
den, eta, ondoren, jardun duten peertsonek gauzatutako jardueren eegokitasun etikoa
balioeesteko, behaar den zorrozztasunez.
6.‐ Saakon aztertu
uta (...) Saileko Zerbitzuu Zuzendarittzak 2014ko
o martxoareen 27an EPB
B honi
igorriitako espedieente osoa, honako hau eegiaztatu duggu:
a) Idaazki anonim
moarekin battera aurkezt utako dosie
errean jasota
ako informazzioa partziala eta
osatu
u gabea da. Ikusi denez,, ez ditu aippatzen EPB honek
h
7/201
13 eta 8/20113 gaien inguruan
hartu
utako erabakkiak, eta, ga
ainera, ez dditu jasotzen
n beste dokkumentu garrrantzitsu batzuk;
haietatik, nabarm
mentzekoa da
d 9 orriko idazki bat, edukiagatik garrantzitsuua, (...) Saile
ekoen
Zerbitzu Zuzendaaritzara 2014
4ko otsailareen 17an zuze
endua; idazki horretan, pprozedura su
ustatu
zuten
n abokatueek gertakari eta arraazoi juridiko
oekin argud
diatzen dittuzte kontrakoek
aurkeeztutako aleggazioen konttra.
b) Do
osierrean baaieztatzen de
enaren konttra, zeinak adierazten ba
aitu prozeduura gardenta
asunik
eta p
parte‐hartzerik gabe gauzatzen ari dela, esped
dientea izap
pidetzerakoa n, gutxienezz hiru
bileraa egin dituzte sailburuordetzako titu larrak eta ab
bokatuen kolektiboak –hhala onartzen
n dute
azken
n horiek 20
014ko otsaila
aren 20an ((...) sailburu
uari igorritakko idazkian––, eta entzu
unaldi‐
izapid
de bat ere egin
e
da, eta, horri jarraikki, interesdun guztiek espedientea eeskuratu eta egoki
irizten zituzten allegazioak egin ahal izan zzituzten. Gaiinera, guztiei gonbidapenna luzatu zitzaien,
idatziizko jakinarrazpen baten bidez, addierazteko lekualdatzea
ak eragingo zituen langileak
hautaatzeko prozeeduran parte
e hartu nahi zzuten, hala bazegokion.
b
c) Halaber, langileeen ordezkaritzari LPrenn aldaketaren
n espediente
ea igorri zitzaaion, eta ez zuten
inolako alegazioriik egin.
d) Ab
bokatuen ko
olektiboaren artean ez ddago adostaasunik, ez su
ustatzen denn lekualdatzzearen
egokiitasunari burruz, ezta, halla balegokio,, lekualdatze
e egiteko baldintzei buruuz ere. Nahikkoa da
esped
dienteko dokumentu ba
atzuk azaletiik irakurtzeaa ikusteko ekkimenak alddeko eta kon
ntrako
jarrerrak eragiten dituela, bai legezkotasuunaren ikusp
pegitik, bai eta
e egokitasuunaren ikusp
pegitik
ere, eeta desadosttasunak eta antagonismo
a
oak sorraraztten dituela esparru pertssonalean.
7.‐ Baaina administrazio‐esped
diente osoa i gortzearekin
n batera, (...) Sailaren zerrbitzu‐zuzend
dariak
EPB h
honi jakinaraazten dio be
ehin betiko ittxi eta artxib
batu dela LP aldatzeko
a
haasitako proze
edura.
Hark esandakoaren arabera
a, 2014ko martxoaren
n 12an ofizzio bat igo rri zuen Fu
untzio
h
edukki honekin:
Publikoaren Zuzendaritzara, honako
"Eskatzeen da geldi daitezela LP aldatze
eko espedien
ntearen izappideak, (..:)
Sailburuordetzako Ze
erbitzu Juridikko Zentraletaako Abokatu lanpostuko 8 langile eta
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Laguntzaaile Nagusi postuko langille 1 Gasteiztik Bilbora lek
kualdatzekoakk alegia, eta
espedien
nte hori itxitza
at eman dadil a behin betiko
o".

Hori horrela, aip
patutako egu
unean, bere garaian LP aldatzeko hasitako
h
esppedientea itxi eta
n betiko artxxibatu zen, pertsona jakkin batzuen aldeko edo kontrako innolako jarduerarik
behin
egin ggabe.
8.‐ Esspedientea itxi
i arte gau
uzatutako jarrdueren arte
ean –espedientea itxi, hhori geldiara
azi eta
behin
n betiko arttxibatuta–, horrekin lottura izan duten
d
kargu publikoen jardueran ez
e da
aurkitzen EJKren oinarri diren printzipioeen eta balioen kontra do
oan inolako jarduerarik.. Gaur
arte eegindako jarrduerak izapide‐eginbidee soilak izan dira, eta, prrozedura am
maierako ebazpena
eman
n baino leheenago itxi ze
enez, espedi enteak ez du
d ondorio zehatzik
z
izann; hortaz, za
aila da
EJKreen kontrako jokabiderik
j
edo
e portaeraarik egotea.
Aurreeko guztia aintzat hartuta
a, EPBk honaako erabaki hau
h hartu du
u:

ERABAKIA
na.‐ EPB ho
onek erabakki du onartuu eta aztertu egingo du
uela aurkezttu zaion salaketa
Lehen
anonimoa, Eusko
o Jaurlaritzarren (...) Saila ren (...) Sailb
buruordetzaren zerbitzuu juridiko zen
ntralei
postuen zerrrenda aldatz eari dagokio
onean.
eragitten dien lanp
Oro h
har, ezin da adierazi ba
atzorde honeek salaketa anonimo gu
uztiak azterttu behar dituenik,
bainaa, egoera ho
onetan, kontuan hartuta nola aurkezztuta dagoen
n, zer dokum
menturekin batera
b
aurkeeztu den etta zer xederi buruzkoaa den, EPB honek ezin du inhibituu, bestetik gabe,
aurkeeztutako kasua aztertzetik, salaketa nnork jarri due
en ez dakigulako soilik.
Bigarrrena.‐ Esped
dientea itxi arte gauzatuutako jardue
eren artean, haiek guzti ak izapide hutsak
h
izaki, ez da aurkittzen EJKren kontrako
k
jarrrerarik edo portaerarik.
p
Hiruggarrena.‐ Akordio hau ezin
e
da jakinnarazi salake
eta anonimo
oa delako, bbaina, halere
e, EPB
honek hartutako
o gainerako erabakiak bbezala, www
w.euskadi.ne
et helbideann argitaratuko da
a).
(Herrri Administraazio eta Justizzia Saila, Etikka Publikorakko Batzordea

Aranntza Tapia Otaegi
Etik
ka Publikoraako Batzorde
eko presiden
ntea
Gasteizen, 22014ko maia
atzaren 6an..
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