Etika Publikorako
o Batzordea
Gaia:: 8/2015
(...) DELA‐ETA, (...)
(
SOZIETA
ATE PUBLIK
KOAREN ZUZENDARI KU
UDEATZAILEEAREN EGOERARI
UZ EUSKO LEEGEBILTZARR
RAK EGIN DU
UEN KONTSU
ULTARI BURU
UZKO ERABA
AKIA.
BURU

1.‐ 22015eko ekaainaren 16an, Eusko Jaaurlaritzako Herri Administrazio eraa Justizia Saileko
Eraku
unde Harrem
manetarako sailburuak iddazki bat saartu zuen Etiika Publikoraako Batzordearen
(EPB)) idazkaritzako erregistroan. Idazki horren bide
ez jakinarazi zuen Euskoo Legebiltzarrraren
osoko
o bilkurak bileran
b
hartutako erabaakia; alegia,, gobernuari eskatzea EEtika Publikkorako
Batzo
ordeari jakin
narazteko, (...)
(
dela‐etta, (...) sozie
etate publiko
oaren gaur eegungo zuze
endari
kudeaatzailearen egoera.
e
2.‐ Erabaki hori bi legebiltza
ar‐taldek –EEuzko Abertzzaleak eta Euskal
E
Soziallistak– sinattutako
esteko bi prroposamen hauek
transsakzio‐zuzenkketa baten emaitza da, (…)ko bilerran legez be
baterra eztabaidatu ondoren:: Mistoa‐UPyyD legebiltzaar‐taldearen proposameena, (…) zuze
endari
kudeaatzaileari kaargua kentze
eari buruzkooa, (...) proiektuan aurkitu diren irrregulartasunetan
nahasita egoteaagatik; eta Euskal Sozzialistak legebiltzar‐taldearen propposamena, Eusko
Jaurlaaritzaren Etikka Kodeari buruzkoa.
3.‐ B
Bi ekimen horietako lehena, (…)) espedientte‐zenbakia duena, (…
…)an sartu zuten
Legeb
biltzarreko erregistroan;
e
lau egun igaaro ondoren
n kalifikatu zuen Legebilttzarreko Mahaiak,
eta (…
…)ean argitaaratu zen Eusko Legebilttzarraren Ald
dizkari Ofizia
alean. Izapid eetan, hiru osoko
zuzen
nketa aurkeeztu ziren, eta bi traansakzio‐zuzzenketa izap
pidetu zirenn legez be
esteko
propo
osamenari buruzko eztab
baida eta bo zketa egindaako egunean bertan.
4.‐ Biigarren ekim
mena, berriz, (…)an sartu zuten erregistroan, eta osoko zuzennketa bakarrra izan
zuen.. Alabaina, aurrekoarekin
n batera eztaabaidatu zen
nez, (…)ko ossoko bilkurann izapidetuta
ako bi
transsakzio‐zuzenkketetan sartu
u zuten.
5.‐ Heemen dagokkiguna kontu
uan hartuta, jatorrizko ekkimenak, Mistoa‐UPyD leegebiltzar‐ta
aldeak
Legeb
biltzarraren erregistroan
e
aurkeztu zuuenak, honela deskribatu zituen gaiarren aurrekariak:

“D
Duela aste gutxi batzu
uk ezagutu genuen (…
…) ikerketaa-batzordearren irizpenaa, (...)
prroiektua derritzon ekimeenari buruz; alegia, EAJJk udalerriko
o proiektu ggoren bihurttutako
(…
…) dela-eta.
K
Konklusioei erreparatuta, ez dagoo zalantzariik: irregularrtasun handdiak izan ziren;
innformazio pribilegiatua eman zen; (…) finanttza-bideragarrritasuna arrriskuan jarri zen;
Leehiaren Auzzitegiaren eb
bazpen batekk zehapena ezarri zioni;; irizpide sub
ubjektiboak erabili
e
zirren obrak esleitzeko;
e
ju
ustifikaziorikk gabeko prroiektu-aldaketak eta koostu-igoerakk egin
zirren, eta abarr.
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Irrregulartasun
n horien erantzule pollitikoak (…)) ohi (...) eta
e (,,,) direela adierazteen du
iriizpenak.
Leehenengoa (…) zuzen
ndari kudeaatzailea da gaur egun
n. Kargu ppolitiko horri (...)
soozietateko addministrazio
o-kontseiluaak zuzenean esleitua da, eta adminnistrazio-kon
ntseilu
hoorretan partee hartzen du
u Eusko Jaur
urlaritzak”.
6.‐ Bigarrenak, Eu
uskal Sozialisstak legebiltzzar‐taldeak sustatuak, ho
onela justifikaatu zuen:

“E
Eusko Jaurrlaritzaren Etika Koodeak ezarttzen du, eredugarritaasun-printzipioari
daagokionez, “kargu
“
publiikodun eta pparekatuak (...) ez du ezzer egin behhar edo egin
n gabe
uttzi behar horrek
h
kaltee egiten baadio, txikien
na izanda ere, Euskaddiko Auton
nomia
Errkidegoko Administraz
A
zio orokorrra eta Instittuzionalaren
n ospe, duiintasun eta irudi
innstituzionalarri”.
H
Halaber, honaako hau adieerazten du: “kargu publlikoan jokab
bide onesta iizatearen on
ndorio
daa gauza izaatea egiazko
otasuna eta sinesgarritaasuna adierrazteko, etaa ez engain
natzea,
naahastea edo estaltzea ko
onpondu behharreko arazzoak”.
Beerariaz erreeparatuta (....) kasuari eta kasu horretan
h
(...)) jaunak –B
–Bilboko Garraio
Paartzuergoko kudeatzaileeak– izan dduen jokabideari –bai arazoa
a
sortzzean, bai gertatu
deena argitzeko
o laguntzarik ez emateaan–, Eusko Jaurlaritzaren
J
n Etika Koddean gai horri nola
traatatzen den
n argitu beh
har da. Izann ere, gure balioespen politiko etta instituzio
onalari
jarrraituz, (...) jauna gaur egun duen izendapen askeko karggua betetzekko izendatu izana
Ettika Kodean
n ezarritakoaaren aurka ddago .
7.‐ Horiek horreela, hauxe da EPBk, EJKKren 16.4 artikuluko big
garren para grafoak
elematikoakk baliatuta, honako era
abaki hau haartu du:
adierrazten ditueen tresna te
ERABAKIA:
I. Aurrrekariak
1.‐ EJJK, Eusko Jau
urlaritzaren Kontseiluak 2013ko maiatzaren 28a
an onartua, ppolitikaren zentzu
z
etikoa berreskurratzeko sorttu zen, bai eta herritarrek eraku
undeengan duten konfiantza
e
berreeskuratzeko ere.
Xede horiek beteetzeko, Etika eta Jokabidde Kodearen asmoa da id
dentifikatzeaa zer jokabid
de eta
portaaera eska daakizkiekeen Eusko Jaurlaaritzako goi mailako zu
uzendaritza bbetearazleko
o kide
diren
n kargu publikoei eta an
ntzekoei, haiien jardueraa publikoak eta pribatuaak guztiz bat etor
daitezen dokumeentu horreta
an aurrez zeehaztutako balio,
b
oinarrri eta jokabiide‐estandarrrekin.
Horreen guztiaren
n helburua da
d osotasunaa eta ereduggarritasuna sustatzea, Jaaurlaritzaren
n irudi
instituzionala go
ordez, haren
n eraginkort asuna sendotuz eta he
erritarren e rakundeenganako
u ez dadin ah
halegina eginnez.
konfiantza gutxitu
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2.‐ EEJK bost balio
b
ditu ardatz:
a
integgritatea, bikaintasuna, politika etaa kudeaketa 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.
Balio eta printzipio horiek ard
datz direla, KKodeak hainb
bat jokabide,, jarrera eta portaera jassotzen
ndatez
ditu. Hain zuzen, EPBk haiek erreferenttziatzat harttuta jardun behar du, bberen boron
ekoek zein bere xedapenak
Kodearekin bat egiten duten kargu ppublikodunek eta antze
i
dutten gainerako pertsonekk helarazitakoo gai eta zalantza
eraginkortasunezz betetzeko interesa
etikoei erantzuteko.
n lehen tarte
ekian ezarrittakoaren ara
abera,
3.‐ Horretarako, Kodearen 16.3. paragraafoak EJKren
bera da orggano eskudu
una «Etika eeta Jokabide
e Kodean ja
asotako balioo, printzipio
o zein
EJK b
jokab
bideen balizkko ez betetzeei buruzko kexak edo salaketak
s
jassotzeko, halaakorik balego, eta
dagozzkien izapideeak bideratze
eko».

II.‐ EP
PB‐K AZTERTTZEKO AURK
KEZTUTAKO G
GAIA

1.- 4//2015 erabaakian egin beezala, kasu hhonetan ere, gure irizpen
naren mendee jarritako ga
aiaren
analissia egin aurretik nabarm
mendu nahi dugu a prio
ori aipatzerikk ere merez i ez duela pentsa
p
daitekeen kontu bat, bistakoa
a baita. Bainaa dagokigun kasuan balitteke aipame n hau ez izattea
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alferrrikakoa, kon
ntsulta nolako egoerann sortu den
n ikusita: EP
PB ez da i nolako instantzia
ahalgguztiduna etaa jainkotiarra
a ia; ez du e rabateko ezaagutzarik, irizpide apelaeezinik eta mu
ugarik
gabekko ahalmenik, etikaren eremuan zuuzeneko edo
o zeharkako eragina dueen giza bizittzaren
edozeein arlori bu
uruz zuhurta
asunez eta hutsik egin gabe irizpena ematekoo, tartean da
auden
pertssonen egoeraa eta erakun
ndeetan duteen ardura go
orabehera. Batzorde honnen zeregina askoz
ere aapalagoa eta xaloagoa da. Haren eginkizuna da, funtsea
an, EAEko ssektore publikoko
kargu
udunen jokaaera EJKn ezarritako
e
jaarraibideekin
n bat ote datorren
d
arrgitzeko egin
ndako
kontssulta eta salaketak ebaztea. Ez du ggizaki guztien
n jokaera eb
baluatzen –leehen esan bezala,
b
jardu
uera‐eremuak barnean hartzen du soil‐soilik EJKri
E
atxikitako EAEko ssektore publikoko
kargu
udunak–, etaa ez du erab
bakitzen azttertu behar dituen jokab
bideak etikooak ote diren, era
absollutuan, baizik eta jokabid
de horiek, zeehazki, EJKn agindutakoa
a
ren aurkakoaak ote diren.
Bestee hitz batzueetan esanda, EPBren jarrduera‐eremu subjektibo
oa ez da uni bertsala, arllo oso
zehattz bati dago
okiona baizikk: 2.1 ataleaan xedeen epigrafean jasota daudenn pertsonak, hain
zuzen
n. Halaber, irrizpenen oinarrian daudeen parametrro etikoak ezz dira balio m
moralen unib
bertso
osoa,, baizik etaa EJKn jaso
otako balio, printzipio eta jokabid
de zehatzakk, bertan ze
ehazki
adierrazitako mod
duan.
2.‐ Bestalde, azp
pimarratu be
ehar da, oroobat, EJK onetsi zela 2013ko maiatzzaren 28an Eusko
ontseiluak ha
artutako eraabakiaren bidez, ondorio
oak dituela EHAAn argittaratu
Jaurlaaritzaren Ko
zenettik aurrera –alegia,
–
urte bereko ekaiinaren 3tik aurrera–
a
eta 2. atalean zzehaztutako kargu
publikodun horieentzat soilik dela
d lotesleaa, legez ezarritako prozeduraren ara bera izendattu eta
mehatz 18.3 atalean, hoonako hau baitio:
b
EJKri atxiki osteaan. Horrela ezarrita daggo zehatz‐m
a
ondorioz, kkargu publikodunek eta parekoek beeren gain ha
artzen
“Kodeea banaka atxikitzearen
dute beren bizitza publiko zein pribatuan betiere Kod
dean berariazz adierazitakko balio, prin
ntzipio
okabideen ed
dukiarekin, asmoarekin
a
eeta espirituaarekin bat da
atozen jokabbide eta porttaerak
eta jo
izatekko betebehaarra eta obliggazioa”.
3.‐ EJJKren aplikaggarritasun‐erredu subjekttibo eta denborazko hori ez da aldattu ekainaren
n 26ko
1/20114 Legeak, Kargu publikodunen jookabide‐kodea eta haie
en interes‐ggatazkak ara
autzen
ditueenak (aurrerantzean, JKIGL), ezarritaakoaren harritik. Izan erre, arauarenn 5., 6., 7. eta
e 8.
artiku
uluetan jaso
otako “karggu publikoddunen jokab
bide‐kodea zuzentzen duten prin
ntzipio
oroko
orrak” derrigorrez bete
e beharrekooak dira soil‐soilik 2. artikuluan
a
zeehaztutako kargu
publikodunentzatt, izendapen ofizialare n ostean 11.
1 artikuluan adierazittako “atxikitzeko
sistem
ma” baliatutta agindu ho
oriek betetzeeko konprom
misoa hartu ondoren,
o
Eussko Jaurlaritzak 4.
artiku
uluan agind
dutakoari jarraituz onnetsi behar duen kargu publikoodunen kattalogo
“erattzailean” sarrtu ondoren (baldintza ssubjektiboa). Halaber, lo
otesleak diraa soil‐soilik Legea
indarrrean jarri zenetik; alegia, 2014ko azaaroaren 1etikk aurrera (de
enborazko baaldintza).
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4.‐ EPBren jardu
uera EJKren aplikagarritaasun subjekktiboa eta denborazkoa mugatzen duten
baldintza horiek betetzearen
n mende daago, 4/2015
5 Erabakiaren 8. puntuaan zehaztuta
akoari
jarraiituz, pertson
nen jokabide etikoa auzitaan jartzeari edo
e aztertu nahi izateari dagokionez.
5.‐ (....) sozietateaaren kudeatzzailea da (...)) jauna. Erakunde hori merkataritza‐eerakundea da
d (…),
1993ko otsailaren
n 18an Bizka
aiko Garraio Partzuergoaak (aurreranttzean, Partzuuergoa) eskkritura
publikoaren bidezz.
6.‐ Paartzuergoa abenduaren 30eko
3
44/19975 Legearen
n bidez sortu
u zen (aurrerrantzean PSLL), eta,
arau horretan xeedatutakoaz gainera, ekkainaren 18kko 1769/197
76 Errege D
Dekretuaren bidez
onetssitako Estatu
utuen bidez arautzen
a
da (aurrerantze
ean, Estatutu
uak). Sortu zzen unean –ttokiko
eraku
unde gisa, berezko nortasun juriddikoarekin, eta
e Partzuergoan sartuutako erakundeak
gorab
behera– Parttzuergoak ba
arne hartzenn zituen Ogaasun eta Herrilan ministeerioak (estattuaren
izeneean), Bilbo Handiaren administrazio‐ korporazioa,, Bizkaiko Fo
oru Aldundiaa, eta honako
o udal
hauek: Barakaldo
o, Basauri, Bilbo, Getxo, Leioa, Portu
ugalete, Santturtzi eta Seestao” (PSLre
en 1.1
artiku
ulua).
EAEk garraioen alorrean
a
berre gain harttutako eskum
menari lotuttako ondasuun eta zerbiitzuen
e
ostean, PSLn eta Estatutuetan Estatuko
o Administraazio Orokorrraren
transsferentziak egin
noei buruz egindako
e
aipamenak ulerrtu behar dira autonomiia‐erkidegoa ren Adminisstrazio
organ
Oroko
orreko orgaano baliokideei buruzkooak direla. Bestalde, Pa
artzuergoan sartutako udalei
dagokienez, Bilbo
o Handiaren
n korporazioo administraatiboa deseg
giteak eraginn du Partzu
uergoa
artzea:
sortzeeko Legean jasotako hasierako ze rrendan gerroago beste bi udal haauek ere sa
Erand
dio eta Etxeb
barri.
7.‐ PSSLk 5.1 artikkuluan ezarrritakoari jarrraituz, (…) kudeatuko da
a Partzuergooak eratuko duen
sozietate anonim
mo baten bidez. Halabeer, artikulu horretan
h
jassota dago e npresaren kapital
k
guztiaaren jabe bakarra
b
Parttzuergoa izaango dela. (...) merkata
aritza‐enpressa ez zen eratu,
xedap
pen hori indarrean jarri eta 17 uurte igaro arte. Hala etta guztiz erre, sortu ze
enean,
aipatutako arau horretan ezarritako ildooen arabera eratu zen. Horrenbeste
H
ez, gaur egun ere,
kapital sozialaren
n % 100aren
n jabea Parttzuergoa da; beraz, Adm
ministrazio KKontseiluko kideak
k
Partzuergoak berrak izendatze
en ditu (bostt kide EAEko
o Administrazio Orokorraak proposatu
uta, bi
Bizkaiko Foru
u Aldundiak proposatutaa, eta hiru kid
de erakundeko udalek prroposatuta.
kide B
8.‐ Hori guztia ko
ontuan hartu
uta, ateratzeen den ondo
orioa da (...) merkataritzza‐sozietatea
a dela,
eta EEAEko Admin
nistrazio Oro
okorrak soziietate horretan parte hartzen duelaa, Partzuerggoaren
bidezz –hau da, bigarren
b
ma
ailako parte‐‐hartzearen bidez– bain
na ez dela eerakunde‐egituran
erabaat integratutta dagoen erakundea. Hoorrenbestez, gobernu‐org
ganoetan
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dauden pertsonaak ez dira, berez, EAEkko Administrrazio Orokorrreko goi‐kaargudunak, ez
e eta
EAEko sektore publikoko zuzzendariak erre. JKIGLren aplikazio‐eremuan sartuuko lirateke soilik
2.1.d artikuluan kontuan hartutako kasuuan sartuz gero:
g
“Eusko
o Jaurlaritzakk edo lege honen
h
aplikaazio‐eremuaan sartuta dauden kkargu publiikodunetako batek zuuzendaritza‐ edo
administrazio‐karrgu bat bettetzeko izenndatzen ditu
uzten pertso
onei”, edozeein erakund
detan,
n erakunde
earen konttrola, Merkataritzako Kodearen 42. artikkuluan
“karggua dagoen
adierrazitakoaren arabera, hainbat
h
adm
ministrazio publikori edo haien ssektore pub
blikoei
badaggokie, betierre izendatze‐‐egintzan ha la ezarrita daagoenean”.
9.‐ (...) merkataaritza‐sozieta
atearen zuzeendari kude
eatzailea ize
endatzeko eekitaldian ez zen
horreelakorik zeehaztu. (...)) jaunaren izendapenean –(...) merkatarritza‐sozietattearen
Admiinistrazio Ko
ontseiluak 20
013ko otsai laren 4an erabakia–
e
ez zen inolakoo aipamenikk egin
etikaren eta gobeernu onaren alorrean edoo bateraezin
ntasunen eremuan EAEn indarrean da
agoen
araud
dia aplikatzzeari dagokionez, ez eeta pertson
na horrek egun bereaan Adminisstrazio
Kontsseiluaren bu
uruarekin sin
natutako goi‐‐zuzendaritzako lan‐kontratuan ere.. Nolanahi ere,
e ez
zuten
n JKIGL aipatu, eta ezin zuten aipatu. Izan ere, geroago onetsi zen: 2014koo ekainaren 26an.
Bainaa JKIGL krono
ologikoki izendapenaren aurretik one
etsi izan balitz ere, ziur aasko ez zen egingo
e
2.1.d artikuluan eskatzen
e
den
n aipamena,, dagokigun kasuan aplikkatzeko behaar dena. Izan ere,
n aplikazio‐eremuan sarttuta dauden kargu
eragitten die soilikk “Eusko Jaurlaritzak edoo lege honen
publikodunetako batek” Pa
artzuergoko gobernu‐orrganoak osa
atzeko –besste adminisstrazio
publiko batzuek izendatutako pertsonekkin batera– izendatutakko pertsone i, ez ordea azken
endaritzan jaarduteko ize
endatutako pertsonei. SSozietate ho
ori da,
horieek (...) sozietatean zuze
lehen
n esan bezalla, Partzuerggoak sortuta ko merkatarritza‐erakund
dea, eta EAEEko Adminisstrazio
Oroko
orraren partte‐hartzea bigarren mailaakoa soilik daa.
10.‐ EJKren 2.1 atalak,
a
“xedeak” definit zen dituenaak, ez dio ezzer berririk eeransten go
ogoeta
horri. Izan ere, duela gutxi aldatu da –EPBk [Eusko Jaurlaritzzaren Kontseeiluaren 2015eko
martxxoaren 17ko
o erabakia (EH
HAA, 55. zennbakia, 2015eko martxoa
aren 23koa)] .
11.‐ H
Horren guztiiaren arabera, (...) merkaataritza‐sozietatearen zu
uzendari kuddeatzailea ezz dago
Eusko
o Jaurlaritzakk JKIGLren 4.
4 artikulua bbetetzeko on
nartutako karrgu publikoddunen katalo
ogoan.
Ez zeegoen azaroaaren 18ko 216/2014
2
Deekretuaren bidez
b
onetsitako kataloggoan (EHAA, 221.
zenbaakia, 2014ko
o azaroaren
n 19koa), ezz eta martxoaren 31ko 39/2015 D
Dekretuaren bidez
eguneratutako kaatalogoan erre (EHAA, 644. zenbakia, 2015eko
2
apirilaren 8koaa); izan ere, JKIGLk
J
ezartzen duenez, katalogoa “etengabe egguneratuko da”.
d
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12.‐ Katalogoak izaera erattzailea du. Horrenbestez, JKIGLren
n 4.2. artikkuluaren ara
abera,
“behaarrezkoa izan
ngo da kargu
u publikoa kaatalogoan azzaltzea legea
a aplikatu ahaal izateko”. Beraz,
B
bistakkoa dirudi (....) merkatarritza‐sozietattearen zuzen
ndari kudeattzailea arau horren aplikazio‐
erem
mutik kanpo dagoela,
d
eta EJKren “xedeeen” artean ez dagoela.
13.‐ 1/2015 Erab
bakian adierazi genuen, salaketa an
nonimoa baten xede izaan ziren zuze
endari
A
o Orokorrekko edo Erakkunde
multzzo bati burruz, ez zirela, berez, eez EAEko Administrazio
Admiinistrazioko goi‐kargudu
unak, ez etta hari atxikitako, lorttutako edo haren men
ndeko
eraku
unde publikkoetako zuze
endaritza‐kaarguak ere. Hortaz, beste edozer izapide bid
deratu
aurreetik, egiaztattu beharra ze
egoela 20133ko maiatzaren 28an Gob
bernu Kontsseiluak onarttutako
EJK izzenpetu duteenen artean ziren salakeetan adierazitako pertsona haiek, kaasu horretan soilik
izanggo bailitzatekke egoki pertsona horieek EJKren attalen bat hautsi ote zutten aztertzea. Eta
gogora ekartzen genuen, gaii horri helduuz, EJK ez de
ela erga om
mnes indar looteslea duen
n arau
juridikoa, printzipio, balio eta
e jokabidee etikoen katalogoa ba
aizik, eta haari atxiki zaizkion
pertssonentzat baino ez da nahitaez bbete beharrekoa. Horrrenbestez, ((...) merkata
aritza‐
sozietatearen zu
uzendari kud
deatzailea e z da ageri –ikusi dugu
unez– JKIGLrren 4. artikkuluan
xedattutakoa beteetzeko onetssitako goi‐ka rgudunen kaatalogoan, etta EJKri ez zaaio berariaz atxiki.
Berazz, ez du zertan bete agin
ndu etiko hooriek, eta betetzen direla
a monitorizaatzeko eratu diren
jarraiipen‐ eta ebaaluazio‐meka
anismo (EPB eta abar) gu
uztien mende
e ez dago.
14.‐ B
Baina, Erabaki honen 3. eta 4. puntuuetan adieraazitakoari jarraituz, EPBnn jarduera ezz dago
soilikk jokabide etikoa
e
ote duten azterrtu beharreko pertsone
ek izaera suubjektiboa duten
era, denboraari dagokione
ez ere
baldintza batzuk aldez aurrettik betetzearren mende. Horrez gaine
d
4/2015 Erabakian adierazi genu
uen bezala. D
Dagokigun ka
asuan,
baldintza batzuk bete behar dira,
onak.
ez dirra betetzen; ez baldintza subjektiboaak, ez denborrari dagozkio
Izan eere, (...) jaun
na JKIGLren eta EJKren aaplikazio‐ere
emuan egond
da ere –hipootesi hori baztertu
dugu aurreko pu
untuetan, eta argumenntu gisa soillik jaso dug
gu hemen– (...) proiekttuaren
ingurruan egindaako jarduerra publiko guztiak –ssalbuespenikk gabe– (....) merkata
aritza‐
sozietatearen zuzendari kudeatzaile izenndatu aurre
etik egin zitu
uen. Hau daa, 2007tik 2013ra
2
bitartteko urteetaan, (…) izan zen garaiann. Horrenbestez, alderdi horri erreeparatuta ere, ez
genuke kontsultaa onartu beh
har, Batzordee honi dagokion denborra‐eremutik kanpo dagoelako,
u aurretik gerrtatutako kontuak baitiraa –EPB sortzea eragin zuen EJK bera oonetsi aurrekoak–
eratu
eta Eusko Legebilltzarrak EPBrri aztertzeko eskatutako gertaera horiek dira, haiin zuzen, perrtsona
hori EEJKri atxikitako kargu pub
blikoduna ezz zen garaiko
oak.
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Hori gguztia aintzaat hartuta, ha
auxe da EPBkk aho batez hartutako
h

ERABAKIA:

Ez on
nartzea (...) merkataritza‐
m
‐sozietateareen zuzendari kudeatzaile
earen egoeraari buruz egin
ndako
kontssulta. Izan erre, ez da 26ko 1/2014 L egeak, Kargu
u publikodun
nen jokabidee‐kodea eta haien
interees‐gatazkak arautzen dituenak, apli kazio‐eremu
uan barne hartzen ditueen kargudun
netako
bat, eez dago Etikka eta Jokab
bide Kodeareen xedeen artean,
a
ez za
aio hari atxikki, ez dago Eusko
Jaurlaaritzaren dekkretu bidez onetsitako
o
kkargu publiko
odunen katalogoan, eta ggertaerak dira (...)
(...) ssozietate pu
ublikoaren zuzendari kkudeatzaile izendatu au
urrekoak, baai eta EJK eratu
aurreekoak ere.

Josu Iña ki Erkoreka Gervasio
Etika
E
Publikoorako Batzorrdearen buru
ua
Vitoria‐Gaste
V
eiz, 2015eko uztailaren 8a.
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