ETIKA
A PUBLIKOKO
O BATZORDE
EA
5/20114 AUZIA

EZ O
ONARTZEA (....) LANPOST
TUA BETETZZEKO EGIND
DAKO DEIALLDI PUBLIKO
OARI BURUZZ ((...)
ZUZEENDARI GER
RENTEAREN (...) EBAZPPENA) (…) JAUNAK EGINDAKO
E
KKONTSULTA
A, GAI
HORR
REN DIMENTSIO SUBJE
EKTIBOA ETA
A OBJEKTIBOA ETIKA PUBLIKOARE
P
EN BATZORD
DEARI
ESLEIITUTAKO EGINBEHARRET
TIK KANPO D
DAGOELAKO
O.

1.‐ 20014ko maiattzaren 2an, interesdunak
i
k salaketa bat
b jarri zuen, (...) zuzenndari nagusia
ak (...)
lanpo
ostua betetzeeko emandako ebazpenaaren bidez gaauzatutako deialdi
d
publikkoari buruz.
2.‐ Saalaketan, ziurtatzen zuen
n deialdian e z zirela bete Etika eta Jokabide Kodeearen Printzipioak,
bainaa ez zuen in
nolako xehettasunik emaaten bere iriitziz kode ho
ori urratzen zuen jarrerra eta
jokab
bideei buruz,, eta ez zuen
n azaltzen noola urratu ziren ere. Horrrez gain, ez zzuen informa
aziorik
eman
n kode horri atxikita egon
nik ere bere iritziz kodea urratu duten pertsonenn inguruan.
3.‐ Ettika Publikokko Batzordea
ak salaketa hori behar besteko
b
zorrroztasunez aaztertu eta irrizpen
bat eeman ahal izateko,
i
batzzordeko ida zkariak zeha
aztasun han
ndiagoa eskaatu zuen, id
datziz.
Honeela egin zuen
n eskaria:
"HONAKO
O HAU ESKA
ATZEN DIZUG
GU:
1.‐ Azal ieezaguzu zure
e iritziz zein eekintza zehaatzetan urrattu den Kode Etikoa zure
kontsultaan aipatzen den
d deialdia ggauzatzean.
2.‐ Azal ieezaguzu zure
e iritziz ekinttza horiek eggin izanak Etika Kodearenn zein eduki
urratzen dituen.
3.‐ Adierraz iezaguzu zein direen Kode Etikoaren ap
plikazio subbjektiboaren
esparruan
n sartzen diren pertson etatik, zure ustez, Kode
e Etikoa urraatzen duten
ekintza horiek egin dituztenak."
4.‐ 22014ko uztailaren 16an,, interesdunnak beste idatzi bat bidali
b
zuen, eta honako
o hau
adierrazten zuen aipatutako
a
deialdi publikkoari zegokio
onez:
a)
Bere iritziz, izendatutako pertssonak ez ditu betetzen deialdian ezarritako
baldintzak, ez dellako ageri gu
utxienez 4 urrteko esperie
entzia duenikk.
b)
publikotasuun‐printzipioa, interesdu
Ez da errespetatu
e
unak ez baaititu jakin
epaim
mahaikideen izenak, eta horrek mugaatu egin du kide
k horiek ezesteko
e
zeu kan aukera;
eta, h
halaber, ez daki
d epaimah
haiak zer barremo aplikatu duen, bain
na iruditzen zzaio ez dela
deiald
diko baremo
oa.
c)
Ez daukaa merezimen
nduak oinarrrien arabera baloratu dizkiotela ziiur jakiteko
frogaarik.
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d)
Iruditzen zaio mere
ezimendu‐ eeta gaitasun‐printzipioa
ak urratu eegin direla
hautaaketa‐prozessuan.
e)
Ez dauka bere merezimenduak oiinarrien arab
bera baloratu dituztela zziur jakiteko
frogaarik.
Gora jotzeko errekurttsoa aurkezt u dio (...)(e)kko zuzendarii gerentearenn (...) zk.‐ko
f)
Ebazp
penari –zein
naren bidezz beste perrtsona bat zerbitzuburu
u izendatzenn den aldi
baterrako, lau urterako,
u
ha
ain zuzen, eta luzatze
eko aukera dela–, ebaazpen hori
balioggabetzat jotzzeko edo berrtan behera uzteko eskattuz.
g)
Hautaketa‐prozesuari buruzko esspediente administratibo
oa bidaltzekoo eskatu du,
bere defentsa jurridikoa beharr bezala presstatu ahal izaateko.
5.‐ A
Azkenik, berre idatziaren hamargarrren puntuaan, honako hau adieraazten du: "Etika
"
Batzo
ordeak gobernu txartzzat eta perrbertsio pollitikotzat jo
otzen dituenn neurri gu
uztiak
eraku
usten ditu".
6.‐ Interesdunak jarritako
j
kexxa dela‐eta:
aa) Kontatzen dituen gertaerak
g
hautaketa--prozesu batean
b
kokkatzen dira, eta,

zehazki, prozesu
u horretan
n baliatuta
ako prozeduraren leegezkotasunari
buruzko
oak dira; ez da ai patzen, ordea,
o
Etik
ka eta Jookabide Kodea
betetzea
ari lotutako etika pu
ublikoko gai zehatzik. Alegia, EEtika Publikkoaren
Batzordeari igorri dizkion bi idaatzietako bakar batean ere ez da aaipamen zehatzik
h
n legezkotassunari
egiten Etika eta Jokabide Kod ea betetzeaari buruz; huts‐hutsean
arrik azaltzenn dira. Eta ho
ori hala da, nahiz
n
eta aippamen generikoak
dagozkion gaiak baka
e Jokabidee Kodean jassotako
egiten zaaizkion Etika Publikoarenn Batzordearri eta Etika eta
printzipio
oei –betiere,, inolako zeehaztasunik gabe eta gertaera zehaatzak identiifikatu
gabe–.
b
b) Interesdu
unak ez du identifikatzzen bere iriitziz Etika eta
e Jokabidee Kodea urrratzea
dakarten ekintzak egin dituen karrgu publikorrik. Hutsune
e hori ez da, bada, garran
ntzirik
ontuan hartzzen bada sa laketa hautaaketa‐prozessu baten garrapenari burruzkoa
gabea, ko
dela, etaa bai haute
espen eta iizendapen politikoko
p
la
angileek ba i behin‐beh
hineko
langileek debekatuta
a dutela addministrazio publikoeta
an sortzen diren hauta
aketa‐
h
(Ennplegatu Pu
ublikoaren Oinarrizko
O
Estatutuaren
n 60.
organoettan parte hartzea
artikulua). Hautaketa
a‐prozesua eebazteko eraatutako epaimahaian kaargu publiko
odunik
n ez bazen, legez debekkatuta dagoe
elako, orduaan nekez urrratuko
edo pareekaturik egon
ziren haiientzat baka
arrik aplikattzekoa den kode batea
an bilduta ddauden joka
abide‐
ereduak.
c) Batzorde honetako idazkariak ddagoeneko adierazi
a
zue
en hasiera bbatean bida
alitako
informazioa zabaltze
eko eskatuz igorritako idatzian hon
nako hau: Ettika eta Jokkabide
Kodea –EEusko Jaurla
aritzaren Konntseiluak 20
013ko maiatzaren 28ko bilkuran on
nartua
(2013ko ekainaren 3ko EHAA
A)–, Euskal Autonomia
a Erkidegokko Adminisstrazio
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Orokorreeko eta Insstituzionalekko kargu publikoei
p
etta behin‐beehineko lan
ngileei
aplikatzen zaie, eta ikkuspuntu etiikoaren arab
bera lantzen ditu gaiak; aadministrazioaren
ari berari dagokio –o
ofizioz
jardunen legezkotassuna kontrrolatzea administrazioa
berrikusizz eta erreku
urtso admin istratiboen bidez– eta, beste errem
mediorik ez bada,
justizia‐auzitegiei.

Hori guztia dela‐eta,
d
Kodde Etikoaren
n Batzordeak honako hauu

EERABAKI DU
U:

Lehen
nengoa.‐ Beerriz ere adieraztea inteeresdunari batzorde
b
ho
onen jardun‐‐esparrua ho
onako
ezauggarri hauek biltzen
b
dituztten gai haue k ezagutzea dela soil‐soilik:
aa) Esparru subjektiboa: Euskal Au tonomia Erkidegoko Administrazioo Orokorreko eta
onaleko kargu
u publikoei eeta behin‐behineko langileei eragitenn diena.
Instituzio
b
b) Esparru objektiboa:
o
Etika
E
eta Jokaabide Kodean jasotako balio, printzippio eta jokab
bideen
ikuspegitik azaltzen diren
d
gaiak, eez horien legezkotasunaren ikuspegittik azaldutakoak.
Bigarrrena.‐ Ez onartzea
o
(...) lanpostuaa betetzeko
o deialdi pu
ublikoari buuruz interesd
dunak
egind
dako kontsulta, ez kontssultaren espparru subjekktiboa ez ob
bjektiboa ez baitagozkio Etika
Publikoko Batzord
de honen be
etebeharrari..

Etika Publikokoo Batzordekko lehendaka
aria
Gasteiz,, 2014ko urrriaren 2a
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