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3/2018 Gaia
(...) JAUNAK, (...)KO ZUZENDARI NAGUSIAK EGINDAKO KONTSULTARI BURUZKO
EBAZPENA, HAIN ZUZEN ERE HITZALDI BATENGATIK KOBRATZEAREN EDO
DIRU HORI DOHAINTZAN EMATEKO AUKERAREN INGURUKOA

I.- KONTSULTA

1.- 2018ko otsailaren 21ean, (...) jaunak, (...)ko zuzendari nagusiak ahozko kontsulta bat1
egin zion Erakundearen Etika Batzordeari. Bertan galdetu zuen ea posible den hitzaldi bat
emateagatik kobratzea, eta hori ezinezkoa balitz, diru hori ongintzako erakunde bati
dohaintzan emateko eskaera egitea posible den.

2.- Interesdunak bere azalpenean adierazi zuen Deustuko Unibertsitateak gonbita luzatu
diola “Cómo crear una buena (...)” (Nola sortu (…)) izeneko hitzaldia emateko,
Gipuzkoako Foru Aldundiko esparru horretako zuzendari gisa, hain zuzen ere
unibertsitate horrek bigarren urtez jarraian antolatzen dituen (…) Solasaldi Estrategikoen
esparruan. Hitzaldi horren truke 360 euro jasoko dituela aurreikusi da.

(...) jaunak adierazi du ez duela uste ordainketa hori jaso dezakeenik, hala ere, ildo
horretan Erakundearen Etika Batzordeak baieztapena ematea eskatzen du, eta
ordainketa hori jaso badezake, jakin nahiko luke unibertsitate horri eska diezaiokeen diru
hori ongizateko erakunde bati dohaintza ematea.

II.- ARAU APLIKAGARRIAK

1.- Diputatuen Kontseiluak 2016ko martxoaren 1ean hartutako erabakiaren bidez,
Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren Sektore Publikoko Erakunde Zuzentasun sistema
1

Martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru sektore publikoko
Erakundearen Etika Batzordea eratzekoak, 6.4. artikuluan xedatutakoaren arabera, ahozko kontsulta hori
idatziz jaso zen, izapidetu ahal izateko: “4. Kontsultaren bat ahoz egiten bada, bere edukia idatziz jaso
beharko da, eskatutako konfidentzialtasunari eustea eragotzi gabe”.
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onartu zuen. Horren bidez, etika publikoa eta eredugarritasuna ezarri nahi dira nortasun
ezaugarri gisa.

Sistema horren barne dago Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko
kargu publikoen zein langile baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodea. Horrez
gain, foru kargu publikoak eta kargu baliokideak dituzten pertsonek beren funtzioak eta
jarduera publikoak egitean bete eta sustatu beharreko jokabide eta jardunbide arauak
identifikatzen ditu sistema horrek, baita esparru pribatuan bete eta sustatu beharrekoak
ere, baldin eta beren jokabide pribatuak eragina badu jarduten duten erakundearen
irudian. Horren guztiaren xedea da osotasuna eta eredugarritasuna sustatzea, betiere
erakundearen irudia babestuz.

2.- Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein langile
baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodea zortzi baloreen inguruan ezarri da —
ordezkaritza, zuzentasuna, eredugarritasuna, zintzotasuna eta eskuzabaltasuna,
objektibotasuna, profesionaltasuna, eraginkortasuna zein bizikidetza eta errespetua— eta
zortzi printzipio nagusi ditu: Lidergo partekatu eta eraldatzailea, gardentasuna, datuen
eskuragarritasuna, kudeaketa eta berrikuntza eredu berria, euskararen sustapena eta
erabilera, kohesio ekonomiko-soziala eta lurralde oreka, harreman kapitalean
oinarritutako gobernua eta herritarren entzute aktiboa, eta kontuak ematea.

Balore eta printzipio esparru horretan, jarrera eta jokabide katalogo zabal bat zehazten du
Kode horrek, hain zuzen ere Erakundearen Etika Batzorde honek jarduteko
erreferentziako parametro gisa, era horretan, borondatez Kodera atxikitako kargu
publikoek edo Kodeko xedapenak behar bezala betetzeko zinezko interesa duten
hirugarren pertsonek helarazitako kontsultak, zalantzak eta dilema etikoak erantzuteko.

3.- Erakundearen Zuzentasun Sistemak aurreikusten du Erakundearen Etika Batzordea
osatzea organo independente gisa, hain zuzen ere Jokabide eta Jardunbide Egokien
Kodea arautzen duten balore, printzipio eta jardunbideak bultzatu, sustatu, babestu eta
betetzen direla bermatzeko, baita erakundearen irudia kaltetu dezakeen edozein ezbetetze edo jardunbide desegokiri aurrea hartzeko ere.

Berme organoaren funtzioak kargu publikoetan eta kargu baliokideetan islatuko dira,
besteak beste.
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4.- Martxoaren 1eko 3/2016 Foru Dekretuak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko foru
sektore publikoko Erakundearen Etika Batzordea eratzekoak (Urtarrilaren 16ko 3/2018
Foru Dekretuaren bidez aldatu zena) 3.b) artikuluan xedatzen du Erakundearen Etika
Batzordearen eginkizuna dela ebazpen, txosten eta oharren bidez, kargu publikoek
egindako kontsultak eta azaldutako zalantza zein dilema etikoak ebaztea.

5.- Eskatzaileari Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen
zein langile baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodea aplikatzen zaio, horren
1.3. arau orokorreko 1. artikuluko b) hizkian xedatutakoaren arabera.

III. ERAKUNDEAREN ETIKA BATZORDEAREN BALIOESPENA

1.- Interesdunak egindako kontsultan aldian behineko jarduera bat aipatzen da, hain
zuzen ere (...)zuzendari nagusi gisa betetzen duen kargu publikoarekin zuzeneko
zerikusia duena. Izenburuak berak aipatzen duen moduan, (…) egoki bat sortzeko gakoak
ematea da hitzaldiaren xedea.

2.- Ildo horretan, Erakundearen Etika Batzordeak aurreko ebazpenetan (02/16 eta 02/18)
aztertu duen moduan, zintzotasunaren eta eskuzabaltasunaren baloreei lotutako jokabide
arauak Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore publikoko kargu publikoen zein
langile baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien Kodeko 3.4.f) artikuluan ageri dira
xedatuta:

f) Foru kargu publikoek ez dute inolako opari, gonbidapen, bidaia, otordu edo ordainketa
ekonomikorik onartuko beren funtzioak betetzean hitzaldiak emateagatik edo karguari lotutako
jarduerak egiteagatik, baldin eta horiek bere zintzotasuna zalantzan jartzen badute, edota parte
hartzeko prozesua baldintzatzen dutela pentsa badaiteke. Kontsulta edo kexen bidez, berme
organoak kasuan kasu onargarriak eta onartezinak diren opari, konpentsazio eta onuren zerrenda
ezarriko du. Salbuespen horiek Kode honetako Aplikazio Gidan xedatuko dira.

Kasu honetan, ez dago zalantzarik interesdunaren partaidetza eta horri dagokion
ordainketa ekonomikoa (...)zuzendari nagusi izateagatik sortzen direla, eta beraz, arestian
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aipatutako kasua izango litzatekeenez, ez da bidezkoa interesdunak konpentsazio hori
jasotzea.

3.- Aipatutako ordainketa jaso ezin badu, unibertsitateari diru hori ongintzako erakunde
bati dohaintzan ematea eskatzeko aukeraren inguruan, adierazi behar dugu ez dagokiola
Erakundearen Etika Batzorde honi foru administrazioarekin zerikusirik ez duten entitateen
jarduketari buruzko auziak ebaztea, Gipuzkoako Foru Aldundiko eta haren sektore
publikoko kargu publikoen zein langile baliokideen Jokabide eta Jardunbide Egokien
Kodearen aplikazio esparrutik kanpo baitago.

Hori guztia aintzat hartuta, Erakundearen Etika Batzordeak aho batez ematen du
hurrengo

EBAZPENA

Bakarra.- Interesdunak kongresuan parte hartzeak ez ditu urratzen Jokabide eta
Jardunbide Egokien Kodeko xedapenak. Hala ere, Kode horretako 3.4.f) artikuluan
xedatutakoaren arabera, ezingo du bere onurarako ordainketa ekonomikorik jaso.

Donostian, 2018ko otsailaren 27an.
Erakundearen Etika Batzordeko presidentea
Imanol Lasa Zeberio jauna

