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SARRERA
Diputatuen Kontseiluak 2016ko martxoaren 1ean
hartutako erabakiaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren Sektore Publikoko Erakundearen Zuzentasun Sistema onartu zuen. Jarraian, Erakundearen Etika Batzordea (ETB) sortu zen 3/2016
Foru Dekretuaren bidez, eta Diputatuen Kontseiluak
2016ko maiatzaren 3an hartutako erabakiaren bidez,
bertako kideak izendatu ziren, hain zuzen ere Erakundearen zuzentasun Sistema hori betetzeko berme organo gisa.
Memoria honen xedea da 2017an zehar Erakundearen Etika Batzordean izandako jarduera jasotzea,
hain zuzen ere Erakundearen Zuzentasun Sistema
Bermatzeko Organoaren funtzionamenduari buruzko d) eta e) ataletan xedatutakoaren arabera. Horrez
gain, memoria honek, aztertutako kasuak zehazteaz
gain, hainbat gomendio ere jasotzen ditu Erakundearen Zuzentasun Sistemaren barne dauden Jokabide
Kode ezberdinen edukia interpretatzeko, hain zuzen
ere edukia argitu eta egungo egoerara egokitzeko.
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1. Testuingurua
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Gipuzkoako Foru Aldundiak apustu irmoa egin du gobernatzeko moduari norabide berri
bat emateko. Norabide bide horren oinarriak dira hauek: proiektu ireki, etiko, eraginkor
eta autokritiko bat edukitzea. Elementu horiek dira, hain zuzen ere, gobernantza onaren
berezko ezaugarriak.
Gipuzkoan Gobernantza Ona erakunde jardueraren ardatz nagusi gisa finkatzen da, bai
barne antolakuntzako erronkei aurre egiteko, baita erakunde arteko harremanetarako eta
gizarte zibilarekin konpromisoak eta harremanak ezartzeko ere, era horretan, gizarte zibilak ere parte har dezan politika publikoak bultzatu, diseinatu, gauzatu eta ebaluatzeko
orduan.
Etika publikoak eta gobernantza onak erabiltzen dituen erreminta, prozedura eta tresnak
etengabe aldatzen ari dira, eta horrek agerian uzten du berrikuntza praktiko handieneko
diziplina bat dela hau. Hori dela eta, ezinbestekoa da premia berrietara egokitu eta etorkizuneko erronka berriak zein izan izango diren jakitea. Gizartearen etorkizuneko erronkei
aurre egin eta horiek demokratikoki konfiguratzeko gaitasun estrategikoa berreskuratu
behar du administrazioak, gizartea ere inplikatuz. Era horretan, etorkizuneko erronka eta
konpromiso horiei modu bateratuan aurre egin eta horiek modu bateratuan kudeatuko
dira, aktore sozialen aniztasuna aitortuz. Horrez gain, horrek aukera ematen du, kudeaketa
horretan parte hartzeko orduan, aktore horien arteko mendekotasuna sortzeko, era horretan, aktoreen kooperazioa bultzatzeko, baita erabaki publikoak hartu eta erantzukizunak
norberaren gain hartzeko partaidetza sustatzeko ere.
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Frogatuta geratu da gobernantza onari esker, herrialde batzuek hautemandako ongizatearen indizeak mantendu edo hobetu ahal izan dituztela, baita krisialdi garaian ere (erresilientzia). Emaitzek erakusten dute gobernantza hobea dagoen herrialdeetan, jendea bere
bizitzarekin asebeteago dagoela. Horrez gain, gobernantzan egindako hobekuntzek aldaketa adierazgarriak sorrarazi dituzte aldaketa horiek egindako herrialdeetako pertsonen
bizi-kalitatean.
Hori dela eta, politikagintza modu berri bat egin behar dugu, Administrazioak herritarrekin
hartu-emanak edukitzeko eredu berri bat ezarri behar da, parte hartzaileagoa, eraginkorragoa, osoagoa eta gardenagoa dena.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gobernu Onaren printzipioak erakunde horrek bultzatutako
Gobernantza ereduan daude oinarrituta, eta besteak beste, «Gobernantza Etiko, Zentzudun eta Eraginkorrerako Konpromisoa» izeneko dokumentuan jasotakoa. Bertan, erakundearen zuzentasuna funtsezko alderdi eta balioa da erantzukizun politikoa duten pertsonek, langile publikoek, edo foru zerbitzuak ematen dituzten entitate zein pertsonek funtzio
publikoak betetzeko orduan. Egitasmoaren asmoa da Administrazioak herritarrekin duen
harreman eredu berri bat ezartzea, erakundearen zuzentasuna, kudeaketa ona, kontuak
ematea zein gardentasuna oinarritzat hartuta eta herritarrek foru administrazioaren esku
dagoen informazioa atzitzeko duen eskubidea aitortuta; betiere Gobernu Ona sakontze
demokratikorako bide gisa ezarriz.
Testuinguru horretan, anbizio handiko Erakundearen Zuzentasun Sistema jarri du abian
Gipuzkoako Foru Aldundiak, «Gipuzkoa eredugarri» marka finkatzeko, seriotasuna, lan
ona, sareko lana eta osotasuna Gipuzkoako erakunde sarearen ezaugarri bihur daitezen,
hain zuzen ere globalizazioa eta lehiakortasuna nagusi diren ingurunean.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren Erakundearen Zuzentasun
Sistema, Diputatuen Kontseiluak 2016ko martxoaren 1ean onartutakoa, da horretarako

funtsezko tresna eta Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGE) zehaztutako irizpideak betetzen ditu, XX. mendeaz geroztik, antolakuntza testuinguru ezberdinetan horiek kudeatzeko osotasun esparruak bultzatzen baititu. Esparru horiek etengabeko hobekuntza prozesuak dira, ikaskuntza iraunkorreko espazioak sortzen dituzte, eta
prebentzioa ezartzen dute, zuzentasunaren kultura sustatzea baita helburu nagusia.
Era horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren asmoa da Foru Administrazioaren azpiegitura
etikoa indartzea, hain zuzen ere zuzentasun politika bat bultzatuz. Politika hori ezin da
legea betetzera mugatu, aitzitik, erakundearen zuzentasun esparru bat eraiki eta indarrean
jartzeko pauso erabakigarriak eman behar ditu, aldi berean kudeaketa publikoan jardunbide egokiak ezarri eta garatzeko, eta era horretan, herritarrek jasotzen dituzten zerbitzuetan, Administrazioaren errendimendua hobetzeko.
Erakundearen Zuzentasun Sistema hori oinarritzat hartuta, hainbat kode ezarri dira elementu nagusi gisa, eta kode bakoitzak bere Zuzentasun Esparruak ditu. Lehenengo kodea
izan zen Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodea. Kode hori izan zen, hain zuzen ere,
2016an jasotako kontsulta guztien jatorria, eta Erakundearen Etika Batzordearen Jarduera
Memorian aztertu zen.
Zuzentasun Sistemaren berezko izaerari jarraiki («Zuzentasuna ez da Foru Administrazioaren goi mailan eta haren sektore publikoko entitateetan bakarrik eskatu beharreko zerbait,
erakunde osoari eta bertan lan egiten duten pertsona guztiei eskatu beharreko zerbait da»)
eta 2017an zehar beste bi jokabide kode onartu ziren: Gipuzkoako Foru Enplegu publikoaren
Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea eta Kontratazio publikoari aplikatu beharreko Jokabide kodea eta erakundearen zuzentasuneko esparrua, aurrerago aztertuko direnak.
Erakundearen Etika Batzordearen 2016ko Memorian aipatu genuen moduan, Zuzentasun
sistema bateratu horri esker, estatu mailako Administrazioen zein erakundeen aitorpena
jasotzeaz gain, nazioartean ere sariak jaso dira, adibidez «Integridad y Ética en la Función
Pública»1, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) erakundeak antolatutako Nazioarteko XXII. Kongresuaren esparruan. Nazioarteko erakunde publikoa da hori, erakunde arteko izaera duena, eta Nazio Batuen Batzar Nagusiaren babesa
du. Erakunde horren helburuak dira esperientzia elkartruke, ikerketa, azterlan eta jardunbide aurreratuak sorraraztea Gobernuak berritzeko prozesuaren eta Administrazioaren
modernizazioaren inguruan, hain zuzen ere gobernantza berriari lotutakoak. Gregorio
Monterok, CLADeko idazkari nagusia, kodea azpimarratu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zuzentasun Sistemako berezko elementu gisa, eta eredugarritasunez eta zintzotasunez jarduten duten langile publiko edo profesionalen irudia indartzeko borondateagatik
azpimarratu zen, baita kalitate teknikoagatik ere.
Horrez gain, esparruko aditu ospetsuek ere aipatu dute Zuzentasun Sistema, hain zuzen
ere bere berezitasunagatik. Esaterako, Rafael Jiménez Asensiok2 aipatu zuen, eta hainbat
aldizkaritan ere aipatu zen zuzentasunaren eta gardentasunaren aldeko jardunbide egoki
gisa. Esaterako, IVAPen (herri arduralaritzaren euskal erakundea) Pertsonak eta Antolakunde Publikoak kudeatzeko Euskal Aldizkariaren 3 2017ko 13. alean aipatu zen, baita Cua-

1 https://www.clad.org/ensayos-ganadores-xxx-concurso-del-clad-2017
2 https://rafaeljimenezasensio.com/2017/11/11/una-experiencia-pionera-el-codigo-etico-y-de-buena-gestion-del-empleo-publico-de-la-administracion-foral-de-gipuzkoa/
3

http://www.ivap.euskadi.eus/r61-vedrvop/es/contenidos/informacion/rvgp_ultimo_numero/es_def/
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dernos de Derecho Local aldizkariko 43. zenbakian (2017ko otsailekoa)4 ere, zuzentasun
sistema eraikitzeko kasu aurreratu gisa.
2016an gertatu zen moduan, 2017. urtean ere hainbat Administraziok interesa agertu zuten
egitura etiko eredu horren inguruan, besteak beste Pirinio Atlantikoetako Departamenduak
(Le Départament des Pyrénées Atlantiques). Bertara joan ziren Imanol Lasa, Erakundearen
Etika Batzordeko presidentea eta Goizeder Manotas, batzordekidea, 2017ko martxoaren
10ean, hain zuzen ere Erakundearen Zuzentasun Sistemaren berezitasunak azaltzeko eta
Erakundearen Etika Batzordearen funtzionamenduaren eta ordura arteko jardueren berri
emateko.
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Imanol Lasa eta Goizeder Manotas, Pirinio Atlantikoetako Departamenduko Kontseiluarekin.

Ildo horretan, 2017ko urriaren 4an, IVAPek antolatutako jardunaldi bat egin zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian, hain zuzen ere Lege arloko testuingurua, gobernu ona,
etika eta erakundearen zuzentasuna izenekoa, Gipuzkoako udaletako teknikari eta kargu
publikoei zuzendutakoa. Bertan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren modernizazio politiken Berri eman zitzaien udal ordezkariei, eta bereziki, Erakundearen Zuzentasun Sistemaren eta
Jokabide Kode ezberdinen berri (edo orduan osatzen ari ziren kode proiektuen berri). Halaber, sistema eta kode horien esanahia eta irismena azaldu zitzaizkien, baita Erakundearen
Etika Batzordearen papera ere hori guztia betetzen dela bermatzeko organo nagusi gisa.
4

https://gobiernolocal.org/cuadernos-derecho-local-no-43/

2. Gipuzkoako Foru Aldundiko
Erakundearen Zuzentasun
Sistema
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a) Kontratazio publikoari aplikatu beharreko jokabide kodea eta erakundearen zuzentasuneko esparrua
Jardunbide desegokien eta ustelkeriaren eragina jasan dezakeen jardueretako bat da kontratazio publikoa. Horren ondorioz, herritarrek mesfidantza edukitzen dute beren Administrazio publikoen gobernantza onaren inguruan. Agian horregatik aipagarria da, euskal
erakundeen jardunbide egokien isla gisa, Euskobarometroak5, euskal iritzi publikoa aldian
behin aztertzen duena, bere azken edizioan (2017ko urria) aipatzen duela Euskadiko herritarrek hautemate oso ezberdina dutela Euskadin bizi dugun eta estatu mailan bizi duten
egoeraren artean; hau da, herritarren ustez, Euskadi mailan, egoera ekonomikoak hobera
egin du, eta estatu mailan, berriz, egoera ekonomikoak ez du hobera egin. ELGEk aipatu
duen moduan, gastu bolumen handia delako soilik, ongi kudeatutako kontratazio publikoak
lehen mailako papera bete dezake eta bete behar du sektore publikoaren eraginkortasuna
sustatzeko orduan, baita herritarren konfiantza sorrarazteko elementu gisa ere.
Beraz, beharrezkoa da kontratazio publikoak egiteko gastu publikoaren kudeaketa eraginkorraren inguruan, herritarren konfiantza sortu eta indartzeko tresnak diseinatzea.
Garrantzitsuena da ezagutzea zein tresnek har diezaieketen aurrea zuzentasun-ezari eta
ustelkeriari, horrelakoak antzeman eta horiek ekiditeko jarduera endogeno zein exogenoak
nola zuzendu behar diren jakiteko.
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Arestian aipatutako Erakundearen Zuzentasun Sistema hori oinarritzat hartuta, hainbat
kode ezarri dira elementu nagusi gisa, eta kode bakoitzak bere Zuzentasun Esparruak ditu.
Esparru horren barne dago Kontratazio Publikoari aplikatu beharreko Jokabide Kodea eta
Erakundearen zuzentasuneko Esparrua, Diputatuen Kontseiluak 2017ko irailaren 5ean
onartutakoa. Kode hori aplikagarria da
Foru Administrazioak eta haren erakunde sektore publikoko entitateetatik
sustatzen diren kontratazio prozesuetan.
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014/24/EB Zuzentarauak,
2014ko otsailaren 26koa, kontratazio
publikoari buruzkoak, botere publikoak
behartzen ditu eskuragarri dituzten
baliabide guztiak erabiltzera interes
gatazkek erasandako kontratazio publikoko prozedurak antzeman eta ekiditeko, eta halakorik badago, beharrezko neurriak hartu eta konpontzeko, era
horretan, eskumenaren edozein faltsutze ekidin eta operadore ekonomiko
guztien tratu berdintasuna bermatzeko
(16. eta 24. artikuluak). Oinarri gisa, Zuzentarau horrek eta kontratazio publikoari buruzko beste batzuek jasotzen
dituzte kontratazio publikoa arautzen
duten printzipioak, kontratazio era5 https://www.ehu.eus/documents/1457190/1525260/EB_int_Octubre17.pdf/61c6b447-ca96-5615-0c4af8ead70247f1

ginkorra egiteko ezinbestekoak direnak, hain zuzen ere Kode honetan jaso eta garatzen
direnak.
Bereziki azpimarratu behar da kontratazio publikoan zintzotasuna bermatzeko premia,
hain zuzen ere baliabide publikoen erabilera eraginkorra bermatzeko, betiere entitate kontratatzailearen benetako premiak eta interes publikoa bermatuz, baita kontratuak esleitzeko objektibotasun eta inpartzialtasuna ere.
Izan ere, benetan funtsezkoena, kontratazio espediente baten hasierari zentzua ematen
diona da benetako erosketa edo zerbitzu premia bat dagoela zehaztea, eta premia hori
benetan al dagoen egiaztatzeko sistema bat aplikatzea, baldintzak zein diren aztertuz eta
premia hori ebaluatuz, diru publikoaren erabilera eraginkorra ote den bermatzeko lehenengo puntu gisa. Ez du ezertarako balio kontratazio espediente bikain bat egitea lehiarako eskubidearen, gardentasunaren edo ingurumenaren errespetuaren ikuspegitik, besteak
beste , ez badago benetako premiarik, edo ez behintzat beharrezko tamainan. Horrek esan
nahi du prozedurak ezarri behar direla premia faltsuak edo kontratatutakoak baino lan edo
ondasun gutxiago entregatzen diren kasuak antzemateko.
Hori guztia egungo testuingurua ahaztu gabe: ezagutzak bilakaera horren azkarra duenez,
beharrezkoa eta komenigarria da batzuetan Administrazio publikoek adituekin lan egitea,
hain zuzen ere esparru bakoitzean eguneratuta egoterako. Askotan, esparru jakin batean
«artearen egoera» esaten zaio ezagutza eguneratu horri. Aldi berean, merkatuak bilakaera
askoz ere azkarragoa du, era horretan, lankidetza publiko-pribatuaren premia are gehiago
indartuz. Kontratazio esparruari dagokionez, lankidetza hori sortzen da merkatuak eskain
dezakeena ezagutzeko egin beharreko aurretiko kontsultak egitean, era horretan, alderdi
publikoaren benetako premien (eskaria) eta premia horiek asetzeko gaitasun errealistaren
araberako baldintza agiriak idazteko.
Gipuzkoako foru Aldundiak Kontratazio Publikoari aplikatu beharreko Jokabide Kode hori
erabili nahi du zuzentasuna sustatu eta jardunbide desegokiei aurrea hartzeko, besteak
beste, interes gatazkei, iruzurrari edo ustelkeriari. Tresna horrek bi alderdi ditu:
1.

Endogenoa, kontratu publiko baten edozein fasean parte har dezaketen foru kargu
publikoen edo sektore publikoko langileen jarduera esparrua sortzeko.

Kontratu publikoen bizitza zikloan zehar sortzen diren arrisku eremu bakoitzean interes
gatazkak ez agertzeko neurri zehatzak azpimarratzen ditu kodeak, besteak beste, premia
sortzen denetik (premia hori eta horren inguruko baldintza aztertzea da sakon aztertu
beharreko lehenengo puntua, baliabide publikoen erabilera desegokia ekiditeko), era guztietako eskakizun eta baldintzak diseinatu, eskaintzak balioetsi, kontratua esleitu eta hori
gauzatu arte. Aipatutako kodean adierazitakoa hartzen du oinarri gisa, betiere Nazio Batuen Etika Bulegoak zehaztutako interes gatazka definizioaren arabera («interes pertsonalen gatazka bat da egoera bat non pertsona baten interes pribatuak — esaterako, kanpo
harreman profesionalak edo finantza aktibo pertsonalak — funtzio ofizialak betetzeko orduan tartean sartzen diren »).
Hori dela eta, Jokabide Kode honen balio erantsi handiena kontratazio esparru exogenoan
ageri da.
2.

Exogenoa, lizitazio publikoetan parte hartzen duten enpresa eta entitateek sorrarazitako arrisku posibleak mugatzeko.
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Dimentsio exogenoari dagokionez, interes talka, iruzurra eta ustelkeria ekidin nahi dira,
eta enpresa zein entitate lizitatzaileen aldetik jarduera zuzena sustatzea. Horretarako tresna nagusiak hauek dira: enpresek foru sektore publikoko langileekin dituzten harremanetako jarduera bakoitzean sor daitezkeen arrisku eremuak identifikatzea eta prebentzio
jarduerak zein ondorioak zehaztea.
Helburu nagusia da kontratuaren fase bakoitzean parte hartzen duten aldeen kontratu
konpromisoa zein etika konpromisoa islatzea, hain zuzen ere zuzentasuna eta gardentasuna bermatzeko.
Hori guztia dela eta, enpresa zein entitate lizitatzaileek eta Kontratazio Publikoari aplikatu
beharreko jokabide kodea onartu behar dute, baita kontratuaren enpresa esleipendunek
ere, kontratu bakoitzeko eskubide eta betebeharrak zehazten dituzten baldintza agirietan.
Horrez gain, baldintza agirian Eranskin gisa atxikiko da Jokabide Kodea, enpresa zein entitateek horren berri izan dezaten eta bete beharreko baldintza bihur dadin. Era horretan,
kode horretako baldintzak bete beharko dituzte, eta bertan zehaztutako jokabideak exijigarri bihurtuko dira, segurtasun juridikoa areagotu eta neurriaren garrantzia azpimarratzeko.
b) Gipuzkoako foru enplegu publikoaren etikaren eta kudeaketa onaren kodea
ELGEK zein Europako Kontseiluak (Toki eta Eskualde Botereen Kongresuak), azken 20 urtetan, Etika Publikoaren esparruan, zuzentasun politikak zabaltzea proposatzen du, ez Administrazio Publikoko goi esparrura soilik (Gobernura eta kargu publiko exekutiboetara,
baita aholkularietara), baita funtzio publiko osora ere.
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Funtzio publikoaren jokabide kodeak gauza nahiko berriak dira, demokrazia aurreratu
batzuetan XX. mendeko azken hamarkadetan onartu ziren horrelako kodeak. Hala ere,
1990eko hamarkada amaieratik aurrera,
ELGEk kode etikoen garapena sustatu
zuen funtzio publikoan, eta horrek ondorioz, tresna horien eragina areagotu
egin zen aipatutako erakunde horretako herrialde kide askotan.
Demokrazia aurreratuek zuzentasun
politikak garatu dituzte, funtzio eta
lanpostu publikoetan aplikagarriak direnak. Esaterako, aipagarria da Erresuma Batuko Civil Service Code, non biltzen diren zerbitzu zibilaren lau balio
nagusiak (zuzentasuna, zintzotasuna,
inpartzialtasuna eta objektibotasun)
eta funtzionario publikoek errespetatu
beharreko bestelako jokabide ugari ere;
beste alde batetik, aipagarria da Kanadako Administrazio Federalean aplikagarria den «Sektore Publikoko Balore
eta Etika Kodea». Bertan modu nahiko
eredugarrian justifikatzen da zein den
Estatu demokratiko baten funtzio pu-

blikoa, eta horrez gain, zerbitzu zibilaren balore garrantzitsuenak zehazten dira (demokraziarekiko errespetua, herritarrekiko errespetua, osotasuna, baliabideen kudeaketa eta
bikaintasuna). Azkenik, aipagarria da Frantziako «Nadal» txostena (2015) funtzio publikoaren esparruan kode etikoak (deontologikoak) onartzea sustatu baitzuen, bereziki apirilaren
20ko 2016-483 legea, funtzionarioen deontologiari, eskubideei eta betebeharrei buruzkoa,
onartu zenean.
Espainia mailako legeria aplikagarriaren esparruan, joera beti izan da funtzionarioen eskubide eta betebeharrak funtzio publikoari buruzko legeetan jasotzea, gehienetan jokabide balore eta araurik zehaztu gabe. Hala ere, joera horren norabidea aldatu zen 2007ko
apirilaren 12ko 7/2007 Legea, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuarena (gaur egun
2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Estatutuaren Legearen testu bateratua onartzen duena) onartu zenean. Izan ere, lehenbiziko
aldiz, funtzio publikoaren araudi batean zehaztu zen langile publikoen jokabide kode bat,
bertan printzipioak, arau etikoak eta jokabide arauak zehaztuz.
Arestian aipatu den moduan, agintaldi honen hasiera-hasieratik, ideia-indar bat barne hartzen zuen kontzeptu bat sustatu zuen Gipuzkoako Foru Aldundiak: «Gipuzkoa eredugarria».
Azpimarratu behar da erakunde publikoen eredugarritasuna, bereziki erakunde horien
barne herritarrei zerbitzu publikoak emanez lan egiten duten pertsonena, balore ukiezin
bereziki aipagarria dela Gipuzkoako erakundeekiko konfiantza publikoa indartzeko, baita
funtzionario publikoekiko konfiantza indartzeko ere.
Sustatutako ildo politiko horren arabera, Gipuzkoako eta haren sektore publikoko Erakundearen Zuzentasun Sistemari buruzko testuan oso modu zehatzean xedatzen zen:
«Zuzentasuna ez da Foru Administrazioaren goi mailan eta haren sektore publikoko
entitateetan bakarrik eskatu beharreko zerbait, erakunde osoari eta bertan lan egiten
duten pertsona guztiei eskatu beharreko zerbait da». Eta, pertsona horien artean daude,
zalantzarik gabe, langile publikoak.
Bere garaian onartutako Erakundearen Zuzentasun Sistema gauzatzeko, besteak beste,
Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kode bat onartu behar da, besteak beste, foru sektore publikoko eta haren erakunde sektore publikoko langileei aplikatuko zaiena. Beraz, Zuzentasun Sistema bera txertatu behar da kode horretako atal aipagarri
eta garrantzitsuenetako bat bezala.
Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea, Diputatuen
Kontseiluak 2017ko azaroaren 7an hartutako Erabakiaren bidez onartutakoa, kode deontologiko bat da, eta beraz, langile publikoek nahitaez bete behar dute, banaka agiri horretara
atxiki beharrik gabe.
Kode hori abiaraztearen azken helburuak, laburbilduz, hauek dira:
•

Foru Administrazioaren eta bere erakunde sektore publikoko erakundeen langile publikoek funtzio publikoak gauzatzean baloreak identifikatu eta horien garrantzia azpimarratzea.

•

Foru langile publikoen herritarren zerbitzuko bokazioa eta orientazioa egonkortzea.

•

Foru enplegu publikoaren profesionaltasuna garatzea balore etiko eta jokabide arauen
eta kudeaketa onaren eta jardun profesionalaren printzipioen bidez.
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•

Foru enplegu publikoan azpiegitura etikoa eraikitzea, zerbitzuaren konpromiso profesionala eta bokazioa islatzen duena, baita foru enplegu publikoaren eredugarritasuna
ere.

•

Foru enplegu publikoa legitimatu eta herritarren enplegu publikoan duen konfiantzan
indartzea.

c) Erakundearen Etika Batzordearen osaketaren aldaketa
Erakundearen Etika Batzordeak jarduera arrunta egiten jarraitu du 2016an. Hala ere, osaketan aldaketa bat egon da, 2017ko otsailean Luis Elícegui Mendizabal jaunak erretiroa hartu
baitzuen. Harrez geroztik, idazkari funtzioak betetzen ditu Maite Barruetabeña Zenekorta
andereak, Araubide Juridikoko eta Funtzio Publikoko zuzendari nagusia6. Agiri honetan eskerrak eman nahi dizkiogu Luis Elíceguiri, egindako lanagatik.
Gainera, aurrerago aipatuko dugun moduan, 2018ko urtarrilaren 16ko 3/2018 Foru Dekretuaren bidez, 2016ko martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordea eratzekoa, aldatu zuen, hain
zuzen ere batzordearen osaketa, era horretan, Gipuzkoako foru enplegu publikoaren etikaren eta kudeaketa onaren kodean zehaztutako xedapenetara egokitzeko, eta langileen ordezkaritzak esleitutako pertsona bat ezartzea kodea bera aztergai den kontsultetan parte
hartzeko. Hala ere, aipatu behar dugu langileen ordezkaritzak argi eta garbi uko egin diola
Erakundearen Etika Batzorde honetan parte hartzeari.
Beraz, Erakundearen Etika Batzordearen egungo osaketa hau da:
16

Presidentea: Imanol Lasa Zeberio, Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioko foru
diputatua.
Batzordekidea: Goizeder Manotas Rueda, Modernizazioaren, Zerbitzuen eta Informazio
Gizarterako Sistemen zuzendari nagusia.
Batzordekidea: Juana María Goizueta Vértiz, zuzenbide konstituzionaleko irakaslea EHUko
Donostiako zuzenbide fakultatean.
Batzordekidea: Belén Altuna Lizaso, etika eta filosofia politikoko irakaslea EHUko Donostiako hezkuntza, filosofia eta antropologia fakultatean.
Batzordekidea: Gurutz Jáuregui Bereciartu, zuzenbide konstituzionaleko katedraduna
EHUko Donostiako zuzenbide fakultatean.
Idazkaria: Maite Barruetabeña Zenekorta, Araubide Juridikoko eta Funtzio Publikoko zuzendari nagusia.

6 2017ko lehenengo kontsulta ekainean jaso zenez, Maite Barruetabeña izan da Erakundearen Etika Batzordeko idazkaria 2017an jasotako kontsulta guztietan.

Erakundearen Etika Batzordea

d) 2018ko urtarrilaren 16ko 3/2018 Foru Dekretua
Gipuzkoako foru enplegu publikoaren etikaren eta kudeaketa onaren kodea eta Kontratazio publikoari aplikatu beharreko jokabide kodea eta erakundearen zuzentasuneko esparrua onartu ondoren, 2016ko martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordea eratzekoa, aldatzeko
premia ikusi zen, erakunde zuzentasunari dagokionez, errealitate berrira egokitzeko.
Alde batetik, arestian aipatu den moduan, Gipuzkoako foru enplegatu publikoaren etikaren
eta kudeaketa onaren kodearen esparruak, Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren azpiegitura etikoa indartzeko, honakoa xedatzen du:
10.- Etika Batzordea
10.1.- Kode hau ezartzeko berme organo nagusia Gipuzkoako Foru Administrazioaren Erakundearen Etika Batzordea izango da, martxoaren 1eko
3/2016 Foru Dekretuaren bidez sortutakoa. Horren bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Foru Sektore Publikoaren Erakundearen Etika Batzordea sortu zen (2016ko martxoaren 10eko GAO) .
10.2.- Edozein kasutan, Erakundearen Etika Batzordeak Kode hau ezartzeari lotutako gaiak ezagutzen dituenean, haren parte izango dira, Dekretu
hori aldatu ondoren, langileen ordezkaritzak esleituta pertsona bat, boza
baino bozka izango ez duena.
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Beste alde batetik, Erakundearen Etika Batzordea sortzeko momentuan, onartuta zegoen
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodea, hain zuzen ere 2016ko martxoaren 1eko Diputatuen Kontseiluak hartutako erabakiaren bidez onartutakoa. Hori dela eta, artikuluetan
kode horri bakarrik egiten zaio berariazko erreferentzia. Hala ere, aipatutako bi kodeak
onartu ondoren, 3/2016 Foru Dekretuaren irakurketa zehaztugabea zen eta hori eguneratu beharra zegoen, Zuzentasun Sisteman bertan xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako
Foru Administrazioaren Erakundearen Etika Batzordea baita Erakundearen Zuzentasuneko
Esparruan aurrerago onartzen diren jokabide kodeak betearazteko berme organo nagusia.
Hori guztia dela eta, 2018ko urtarrilaren 16ko 3/2018 Foru Dekretua onartu zen, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoaren Erakundearen Etika Batzordea sortzen
zuen 2016ko martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretua aldatzen zuena7.
Aldaketa horren barne zehaztu zen 2016ko Aplikazio Gidan jasotako proposamena8, hain
zuzen ere ebazpen epearen inguruan. Horri dagokionez, artikulu berri bat gehitu zen, non
xedatu zen kontsultak, kexak edo salaketak ebazteko epea 15 lanegunekoa izango dela.
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7

GAO, 17. zk, 2018ko urtarrilaren 24koa.

8 Erakundearen Etika Batzordearen 2016ko jarduerari buruzko txostenean jasota ageri da Ezarpen Gida,
helbide honetan eskuragarri dagoena: http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica.

3. Sentsibilizazioa
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a) Sentsibilizazio jardunaldia
Jokabide ezegoki hipotetikoei aurre egiteko eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Zuzentasun
Sistemaren barne onartutako jokabide kode ezberdinetan xedatutako balore, printzipio
eta jokabide arauak barneratu eta behar bezala betetzen direla sustatu eta bermatzeko,
Erakundearen Etika Batzordeak dituen funtzioak ezagutzera emateko, beharrezkoa da jokabide kode ezberdinak aplikagarri diren esparruetako pertsonei zuzendutako difusio lana
egitea.
Ildo horretan, 2017ko azaroaren 10ean, Kontratazio Publikoari Aplikatu Beharreko Aplikazio
Kodea eta Erakundearen zuzentasuneko Esparrua izeneko jokabide kodearen aurkezpena
egin zen Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregian, bereziki idazkaritza teknikoetako langileei eta modu batean ala bestean kontratazio prozeduraren momenturen batean parte
hartzen duten langileei zuzenduta. Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren foru organismo
ezberdinetako langileak bertaratu ziren aurkezpen horretara. Bertan azaldu zen zein testuingurutan onartu zen Kode hori, eta zein zen horren aplikazioaren irismena zein garrantzia. Horretarako, esparru horretako bi adituren laguntza eduki zuten: Juan José Álvarez
Rubio, EHUko nazioarteko zuzenbide pribatuan katedraduna eta Gobernantza Demokratikoko Institutuko idazkaria dena; eta Javier Vázquez Matilla, abokatua eta 2015az geroztik
Europako Batzordearen kontratazio publikoari buruzko aditu taldeko kidea.
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Javier Vázquez Matilla, Imanol Lasa eta Juan José Álvarez, 2017ko azaroaren 10eko aurkezpenean

b) Webgunea
Zuzentasun Sistema Instituzionalari buruzko webgunea eta Erakundearen Etika Batzordearen inguruko atala sortu zenetik, erreferentzia bihurtu dira eta bertan jartzen dira Erakundearen Etika Batzorde horrek sortutako dokumentu guztiak, hau da, jorratutako gaiei
buruzko ebazpenak eta urteko Jarduera Memoriak.9
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Erakundearen Zuzentasun Sistemari buruzko webgunea9

9

http://www.gipuzkoa.eus/es/diputacion/sistema-de-integridad/comision-de-etica
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4. Jasotako kontsultak
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a) Laburpena
Arestian aipatutako moduan, Gipuzkoako Foru Aldundiak onartutako bi Jokabide Kode berrien inguruko kontsultak egiteko aukera ezarri zen, Erakundearen Etika Batzordearen jarduera eta azterketa esparrua zabalduz.
2017an zehar, 6 kontsulta jaso eta ebatzi ditu Erakundearen Etika Batzordeak: Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen
eta Jardunbide Egokien Kodearen inguruan egindako 4 kontsulta, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko langileek Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren
Kodearen inguruan egindako 2 kontsulta. Oraindik ez da kontsultarik egin kontratazio publikoari buruzko Kodearen inguruan.
2016an ebatzitako kontsultekin bezala, kodeetan xedatutakoaz haraindian joan behar izan
da kasu guztietan, eta kontsultarekin zerikusia duten araudi ugari aztertu behar izan dira,
kontsulta horiek ulertu eta ebatzi ahal izateko:
•

2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa.

•

2014ko ekainaren 26ko 1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien
Interes Gatazkak Arautzen dituena.

•

2011ko azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena.

•

2015eko martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duena.

•

Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak igorritako LGAKZ 124/2014 Txosten juridikoa,
kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 22,. artikuluan kargu publikodunentzat ezarritako mugei
buruzkoa.

•

20015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa.

•

2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren
Oinarrizko Estatutu Legearen testu bateratua onartzen duena.

•

2015eko uztailaren 21eko 23/2015 Legea, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzailetza Sistema arautzekoa.
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Azpiko taulan ageri dira laburtuta kasu bakoitzean aztertutako xedapenak eta ebazpenaren
emaitza:

• Enpresaren inguruko erabakiak hartzeko orduan abstenitzea, hala badagokio.

• Ez du Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodea urratzen.

• 1/2014 Legea17 , 12. art., arduraldi esklusiboa; 21. ar., jarduera pribatu bateragarriak; 23. art., langile publikoentzako prestakuntza.

Ebazpena

• 6/2005 Foru Araua16, 47 eta 37. artikuluak, bateraezintasunak.

arau batzuk

• Ez da kasu zehatza aipatzen

Jarduera profesionalarekiko bateragarritasuna

• Enpresaren inguruko erabakiak hartzeko orduan abstenitzea, hala badagokio.

• Ez du Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodea urratzen.

• 40/2015 Legea15, 23.2.b). art., langile publikoen abstentziorako arrazoiak.

Aztertutako beste

Egokien Kodea

eta Jardunbide

langile baliokideen

publikoen zein

publikoko kargu

haren sektore

Aldundiko eta

Gipuzkoako Foru

02/2017

Ebazpena

• 3/2015 Legea13.

• LGAKZ 124/2014 txostena14, kargu publikoei ezarritako mugei buruzkoa.

• 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua12, 60.1.g) . art., kontratatzeko debekua.

bestelako arauak

• 1/2014 Legea11, 14.1.a) . art., bateragarritasuna ondarearen kudeaketarekin; 22 eta 23. artikuluak, ondare mugak.

• 6/2005 Foru Araua,10 47 eta 37. artikuluak, bateraezintasunak.

• Objektibotasuna [3.5.b) eta c)]

• Zuzentasuna [3.2.e) ]

• Zintzotasuna eta interesik eza [2.2.4), 3.4.b), 3.4.c), 3.4.d) ]

Ezkontideak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izan dezakeen harreman profesionala

Aztertutako

Egokien Kodea

eta Jardunbide

langile baliokideen

publikoen zein

publikoko kargu

haren sektore

Aldundiko eta

Gipuzkoako Foru

01/2017
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Ebazpena

bestelako arauak

Aztertutako

Kodea

• Nagusi hierarkikoari horren berri emateko gomendioa.

• Ez du Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea urratzen.

• 23/2015 Legea17, 16. art., lankidetza gizarte segurantzarekin (ITSS).

• 40/2015 Legea15. 3.1k). art. printzipio orokorrak.

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua16, 52. art., langile publikoen betebeharrak.

• Inpartzialtasuna [2.4) ]

Kudeaketa Onaren

• Eredugarritasuna [2.2) ]

Etikaren eta

Espediente administratibo bat beste Administrazio batera bidaltzea

• Ez da onartu, kodearen aplikazio eremutik kanpo geratzen baita.

-

-

Espediente administratibo bat beste Administrazio batera bidaltzea

Publikoaren

Foru Enplegu

Gipuzkoako

04/2017 (EP)

Ebazpena

bestelako arauak

Aztertutako

Egokien Kodea

eta Jardunbide

langile baliokideen

publikoen zein

publikoko kargu

haren sektore

Aldundiko eta

Gipuzkoako Foru

03/2017
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• Zintzotasuna eta eskuzabaltasuna [2.2.4) eta 3.4.f)]

• Ez du Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea urratzen.

• 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, 54. art., jokabide printzipioak.

• Zintzotasuna eta interesik eza [2.3.g), h) eta j)]

• Inpartzialtasuna eta Objektibotasuna [2.4)]

• Zuzentasuna [1.c)]

Gabonetako opari bat jasotzea

• Ezin da aitzakia izan kargu publikoaren betebehar eta obligazioak ez betetzeko.

17 2015eko uztailaren 21eko 23/2015 Legea, Laneko eta Gizarte Segurantzako ikuskatzailetza Sistema araut

16 2015eko urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutu Legearen testu bateratua onartzen duena.

15 20015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzkoa.

14 Araubide Juridikoaren Sailburuordetzak igorritako LGAKZ 124/2014 Txosten juridikoa, kargu publikodunen jokabide-kodea eta haien interes-gatazkak arautzen dituen ekainaren 26ko 1/2014 Legearen 22,. artikuluan kargu publikodunentzat ezarritako mugei buruzkoa.

13 2015eko martxoaren 30eko 3/2015 Legea, Estatuko Administrazio Orokorreko goi-karguan aritzea arautzen duena.

12 2011ko azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena.

11 2014ko ekainaren 26ko 1/2014 Legea, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena

10 2005eko uztailaren 12ko 6/2005 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren Antolaketa, Gobernu eta Administrazioari buruzkoa.

Ebazpena

bestelako arauak

Aztertutako

Kodea

Kudeaketa Onaren

Etikaren eta

Publikoaren

Foru Enplegu

Gipuzkoako

06/2017 (EP)

10 11 12 13 14 15 16 17

• Bateragarritasun deklarazioa izapidetzea.

• Ez du Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodea urratzen.

• 1/2014 Legea11 14.1.d). art., elkarteetan parte hartzea.

bestelako arauak

Ebazpena

• 6/2005 Foru Araua10, 47 eta 37. artikuluak, bateraezintasunak.

Aztertutako

Egokien Kodea

eta Jardunbide

langile baliokideen

• Zuzentasuna [2.2.2) eta 3.2.b)]

publikoen zein

Elkarte bateko kide izateko jasotako gonbita

publikoko kargu

haren sektore

Aldundiko eta

Gipuzkoako Foru

05/2017
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2016. urtean gertatu zen modu berean, goi karguek bidalitako kontsultetan, hau da, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen
eta Jardunbide Egokien Kodea aplikagarria den kasuetan, 2014ko ekainaren 26ko 1/2014
Legean, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena,
xedatutakoa aztertu behar izan da bateragarritasunari dagokionez. Izan ere, kargu publikoa eta izaera ezberdineko jarduera pribatuak egitea bateragarria (ala bateraezina) den
galdetzen zen egindako 3 kontsultetan.
Beste alde batetik, Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea ere aztertu behar izan denez, langile publikoek egindako bi kontsultetan 2015eko urriaren 30eko
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren
Legearen testu bategina onartzen duena, bereziki langile publikoen jarduera arautu behar
duten printzipioen inguruan.
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodeari dagokionez, zintzotasuna eta interes eza eta zuzentasuna eta objektibotasuna izan dira aztertutako baloreak, eta azterketa horren bidez
ebatzi dira jarduera pribatuei edo interes gatazka posibleei buruzko kontsultak. Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodeari dagokionez, eredugarritasunari, inpartzialtasunari, zuzentasunari, zintzotasunari eta interes-ezari lotutako
azterketek ebatzi dituzte administrazio arteko lankidetzen edota oparien onarpenari buruzko zalantzak.
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1/2017, 2/2017 eta 5/2017 kontsultak Gipuzkoako Foru Aldundiko 3 zuzendarik egin dituzte. Lehenengo kontsultan (1/2017), ahaidetasuna dagoenez, bi aldeek erabakiak hartzeko
orduan, abstentzio betebeharra nagusitu behar dela ondorioztatu da. Beste bi kontsultetan jarduera pribatuak egin eta kargu publikoa betetzeko bateragarritasunari buruzko galderak egin dira. Lehenengo kasuan (2/2017), Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore
publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodean xedatutakoa urratzen ez den arren, Erakundearen Etika Batzordeak gomendatzen du aipatutako
jarduera hein batean ez egitea. Hala ere, ez du inolako oztoporik ikusten proposatutako
prestakuntza jarduera langile publikoei zuzenduta egoteko. 5/2017 kontsultan ez da urraketarik antzematen Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodean.
Beste alde batetik, langile publikoek hiru kontsulta aurkeztu dituzte (3/2017, 4/2017,
6/2017). Lehenengo kontsulta (3/2017) ez zen onartu, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodetik eta Erakundearen Etika Batzordetik kanpo zegoelako. Izan ere, une hartan, hori zen
onartutako kode bakarra, eta beraz, ez zen aplikagarria langile publikoetan. Hori dela eta,
kontsulta hori berriro ere aurkeztu zuen langile horrek (4/2017), hain zuzen ere Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea onartu zenean, eta
orduan bai aztertu ahal izan zen. Kasu horretan ez da urraketarik antzematen Gipuzkoako foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodean egindako kontsultaren inguruan. Hala ere, eskatzailearen langile publiko izaera babesteko, gomendatzen zaio
kontuz ibiltzea eta nagusi hierarkikoari gaiaren berri ematea, dagokion erabakia har dezan.
Jasotako azken kontsultari dagokionez (6/2017), Gipuzkoako Foru Aldundiak parte hartzen
duen sare batean iraganean zerbitzu bat eman zuen enpresa batek eskainitako opari bat onartzea bidezkoa den ala ez galdetzen da bertan. Kasu honetan, zentzua eta proportzionaltasun
printzipioa kontuan hartuz, Erakundearen Etika Batzordearen ustez, ez da urratzen Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea.

b) Ebatzitako gaiak
2017/1, Andreak, senarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izan dezakeen harreman
profesionalari egindako kontsultari buruzkoa
2017/1. gaia
EBAZPENA, (...) DEPARTAMENTUKO (...) ZUZENDARI NAGUSI DEN (...) ANDREAK EGINDAKO KONTSULTARI BURUZKOA, HORRETARAKO GAIA BAITA ZUZENDARIAREN SENARRAK GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREKIN IZAN DEZAKEEN HARREMAN PROFESIONALA
1.- 2017ko ekainaren 5ean foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordeari (EEB)
mezu elektroniko bat bidali zion interesdunak, Gipuzkoako Foru Aldundiko (...) Departamentuko (...) zuzendari nagusiak. Bertan, iritzia eskatzen zion EEBri, jakiteko ea talkarik
gerta daitekeen berak duen karguaren eta senarrak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin izan
dezakeen harreman profesional hipotetiko baten artean
2.- Mezu elektronikoan interesdunak adierazten du bere senarra (...) izeneko pertsona bakarreko enpresaren titularra dela, eta enpresak aholkularitza lanetan jarduten duela zenbait entitate eta erakunderentzat, publiko zein pribatuentzat.
Hurrena erantsi du ezen bere senarraren jarduera profesionala bi eszenatoki desberdinetan garatzen dela: 1) (...) enpresatik zuzenean eskaini eta gauzatutako zerbitzu profesionaletan; 2) (...) markaren pean eskaini eta gauzatutako zerbitzu profesionaletan; (...) markaren
jabea (...) da, eta (...)k merkataritzako kontratu bat du horrekin, giza baliabideen alorreko
aholkularitza zerbitzuetarako.
3.- Kontsultan planteatzen da ea talkarik gerta daitekeen Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
haren sektore publikoak duten Erakundearen Zuzentasun Sistemaren eta interesdunaren
senarrak Gipuzkoako Foru Aldundiari zerbitzu profesionalak ematearen artean.
EBAZPENA
Lehena.-. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren Erakundearen Zuzentasun Sistemaren eta Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodearen arabera, ez zaio galarazten (...) enpresari berez, ezta (...)en jabetzako (...) markaren bidez ere, edozein izaeratako
itun edo kontraturik sinatzea Gipuzkako Lurralde Historikoko sektore publikoarekin, edo
enpresa horien azpikontratistak diren edota sektore publiko horretako entitateren baten
diru laguntzak jasotzen dituzten enpresekin, baldin eta kontratazio alorrean indarrean dagoen legedia betetzen bada kontratu horiek egitean.
Bigarrena.-. Kontsulta egin duen pertsonak erabakiren bat hartu beharko balu senarra alderdi interesduna den gairen baten inguruan, edo erabaki horrek bere inguruko interesei
zuzenean edo zeharka eragin diezaiekeenean, abstenitu egin beharko litzateke, hain zuzen
ere kautela gisa, interes gatazkak prebenitzeko eta saihesteko eta partzialtasun eta faboritismo susmo edo zalantza oro ezabatzeko, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikulua
betez zein Gipuzkoako Foru Administrazioaren Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodeko
3.2.e), 3.4.c) eta d) eta 3.5.b) eta c) arauek ezarritakoaren indarrez.
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Hirugarrena.-. Abstentzioak Gipuzkoako Foru Administrazioko Jokabide eta Jardunbide
Egokien Kodeak exijitzen dituen berme guztiak bete ditzan, ebazpen honen bigarren atalean aipatzen diren gaiak hierarkikoki interesdunaren mende ez dauden organoek kudeatu
eta ebatzi behar dituzte.
2017/2, Jarduera profesional eta jardutearen bateragarritasuna egin den kontsultari
buruzkoa
2017/2. gaia
EBAZPENA, (...) DEPARTAMENTUKO (...) ZUZENDARI NAGUSI (...)K, JARDUERA PROFESIONAL EZ ORDAINDU BATEAN ETA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO KARGUAN JARDUTEAREN BATERAGARRITASUNAZ, EGIN DUEN KONTSULTARI BURUZKOA
1.- 2017ko abuztuaren lauan, interesdunak, (...)ko zuzendari nagusia denak, ahozko kontsulta bat egin dio foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordeari, jarduera profesional ez ordaindu batean eta Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendari karguan jardutearen
bateragarritasunaz eta halako zerbitzuak erakundean doan eskaintzeko aukeraz.
2.- Bere azalpenean dio urteak daramatzala Coaching pertsonalari buruzko ikasketak egiten, zeinaren bitartez pertsona bat edo pertsona talde bat laguntzen, trebatzen edo entrenatzen den, helburu batzuk betetze aldera edo trebetasun espezifikoak garatze aldera,
norberaren baliabideak eta trebetasunak erabiliz eta motibazioan, erantzukizunean eta
sormenean tinko oinarrituz. Hala, joan den hiru urtean graduondo bat egiten aritu da gaiari
buruz, zeinaren praktikak aurten bertan amaitu dituen.
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Ez du baztertzen profesionalki horretara dedikatzeko aukera GFAko kargualdia amaitzen
duenean eta, hortaz, gustatuko litzaioke gaur egun praktikatzen eta entrenatzen jarraitzea. Adierazi du ez duela asmoa, kasua bada, (...)ko zuzendariaren dedikazioarekin batera
emango lituzkeen zerbitzu horiengatik kobratzeko.
3.- Egin duen kontsultan, interesdunak bi kontu planteatzen ditu: alde batetik, ea jarduera
profesional ez ordaindu batean GFAko zuzendari karguaren paraleloan jarduteak talka egiten duen Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere sektore publikoaren Zuzentasun Instituzionalaren Sistemarekin, eta, bestetik, ea bere zerbitzuak (doan) erakundeko prestakuntza
planaren barruan eskaintzea Sistema horrekin bat datorren
EBAZPENA
Lehena.-. Jarduera pribatu ez ordaindu batean eta kargu publikoan batera jarduteak ez du
talka egiten Gipuzkoako Foru Administrazioko eta bere sektore publikoko Erakundearen
Zuzentasun Sisteman eta Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodean ezarritakoarekin; nolanahi ere, GFAko goi kargu publikodunei aplikagarri zaien arau-koherentziaren onerako,
Erakundearen Etika Batzorde honek (...) andreari gomendatzen dio ez egitea.
Bigarrena.-. (...) andreak aukera du bai GFAko Ezagutzaren Kudeaketa atalari eskaintzeko
enplegatu publikoei zuzendutako coaching pertsonaleko prestakuntza ikastaro bat, bai eta
unibertsitateko irakaskuntza jardueran aritzeko, betiere urtean 60 irakastordu gainditzen
ez baditu, aldez aurretik horretarako baimen egokia eskuratu badu eta legeria aplikagarriak
ezarritako beharkizunak betetzen baditu.

2017/3, bere eskumeneko espediente administrativo dagoen informazioa beste administrazioara pasatzeari buruzko kontsulta
2017/3. gaia
EBAZPENA, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ENPLEGATU PUBLIKO BATEK EGINDAKO KONTSULTA ANONIMOA, BERE ESKUMENEKO ESPEDIENTE ADMINISTRATIBO
BATEAN DAGOEN DOKUMENTAZIO JAKIN BAT LAN ETA GIZARTE SEGURANTZARAKO
IKUSKARITZARA BIDALTZEARI BURUZKOA
1.- 2017ko urriaren 16ko Foru sektore publikoko Erakunde Etikako Batzordera (EEB) bidalitako posta elektroniko baten bidez, interesdunak foru sektore publikoko EEBk esku
hartzea eskatzen du.
Interesduna Gipuzkoako Foru Aldundiaren enplegatu publiko bat da, eta jakin nahi du ea
bidali dezakeen Lan eta Gizarte Segurantzarako Ikuskaritzara bere eskumeneko espediente administratibo batean duen dokumentazioa.
2.- Posta elektronikoan, eskatzaileak azaltzen du espedientea honi buruzkoa dela: gaitasun
profesionalaren egiaztagiria ematea (…) ei.
Indarrean dagoen legediak eskatzen du Espainian prestakuntza jarraitua jasotzeko, hautagaiek ohiko etxebizitza Espainian izatea edo Espainian lan egitea.
Ekarri den kasu honetan, bi hautagaiek ekarritako dokumentazioa (…) ondokoa da: NIE bat,
kreditatzen ez duena ohiko etxebizitzaren baldintza; eta errekerimendu bat eginda, (…) edo
(…) barne dokumentu arruntak ekarri zituzten, kreditatzen ez dutenak besteren kontuko
lanik edo lan autonomorik Espainian.
Azkenik, susmo bat jakinarazten da: autonomo faltsuak izan daitezkeela, merkatuak lehiakortasun ez leialean ari direnak.
3.- Egitateak aurkeztuta, interesdunak jakin nahi du bidali ote dezakeen Lan eta Gizarte
Segurantzako Ikuskaritzara dokumentazio bat, bere eskumeneko espediente administratibo batean dagoena, bertako datuok kreditatu behar baitute prestakuntza jarraitua nahi
duten hautagaiek Espainian lan egiten dutela
EBAZPENA
Aurkeztutako kontsulta ez onartzea, Gipuzkoako Foru Administrazioko eta foru sektore
publikoa osatzen duten gainerako entitateetako kargu publikoen nahiz langile baliokideen
Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodearen aplikazio esparrutik kanpo geratzen den enplegatu publikoaren jarduerari berari buruzkoa delako.
2017/4, bere eskumeneko espediente administrativo dagoen informazioa beste administrazioara pasatzeari buruzko kontsulta
2017/4. gaia
EBAZPENA, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ENPLEGATU PUBLIKO BATEK EGINDAKO KONTSULTA ANONIMOA, BERE ESKUMENEKO ESPEDIENTE ADMINISTRATIBO
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BATEAN DAGOEN DOKUMENTAZIO JAKIN BAT LAN ETA GIZARTE SEGURANTZARAKO
IKUSKARITZARA BIDALTZEARI BURUZKOA.
1.- Foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordeari 2017ko azaroaren 8an bidalitako
posta elektroniko baten bidez, interesdunak, Gipuzkoako Foru Aldundiko enplegatu publikoa berak, eskatzen du Batzordeak esku hartzea, hartara haren iritzia jasotzeko gai jakin
baten inguruan: ea bere eskumeneko administrazio espediente batean dagoen dokumentazio jakin bat bidaltzerik badaukan edo bidali behar duen Lan eta Gizarte Segurantzarako
Ikuskaritzara.
2.- Posta elektronikoan, eskatzaileak azaltzen du espedientea honi buruzkoa dela: (…).
Legediak agintzen duenez, batetik, (…)k bost urtean behin (…) prestakuntza ikastaro bat
egin behar dute, (…) batean, hartara (…)ri buruzko zenbait gaitan eguneratzeko; eta, bestetik, prestakuntza jarraituarekin jarraitu ahal izateko, izangaiek beren ohiko egoitza Estatuan izan behar dute edo Estatuan lan egin behar dute.
Ekarri den kasu honetan, hau da bi izangaiek, prestakuntza eskaintzen duen (…)ren bidez,
ekarritako dokumentazioa: NIE bat, kreditatzen ez duena ohiko egoitzaren baldintza. Hori
argitzeko eskaera egin ondoren, (…) dokumentu arruntak ekarri dituzte, kreditatzen ez
dutenak besteren kontuko lanik edo lan autonomorik Espainian.
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3.- Horiek horrela, interesdunak Batzordearen iritzia jakin nahi du honen gainean: ea bere
eskumeneko administrazio espedientean agertzen den dokumentazioa Lan eta Gizarte Segurantzarako Ikuskaritzari bidali behar ote dien, irregulartasunak detektatu baitira, zeinak
berekin susmoa baitakarte ez ote diren autonomo faltsuak, merkatuan lehia ez leialean
aritzen direnak.
4.- Interesdunak bere egin du Gipuzkoako foru enplegu publikoaren Kode Etikoaren eta
Kudeaketa Onaren 9.5 artikuluak aurreikusten duen anonimaturako eskubidea
EBAZPENA
Lehena.-. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere sektore publikoaren Erakunde Osotasunaren Sistemari jarraikiz, erakunde arteko lankidetzak eta Lan Ikuskaritzari lehia ez leialean garatzen den balizko jarduera bati buruzko susmo bat jakinarazteak ez du urratzen
Gipuzkoako foru enplegu publikoaren Kode Etikoa eta Kudeaketa Ona.
Bigarrena.-. Zerbitzari publiko den aldetik bere zereginen betetze librea babesteko, gomendatzen dugu egitateak hierarkiako bere nagusiari jakinaraztea.
2017/05, Elkarteko kide izateko gonbidapenari buruzko egin duen kontsulta
2017/5. gaia
(...)KO DEPARTAMENTUKO ZUZENDARI NAGUSIA DEN (...) ANDREAK EGINDAKO KONTSULTARI BURUZKO EBAZPENA, EUSKALERRIAREN ADISKIDEEN ELKARTEKO KIDE
IZATEKO GONBIDAPENA JASO DUELA ETA
1.- Foru sektore publikoaren Erakundearen Etika Batzordeari 2017ko azaroaren 8an bidalitako posta elektroniko baten bidez, interesdunak, Gipuzkoako Foru Aldundiko (...)ko

Departamentuko (...) zuzendari nagusia bera, Erakundearen Etika Batzordearen iritzia eskatzen du Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kide izateko gonbidapena jaso duela eta.
2.- Posta elektronikoan, eskatzaileak dio gonbidapena jaso duela Euskalerriaren Adiskideen
Elkarteko kide izateko, eta planteatzen du ba ote den talkarik erakunde horretako kide
izatearen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta bere sektore publikoaren Erakunde Osotasunaren Sistemaren artean
EBAZPENA
Lehena.-. Interesdunak berehala hasi behar du bateraezintasunen alorrean aplikagarri den
legediak aurreikusten duen administrazio prozedura tramitatzen, bateragarritasun aitormena eskatu eta lortzeko.
Bigarrena.-. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erakunde Osotasunaren Sistemari jarraikiz, eta
zehazki Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodearen 3.2.b) eta 3.4.f) puntuei jarraikiz, eta
1/2014 Legeak, ekainaren 26koak, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes
Gatazkak Arautzen dituenak, 14.1.d) artikuluan dioenarekin bat, Euskalerriren Adiskideen
Elkartean sartzeak ez du urratzen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodea.
Hirugarrena.-. Euskalerriaren Adiskideen Elkartean sartzeak ez ditu eragotziko edo kaltetuko interesdunak betetzen duen kargu publikoak berekin dakartzan betekizunak, eta ez
du auzitan jarriko haren inpartzialtasuna edo independentzia, eta ez dio kalterik eragingo
interes publikoari.
2017/06, gabonetan jasotako opari bati buruzko kontsulta
2017/06. gaia
ZERBITZUBURUAK EGINIKO KONTSULTARI BURUZKO EBAZPENA, GABONETAN JASOTAKO OPARI BATEN INGURUAN
1.- Foru sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordera (EEB) 2017ko abenduaren 20an
igorritako posta elektroniko bidez, interesdunak EEBren esku hartzea eskatu du, Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) parte den Q-epea izeneko sarearekin elkarlanean aritzen den
enpresa baten aldetik jaso duen Gabonetako opariari eman behar dion erabilerari buruz
zer iritzi duen jakiteko.
2.- Eskatzaileak bere idatzian adierazten du GFA Q-epea sarearen (Euskadiko erakunde
publikoen sarearen) barruan dagoela eta bertan aktiboki parte hartzen duela (...) Zerbitzuaren bitartez. Sare honen baitan hainbat lan talde ari dira lanean, besteak beste, Irudia
eta Markari buruzko taldea (zeinetan parte hartzen baitu GFAk), talde hori izanik bai sarearen web orria bai irudi korporatiboaren elementu batzuk hainbat ekitalditarako enkargatu dizkiona (...) enpresari, bera izanik interesdunari opari bat igorri diona Gabonetako jai
ospakizunekin bat, hau da, 6 txokolate tableta bi kaxatan bananduta. Bestalde, aipatutako
enpresarekin daukan lotura bakarra hori dela adierazi du.
3.- Jasotako opariari eman behar dion erabilerari buruz EEBren iritzia zein den jakin nahi
du interesdunak.
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EBAZPENA
Lehena.-. 2.3 artikuluan arauturik dauden zintzotasunari eta interesik ezari buruzko balio
etikoekin lotutako jokabide arauen h) eta j) letretan Kode Etikoak ezarritakoaren arabera
jokatu du interesdunak, oparia berehala jarri baitu foru Administrazioaren esku eta EEB
honengana jo baitu kontsulta eske.
Bigarrena.-. Gipuzkoako Foru Aldundiko Erakundearen eta bere sektore publikoaren Zuzentasun Sistemari jarraikiz, 6 txokolate tableta onartzeak ez du urratzen Gipuzkoako foru
Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodea.
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5. Ezarpen Gida
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a) Opariak
2017an jorratutako gaietako bat izan da Foru Administrazioarekin lan egiten duen enpresa
batek eskainitako opari bat onartzea (ala ez). Kasu honetan, langile publiko batek egindako
kontsulta zen, baina goi kargu batek ere egin zezakeen kontsulta bera, bi kodeetan berariaz
aipatzen baita gai hori Zintzotasuna eta Interes-eza baloreen inguruko jokabide arauak
aipatzean:
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta Jardunbide Egokien Kodearen 3.4.g. artikulua:
g)
Edonola ere, Foru Aldundiaren irudia babesteko, kontratatu diren edo ardura publikoen berariazko esparruan objektiboki kontratu daitezkeen enpresa edo partikularrek egindako opari, gonbidapen edo hitzaldi
eskaintzei uko egingo diete foru karguek. Opari edo gonbidapena entregatzen bada, hori foru administrazioaren edo sektore publikoko entitatearen
esku utziko da berehala, era horretan, dagokion tratamendua emateko.
Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodearen 3. artikulua:
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g)
Foru langile publikoek ez dute oparirik, gonbidapenik, bidaiarik,
janaririk edo konpentsazio ekonomikorik onartuko hitzaldiak emateagatik
edo komunikabideetan parte hartzeagatik, berariaz euren lanpostuko berezko funtzioak gauzatzeari lotutako jarduerak direnean, eta modu berean
ez dute euren zintzotasuna zalantzan jar dezakeen onurarik onartuko, edo
erabakiak hartzea baldintzatu dezakeen edo baldintzatu dezakeela ematen
duen bere eskumeneko gaietan parte hartuko. Berme organoak, kontsulta
edo kexen bidez, opari, konpentsazio edo onura horiek onartu daitezkeen
kasuak ezarriko ditu. Salbuespen horiek Kode honen Ezarpen Gidan berariaz jasoko dira.
h)
Edozelan ere, foru langile publikoek, erakundearen irudia babesteko asmoz, euren ardura publikoen eremu zehatzean kontratatuak izan
diren edo objektiboki kontratatuak izan daitezkeen enpresa edo partikularren opari, gonbidapen, kongresuetan edo hitzaldietan parte hartzeko eskaintzak ukatuko dituzte. Oparia edo gonbidapena emango balitz, berehala foru administrazioaren edo sektore publikoko erakundearen esku jarri
beharko litzateke, dagokiona egiteko..
Xedapen horien guztien helburua da hartutako (edo etorkizunean hartuko diren) erabakien
inpartzialtasuna bermatzea, horrelako opariak egiten dituenaren aldeko mesede traturik
ez sortzeko.
Hala ere, egia da salbuespenak egiteko aukera ezartzen dela, baina testuak dioen moduan,
Erakundearen Etika Batzordeak zehaztuko du zein diren salbuespen horiek. Aukera hori
ezartzen da, espero den moduan, kasuistika oso zabala izan baitaiteke, eta kasu bakoitzeko
baldintzak bereziak izan daitezkeelako. Hori dela eta, ez da ez eraginkorra ezta bidezkoa
ere, debeku orokor bat jartzea.

Administrazio ezberdinek modu ezberdinean jorratu dute egoera hau. Hala ere, administrazio gehienek erabaki dute atalase ekonomiko bat jartzea inflexio puntu gisa, oparia
onartu ala ez onartzeko muga ezartzeko. Galiziako Xuntak, adibidez, hori egiten du: 2014ko
irailean kode deontologiko bat onartu zuen, gobernuko kideei, goi karguei eta Galiziako
administrazio publikoko langileei aplikatzekoa. Kodeak debekua ezartzen du zuzenean ala
hirugarrenen bidez, oparirik onartzeko, bai norberarentzat, bai senideentzat ere, adeitasun sozial edo instituzionala adierazten duten opariak izan ezik. Ez dira adeitasun sozial
edo instituzionaltzat joko 90 eurotik gorago opariak (Galiziako Aldizkari Ofiziala (DOG),
2014ko irailaren 19a).
Hala ere, arestian adierazi dugun moduan, Erakundearen Etika Batzorde honen ustez, zaila da atalase ekonomiko bat ezartzea, gure ustez beharrezkoa baita egoera bakoitzaren
baldintzak dagokion testuinguruan ezartzea, eta ez opariaren balio ekonomikoa bakarrik
kontuan hartzea. Hori dela eta, gure ustez, Erakundearen Etika Batzordeak izan behar du,
halakorik dagoenean, dagokion oparia onartzea bidezkoa den ala ez erabakitzen duena.
Izan ere, 06/2017 kontsultan aipatu genuen moduan, kontuan hartu behar da kasu bakoitzean «(…) langile publikoaren jarduera publikoan eragina edukitzeko nahitako opari bat
den edo aitzitik, adeitasunezko opari bat den, jaiegun bat edo antzeko zerbait ospatzeko
bidalitakoa» edo «(…) gure ingurune sozialean oso errotuta dagoen ohitura bat, data jakin batzuetan, kargu edo langile publikoei opariak egitea, adeitasunezko keinu gisa. Kasu
horretan, jo daiteke opari hori gure kulturako ohiko eta adeitasunezko ohituren artean
dagoela». Edonola ere, argi dagoena da, zentzua hartu behar dela kontua gai honetan, eta
proportzionaltasunaren printzipioaren arabera jokatu behar dela.
Beraz, Gipuzkoako Foru Enplegu Publikoaren Etikaren eta Kudeaketa Onaren Kodean adierazten den arren «salbuespen horiek Kode honen Ezarpen Gidan berariaz jasoko direla»,
Erakundearen Etika Batzorde honek uste du ez dela beharrezkoa salbuespen zerrenda luze
bat egitea, baizik eta kasuz kasu aztertu behar direla kontsultak, eta kasuz kasu ebazten
jarraitu behar direla.
b) Bateragarritasuna jarduera pribatuarekin
2/2017 kontsultan, kargu publikoarekin batera jarduera profesional pribatu bat egitea bateragarria ote den galdetzen da. Lehen aldiz, Erakundearen Etika Batzordeak kasuan eragina zuen araudia ez den beste araudi bateko xedapenak aztertu behar izan ditu, Gipuzkoako
Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen eta
Jardunbide Egokien Kodean ez baitu horren inguruko erreferentziarik aurkitu.
Egia esan, memoria honetan eta 2016ko jardueran aipatu zen moduan, Foru Administrazioko goi karguei dagozkien kasuetan, aplikagarria da 2014ko ekainaren 26ko 1/2014 Legea,
Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena. Bertan
xedatzen dira, besteak beste, kargu publikoarekin bateragarriak/bateraezinak diren kasuak.
Agian nahikoa da EAEko legeak jasotako erreferentzia hori aipatzea, eta argi dago Jokabide
Kodeko xedapenek ezin dutela lege horien aurkako ezer xedatu. Hala ere, agian komenigarria da Erakundearen Etika Batzorde horiek, hori azpimarratu eta 2017ko Ezarpen Gidan
jasota uztea atal berri bat Kontratazio Publikoari aplikatu beharreko Jokabide Kodea eta
Erakundearen zuzentasuneko Esparruan, hain zuzen ere Zintzotasunaren eta Interes-eza-
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ren baloreen barne, era horretan, argi eta garbi uzteko aipatutako 1/2014 Legean xedatutako zentzuan, kargu publikoa betetzeak esklusibotasun izaera duela:
«12. artikulua—Arduraldi esklusiboa

1.- Lege honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikodunek arduraldi esklusiboz beteko dituzte eginkizunak eta ezingo dute aldi berean,
ez berek ezta ordezpen edo ahalordetze bidez ere, ezein postu, kargu,
ordezkapen, lanbide, merkataritza-jarduera, jarduera profesional edo
industria-jardueratan aritu, publikoetan zein pribatuetan, norberaren
kontura edo inoren kontura izan.
2.- Aurreko paragrafoan xedatutakoak ez die eragiten lege honetan
ezarritako salbuespenei ezta Jaurlaritzak, interes publiko bereziko
arrazoiengatik, sektore publikoan bigarren postua betetzeko ematen
dituen baimenei ere, eta, horrelako kasuetan, ezin da ordainsari bat
baino gehiago jaso.
Horregatik 3.4.j) atala gehitzea proposatzen dugu, erredakzio honekin:

j) Kode honen aplikazio-eremuan dauden kargu publikodunek arduraldi esklusiboz beteko dituzte eginkizunak eta ezingo dute aldi berean,
ez berek ezta ordezpen edo ahalordetze bidez ere, ezein postu, kargu,
ordezkapen, lanbide, merkataritza-jarduera, jarduera profesional edo
industria-jardueratan aritu, publikoetan zein pribatuetan, norberaren
kontura edo inoren kontura izan, legeak ezarritako salbuespenei eragin
gabe.
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Ondorengo taulak 2017 Ezarpen Gida jasotzen du18:
GAIA

Atal berri bar barneratzen da: JJEKren 3.4.j)

18

JJKEa aldatuko da

AKORDIOA
j) Kode honen aplikazio-eremuan dauden kargu
publikodunek arduraldi esklusiboz beteko dituzte
eginkizunak eta ezingo dute aldi berean, ez berek
ezta ordezpen edo ahalordetze bidez ere, ezein
postu, kargu, ordezkapen, lanbide, merkataritzajarduera, jarduera profesional edo industriajardueratan aritu, publikoetan zein pribatuetan,
norberaren kontura edo inoren kontura izan,
legeak ezarritako salbuespenei eragin gabe.
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Erakundearen Etika Batzordearekin harremanetan jarri:
zuzentasuna@gipuzkoa.eus
Herritarren Informazio eta Arreta Bulego Zentrala. Foru Jauregia
Gipuzkoa Plaza z.g. 20004, Donostia
www.gipuzkoa.eus/eu/aldundia/zuzentasun-sistema/etika-batzordea
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