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Arartekoaren 2022IR-1119-22 Ebazpena, 2022ko azaroaren 8koa. Horren bidez, 

amaitutzat jo da hautaketa-prozesu bati lotutako kexa batean egindako jarduna. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona bat Arartekoarengana joan zen Bizkaiko Tutoretza Erakundean 

gizarte-langile lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuari buruzko kexa bat 

aurkeztera. Prozesu hori 2021eko abenduaren 26an deitu zen, prentsako 

iragarki baten bidez, eta giza baliabideen aholkularitzako enpresa pribatu baten 

bidez gauzatu zen. 

 

Pertsona horrek adierazi zuen ez zegoela ados prozesuaren garapenarekin eta 

emaitzarekin, eta ziurtatu zuen ez zela jakinarazi prozesuaren alderdi nagusiak 

arautzen zituen deialdi-ebazpenik, ezta prozesuaren amaiera-ebazpena ere. 

 

Ildo horretan, adierazi zuen ezin izan zuela jakin zein proba egin beharko zituen 

prozesuan (azkenean nortasun-testa, elkarrizketa eta euskazko jakite-proba 

izan ziren), eta ez zela publiko egin zein merezimendu baloratuko ziren, ez nola 

egingo zen, ez balorazio horren emaitza, ez eta, azken batean, prozesuaren 

azken emaitza ere, salbu eta komunikazio labur bat, bere egoera pertsonala 

soilik islatzen zuena. 

 

Azkenik, adierazi zuen ez zela argitaratu prozesuaren ondoriozko lan-poltsa, eta 

ez zela ebatzi, gutxienez modu publikoan, aurretik zegoen lan-poltsaren egoera. 

 

2. Arartekoak kexan planteatutako gaiaren aurretiazko azterketa egiten zuen 

bitartean, beste pertsona baten idazki bat jaso zen, erakunde honi hartan 

adierazitakoen antzeko kontsiderazioak helarazten zizkiona, nahiz eta oraingo 

honetan data horretan bertan Bizkaiko Tutoretza Erakundean administrari 

lanpostuak betetzeko deitutako hautaketa-prozesuari buruzkoak izan. Enpresa 

bera zen prozesu horren garapenaren arduraduna. 

 

3. Azaldutakoa ikusita, Arartekoak eskaera bana egin zion Gizarte Ekintzako Foru 

Departamentuari, aipatutako hautaketa-prozesuei buruzko informazioa 

eskatzeko. Ondoren, administrazio horren erantzunak jaso zituen. 

 

Idazki horietan adierazitako argudioen azterketa eta analisia ondoren agertzen diren 

ataletan egingo da, eta, beraz, ez da egokia une honetan horiek deskribatzea. 
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Gogoetak 

 

1. Urriaren 31ko 9/2000 Foru Arauan1 xedatutakoaren arabera, Bizkaiko 

Tutoretza Erakundea zuzenbide publikoko erakunde gisa eratu eta sortu zen, 

nahiz eta gaur egun Bizkaiko Foru Aldundiak enpresa erakunde publiko gisa 

definitzen duen. 

 

Zentzu horretan, eta foru sektore publikoaren parte den heinean, enplegu 

publikorako sarbidea arautzen duten irizpideak eta berdintasun, merezimendu, 

gaitasun eta publizitate printzipio orokorrak aplikatu behar zaizkio, halako 

moldez non horiek bermatuta geratu beharko baitute erakunde horretarako 

edozein hautaketa-prozesutan edo langileen kontratazioan. 

 

2. Arartekoak Gizarte Ekintza Sailari egindako informazio-eskaeren arabera, 

erakunde horrek ezin izan zuen prentsan argitaratutako deialdiaren iragarkia 

baino dokumentazio gehiago eskuratu, ez baitzekiten zein izan zen haren 

hedapen zehatza. 

 

Ildo horretan, adierazi genuen ez genekiela deialdi hori arautuko zuen beste 

tresnaren bat prestatu eta argitaratu ote zen, eta berariaz definitu ote ziren 

hautaketa-prozesuen funtsezko elementu guztiak, prozesu horiek hasi aurretik 

zehaztuta egon zitezen eta interesdun guztiek behar bezala ezagutu zitzaten. 

 

Iragarkiaren edukiari helduz, ikusi zen bertan lanpostuen funtzioen deskribapen 

labur bat jasotzen zela, eta parte hartzeko hainbat baldintza ezartzen zirela; 

hala ere, erakunde honen ustez, lehen azterketa batean, eta gaiari buruzko 

informazio gehigarririk eman ezean, testua ez zen behar bezain zehatza. 

 

Titulazio akademikoari dagokionez, gizarte-langilearen lanpostuak Gizarte 

Laneko unibertsitate-titulua edo baliokidea izatea eskatzen zuen, baina ez zen 

ezer adierazten titulu baliokide horiei buruz, ezta baliokidetasun hori zehazten 

duten tresnei buruz ere. 

 

Administrari-lanpostuari dagokionez, goi-mailako Lanbide Heziketako 

gutxieneko prestakuntza behar zen, administrazio- eta/edo finantza-adarretan 

eta/edo erdi-mailako edo goi-mailako unibertsitate-titulazioetan, enpresen, 

zuzenbidearen edo antzekoen administrazio-eremuan. Hasteko, aurreko 

kasuarekiko aldea ikus daiteke; izan ere, kasu horretan “titulazioa” izatea 

                                                 
1 Bizkaiko Tutoretza-Erakundea Sortzeari buruzko urriaren 31ko 2000/9. Foru-Araua 
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eskatzen zen, eta kasu honetan, berriz, “prestakuntza” baino ez da eskatzen. 

Gure idazkiak, halaber, aurreikusitako titulazio-mailen arteko desadostasunari 

erreparatzen zion, eta, gainera, kasu batzuetan ez zetozen bat administrazio 

publikoan administrari lanpostuak lortzeko oro har eskatutakoekin, eta 

azpimarratzen zuen iragarkiak ez zuela agertzen zein titulazio zehatzek 

ahalbidetuko zuten lanpostua eskuratzea, eta ez zuen inolako tresnarik aipatu 

hori zehazteko. 

 

Bestalde, lanpostu biek antzeko eginkizunetan eskarmentua eta ofimatikako 

ezagutza aurreratuak behar zituzten, baina horri buruzko beste inolako 

zehaztapenik ez zegoenez, ezinezkoa zen zehaztea zein zen eskatutako 

gutxieneko esperientzia-aldia edo horrek izan behar zuen izaera, bai eta 

ofimatikako zer ezagutza zehatzek ematen zuten baldintza betetzat. 

 

Euskararen eskakizuna (2HEko edo baliokideko gutxieneko titulazio ofiziala), 

ordea, gaia arautzen zuten bi arauri buruzkoa zen; zehazki, azaroaren 9ko 

297/2020 Dekretuari2 eta apirilaren 3ko 47/2012 Dekretuari3 buruzkoa. 

 

Horretaz gain, iragarkiak adierazten zuen baloratuko zela ingelesa edo beste 

hizkuntza batzuk jakitea, baina ez zuen adierazten zein maila hartuko zen 

kontuan, ezta nola baloratuko ziren edo merezimendu horrek prozesu osoari 

dagokionez duen pisua ere. Halaber, ezin zen jakin hizkuntza batzuk bakarrik 

onartuko ziren edo, aitzitik, parte-hartzaileek alega zezaketen edozein 

baloratuko zen. 

 

Era berean, iragarkiak baieztatzen zuen bi lanpostuetan bereziki baloratuko zela 

gizarte-jardueretarako orientazioa eta sentsibilitatea, eta ez zela bestelako 

argibiderik emango baloratu beharreko alderdi zehatzei, alderdi horiek 

egiaztatzeari edo merezimenduak prozesuaren azken emaitzan duen garrantziari 

buruz. 

 

Erakunde horrek informazio-eskaeretan sartu zuen gaiaren lehen azterketan, 

halaber, nabarmentzen zen iragarkiak ez zuela aipatzen, gure ustez, prozesuak 

definitzeko elementuak aldez aurretik zehazteko eta horien baldintzen 

publizitatea bermatzeko garrantzitsuak ziren beste alderdi batzuk. Alderdi 

horien artean, honako hauek aipatzen ziren: 

 

                                                 
2 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararenjakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak 

baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzekodena 
3 47/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, euskaraz egindako ikasketa ofizialak aintzat hartzeko eta euskara-maila 

hizkuntza-tituluen eta ziurtagirien bidez egiaztatzetik salbuesteko dena. 
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 Hautaketa-prozesua osatzen zuten proba edo probak, balorazio-irizpideak 

eta probak edo probek azken emaitzan izango zuten pisua. 
 

 Betekizunak eta merezimenduak egiaztatzeko modua. 
 

 Kontuan hartu beharreko merezimendu zehatzak, balorazio-irizpideak eta 

azken emaitzan izango duten pisua. 
 

 Parte-hartzaile bakoitzak baloratuko ziren alderdi guztiei (probak eta 

merezimenduak) dagokienez lortutako emaitzak argitaratzeko modua. 
 

 Emaitzak parte-hartzaileei jakinaraztea. 

 

Izan ere, eta erakunde honi adierazi zitzaionaren arabera, hautatu ez diren 

pertsonek jasoko zuten informazio bakarra mezu elektroniko bat izango zen, 

beren interesa eskertzera eta eskaera bertan behera geratu zela edo lan-poltsa 

batean sartu zituztela jakinaraztera mugatzen zena. 

 

Bestalde, iragarkiak gehienez 3 urterako lan-poltsa bat eratzeari egiten zion 

erreferentzia, baina ez zuen zehazten nola arautuko zen lan-poltsa hori eta nola 

ezarriko zen lan-poltsa osatzen duten pertsonen ordena, ez eta interesdunek 

poltsa horren edukia eskuratzeko modua ere. 

 

Horri dagokionez, ezin zen zehaztu poltsa berri horrek lehendik zegoen beste 

poltsa bat ordezten zuen ala ez, eta, hala bazen, lan-poltsa berriak esleituta 

zuen indarraldia eta ordezkapen hori aurreikusita zegoen modua ere ezin ziren 

zehaztu. 

 

Ondorioz, eta inguruabar horiek ikusita, Arartekoak ondorioztatzen zuen 

ezinezkoa zela prozesuen diseinua behar bezala aztertzea, ezta prozesuak nola 

gauzatu ziren ere. Horregatik, eskatu zion Gizarte Ekintzako Sailari aipatutako 

alderdi guztiei eta hautaketa-prozesuak izapidetzeko eta gauzatzeko moduari 

buruzko informazio nahikoa helaraz ziezaiola. 

 

3. Sail horren erantzuna txosten banaren bidez helarazi zitzaion erakunde honi. 

Hona hemen txostenaren edukia, laburbilduta: 
 

 Bizkaiko Tutoretza Erakundea zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, 

irabazi-asmorik gabea, nortasun juridiko propioa eta gaitasun juridiko osoa 

duena. Langile guztiak publizitate-, gardentasun-, aukera-berdintasun-, 

merezimendu- eta gaitasun-printzipioei zorrotz jarraitzen dieten hautaketa-

prozesuetan kontratatu dira. 
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 Bizkaiko Tutoretza Erakundeak ez du langileak hautatzeko prozesuak egin 

ditzakeen giza baliabideen sailik, eta, beraz, noizean behin eta unean-unean 

giza baliabideen aholkularitza-zerbitzuetako kanpoko enpresa independente 

eta espezializatuetara jotzen du. 
 

 2021eko abenduaren 26an, kexaren xede diren hautaketa-prozesuei 

buruzko iragarkia argitaratu zen bi komunikabidetan eta enpresa 

aholkulariaren webgunean. 
 

 Eskaerak aholkularitza-enpresaren webgunearen bidez aurkeztu behar ziren. 

Bertan, argi eta garbi ezartzen zen nola egiaztatu behar ziren eskatutako 

betekizunak eta merezimenduak. Eskaerak jasotzeko epea 2022ko 

urtarrilaren 10ean amaitu zen, eta 132 eta 257 pertsona aurkeztu ziren, 

hurrenez hurren. 
 

 Aurkeztutako hautagai guztiak lanpostuen eskakizunen arabera ebaluatu 

ziren, objektibotasunez, gardentasunez eta aukera-berdintasunez, 

merezimenduz eta gaitasunez, eta izangaiek aurkeztutako dokumentazioa 

kontuan hartuta. 
 

 Lanpostuaren eskakizunetara ondoen egokitzen ziren hautagaien aurretiko 

hautaketa egin zen, eta 47 eta 58 onartu ziren, hurrenez hurren. Ezetsi egin 

ziren titulazioa egiaztatzen ez duten, esperientzia betetzen ez duten edo 

eskatutako hizkuntza-ezagutzak (euskarazko gutxieneko titulazio ofiziala) 

ematen ez dituzten guztiak, bai eta lanpostuen eskakizunekin alderatuta 

egokitzapen-maila txikiena duten prestakuntza- eta/edo lanbide-orientazioa 

dutenak ere. 
 

 Aurrez hautatutako hautagaitza guztiak aholkularitza-enpresaren bulegoetan 

deitu ziren, elkarrizketa pertsonala, proba psikosozialak eta hizkuntzen 

jakite-mailak egiteko. Lanpostuetarako zehaztutako gaitasun espezifikoak 

baloratu ziren, bai eta hautaketa-prozesu guztietan (talde-lanerako 

gaitasuna, ekimena eta proaktibitatea, komunikatzeko gaitasuna) baloratu 

ohi diren gaitasun orokorrak ere. Gainera, pertsonalitate-test espezifiko bat 

aplikatu zen, norbanakoak berezko dituen jokabideak eta gaitasunak 

adierazten dituena (komunikazioa, antolaketa, pertsonen arteko harremanak, 

egokitzapen fisikoa), hizkuntza-ziurtagiri ofizialak egiaztatu ziren eta 

euskararen ezagutza ahozko proba baten bidez baloratu zen, 

lanpostuetarako behar den maila egiaztatzeko. 
 

 Hautaketa-prozesua amaitu eta baterako balorazioa egin ondoren, 

elkarrizketa pertsonaletan eta aplikatutako probetan lortutako emaitzetan 

oinarrituta, hautagaien lehentasun-ordena ezarri zen, egokitasun handienetik 

txikienera. Lehenengoa lanpostu bakoitzean hautatu zen, eta gainerakoak 
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gehienez 3 urterako lan-poltsa batean inskribatu ziren, aldi baterako beharrei 

aurre egin ahal izateko (poltsa berri horrek 2009. urteko aurreko lan-poltsa 

ordezkatu zuen). 
 

 2022ko apirilaren 8an posta elektroniko bidez jakinarazi zitzaien aurretiko 

hautatutako pertsona guztiei lan-poltsan izena eman zutela edo hautagaitzan 

atzera egin zutela. 
 

 Informazio guztia interesdun bakoitzaren eskura dago, informazioa jasotzeko 

eskubidea betez. 

 

4. Txostenetan helarazitako informazioa ikusita, eta espedientea osatzen duen 

dokumentazioa aztertu ondoren, Arartekoak ezin izan ditu argitu gure hasierako 

eskaerek adierazten zituzten zalantzak. 

 

4.1. Izan ere, lehenik eta behin, eta dokumentu horiek horri buruz ezer 

aipatzen ez dutenez, badirudi ez dagoela prozesuetako funtsezko elementuak 

modu objektiboan zehaztuko dituen eta hasi aurretik argitaratu den deialdi-

tresnarik, horietan parte hartu nahi duten pertsona guztiek hautaketa egiteko 

baldintzak aldez aurretik eta inolako zalantzarik gabe ezagutu ahal izan 

ditzaten. 

 

Ildo horretan, ikusten da prozesuetan parte hartzeko baldintzak eta baloratu 

beharreko merezimenduak zehaztu gabe daudela, kontzeptu eta elementu 

espezifikoak finkatzen ez diren bitartean, baizik eta generikoak, irekiak edo 

modu zehatzean deskribatu gabeko aukerei buruzkoak. 

 

Gogoeta horien 1. atalak xehetasunez aztertzen du gai hori, eta, beraz, hemen 

ez da haren edukia errepikatuko. Adibide gisa, titulazio baliokideen edo 

antzekoen kontzeptua edo zehaztu gabeko esperientziaren eskakizuna baino ez 

da aipatu behar. 

 

Horri dagokionez, ezin da ahaztu, erantzun-txostenetan azaldutakoaren 

arabera, hautagai-zerrenden aurretiko hautaketak 85 eta 199 pertsona baztertu 

zituela guztira, titulazioa ez egiaztatzeagatik, esperientzia ez betetzeagatik, 

eskatutako hizkuntzen ezagutzarik ez aurkezteagatik edo lanpostuaren 

eskakizunekin alderatuta egokitzapen-maila txikiagoa duen prestakuntza- 

eta/edo lanbide-orientazioa izateagatik. 

 

Argi dago, beraz, aurretiko hautaketa irizpide zehatzetan oinarrituta egin zela, 

bai titulazioari dagokionez, bai prestakuntzaren eta esperientziaren 
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egokitzapenari dagokionez. Hala ere, horren konstantzia faltak eragotzi egin du 

parte-hartzaileek irizpide horiek ezagutzea, baita irizpide horiek landu zireneko 

unea zehaztea ere. 

 

Ondorio bera ateratzen da hautagaitzen azterketan balora daitezkeen 

kontzeptuen azterketatik; horien artean, ingelesa edo beste hizkuntza batzuk 

jakitea edo gizarte-jardueretarako orientazioaren eta sentsibilitatearen balorazio 

berezia nabarmentzen dira. 

 

Bidalitako txostenek ez dute informazio gehiagorik ematen alderdi horiek 

baloratzeko moduari buruz edo parte-hartzaileek aurkeztutako dokumentazioa 

aztertzeko erabilitako irizpide zehatzei buruz. Halaber, ez da argitu 

hautagaitzak onartzeko edo ezesteko aurretiko hautaketan bakarrik hartu ziren 

kontuan, edo onartutakoen artean lehentasun-hurrenkera ezartzeko ere erabili 

ziren. 

 

Erakunde honen ustez, hautaketa-prozesuen oinarrian dauden betekizun, 

merezimendu eta irizpide espezifikoak zehaztea eta aldez aurretik zehaztea 

funtsezko elementua da enplegu publikora iristeko printzipio orokorrak betetzen 

direla ziurtatzeko, bai eta prozesu horiek hasi aurretik zabaltzea ere; izan ere, 

aukera ematen du zalantzarik gabeko esparru bat ezartzeko, esku hartzen 

duten alderdi guztiek ezagutzen dutena, eta bertan jardun guztiak garatu 

beharko dira, hartara, diskrezionalitate- edo arbitrariotasun-akatsik egon ez 

dadin. 

 

4.2. Betekizunak eta merezimenduak egiaztatzeko moduari dagokionez, 

erantzun-txostenek ziurtatzen dute aholkularitza-enpresaren webgunean argi 

eta zehatz ezartzen zela. Informazio hori helarazi ez digutenez, Arartekoak ezin 

du jakin zehazki zein baldintzatan formulatuta zegoen, eta, beraz, ezin da horri 

buruzko azterketarik egin. Nolanahi ere, alderdi horiek garrantzi nahikoa dute, 

erakunde honen iritziz, berariazko tresna batean islatzeko, aldaezintasun-

bermea duena eta geroago aztertu ahal izango dena, bere egokitasuna eta bere 

babesean egindako jarduketena aztertzeko. 

 

4.3. Hautaketa-prozesuetan egin ziren probei dagokienez, txostenek zerrendatu 

egiten dituzte probak zein izan ziren, eta, era berean, zer gaitasun eta ezagutza 

egiaztatu behar ziren deskribatzen dute. Hala ere, puntu honetan ere lehen 

adierazi dugun zehaztasun-falta bera ikus daiteke; izan ere, probak egin 

zituzten pertsonek ez zuten aldez aurretik haien ezaugarrien, balorazioaren eta 

azken emaitzan bakoitzak izango zuen pisuaren berri. 
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4.4. Bestalde, erakunde honek foru administrazioari bidali zizkion eskaerek 

informazioa eskatzen zuten parte-hartzaileen emaitzen publizitateari buruz, 

baloratu daitezkeen alderdi guztiei dagokienez, bai eta emaitza horiek 

jakinarazteko moduari buruz ere. 

 

Erantzun-txostenen arabera, hautagai-zerrenden lehentasun-ordena ezarri zen, 

eta lehenengoa hautatu zen; gainerakoak, berriz, lan-poltsa batean inskribatu 

ziren. Halaber, adierazi dute hautatutako pertsonei mezu elektroniko bat bidali 

zitzaiela, lan-poltsan izena eman zutela edo hautagaitza ezetsi zutela 

jakinarazteko. 

 

Hala ere, ez dute ezer adierazten hautaketa-prozesuen emaitzak hautagai 

bakoitzak lortutako puntuazioa adierazita argitaratu ote ziren, parte-hartzaile 

guztiek jakin zezaten nork hartu zuen parte prozesuetan eta nola baloratu ziren 

haien probak eta merezimenduak. 

 

Era berean, ez dute aipatzen pertsona bakoitzak jakin ote zezakeen lortu zuen 

emaitza zehatza, edo, ezarritako balorazio-irizpideak aplikatuta, prozesuetako 

atal bakoitzean esleitutako puntuazioak ematea eragin zuten arrazoi zehatzak. 

 

Horrela, eta txostenetan aipatzen den komunikazioak hautagaitza ezestea edo 

lan-poltsa batean inskribatzea besterik adierazten ez duela kontuan hartuta, 

badirudi berretsi egiten direla kexen sustatzaileek egindako adierazpenak, hau 

da, ez zutela izan parte hartzaileen berri, ez prozesuen emaitza zehatzaren 

berri, ezta beren hautagaitzak ezestea justifikatzen zuen arrazoiaren berri ere, 

eta, gure ustez, alderdi horiek funtsezko elementuak dira enplegu publikora 

iristeko printzipio orokorrak betetzen direla bermatzeko. 

 

4.5. Azkenik, gure eskaerak hautaketa-prozesuetatik ateratako lan-poltsei 

buruzkoak ziren, eta adierazten zuten deialdiaren iragarkian ez zela inolako 

aipamenik egiten erregulazioari, hura osatzen duten pertsonen antolamenduari 

edo pertsona horiek edukia eskuratzeko moduari buruz. Era berean, agerian 

utzi zuten ez genekiela aurreko poltsa batzuk egon zitezkeenik, eta ez zekiela 

nola ordeztu behar ziren poltsa berriak. 

 

Erantzun-txostenek soilik aipatzen dute poltsa berria 3 urterako eratu dela, eta 

2009an sortutako beste poltsa bat ordezten duela. Ezerk ez du adierazten, 

beraz, zerrenda horren mende dagoen erregulazioari buruz, ez eta interesdunek 
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eduki horren berri izateko edo kudeaketaren jarraipen egokia egiteko duten 

moduari buruz ere. 

 

Informazio horren faltan, erakunde honek ezin du berretsi baino iritzi gehiagorik 

eman, beste behin ere, arlo honetan enplegu publikora iristeko printzipio 

orokorrak kontuan hartuta ondoriozta daitekeela lan-poltsak osatzen dituzten 

pertsonek informazio egokia izan behar dutela lan-poltsa horiek definitzen 

dituzten eta horien kudeaketa arautzen duten funtsezko elementuei buruz, 

beren posizioa eta arlo horretan egokitzat jotzen dituzten asmoak datu 

egiaztatuetan eta fidagarrietan oinarrituta balia ditzaten. 

 

5. Bizkaiko Tutoretza Erakundeak giza baliabideen aholkularitza-zerbitzuetako 

kanpoko enpresen noizbehinkako eta unean uneko enplegua justifikatzen du, 

langileak hautatzeko prozesuak egin ditzakeen sail propiorik ez duelako. 

 

Arartekoaren ustez, eta kudeaketa-zailtasunak kontuan hartuta ere, horrek ez 

lioke ahalmenik emango erakunde horri hautaketa-prozesuen deialditik eta 

garapenetik erabat kanpo geratzeko. 

 

Ildo horretatik, gure ustez, ez litzateke nahikoa izango prozesuen prestaketa 

eta kudeaketa aholkularitza-enpresara bideratzea; aitzitik, erakundeak berak, 

prozesu horien ardura eta hartzailea den erakunde publikoa den aldetik, eta 

hautatutako pertsonen enplegatzaile publikoa den aldetik, dagokion diseinu-, 

jarraipen- eta kontrol-jarduera egin beharko luke, enplegu publikorako sarbidea 

arautzen duten printzipio eta irizpide orokorrak betetzen direla behar bezala 

bermatu eta egiaztatu ahal izateko. 

 

Erakunde honek ez daki Bizkaiko Tutoretza Erakundeak aipatzen duen 

baliabiderik gabeko egoeraren aurrean ordenamendu juridikoak egoera horiei 

aurre egiteko aurreikusten duen figuretako bat erabiltzeko aukera planteatu den 

ala ez. Zehazki, urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan aurreikusitako 

kudeaketa-gomendioaz ari gara4. Horren arabera, erakunde batek bere 

eskumeneko jarduerak egiteko ardura eman diezaioke administrazio bereko edo 

beste bateko beste erakunde bati, eraginkortasun-arrazoiengatik edo hura 

betetzeko baliabide tekniko egokirik ez izateagatik. Formula hori erabiltzeak 

aukera emango luke hautaketa-prozesuak arlo horretan espezializatutako 

zerbitzu publikoek egiteko, dagokion bideragarritasuna aztertu ondoren, hala 

nola, Bizkaiko Foru Aldundiko langileak hautatzeko zerbitzu espezifikoa edo 

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundea. 

                                                 
4 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena 
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Ondorioa 

 

Kexa hori aurreko gogoeten arabera aztertu ondoren, Arartekoak erabaki du 

amaitutzat ematea espedientean izan duen esku-hartzea, otsailaren 27ko 3/1985 

Legearen babesean jarraian azaltzen diren ondorioen bidez5: 

 

1. Bizkaiko Tutoretza Erakundeari enplegu publikorako sarbidea arautzen duten 

irizpideak eta berdintasun-, merezimendu-, gaitasun- eta publizitate-printzipio 

orokorrak aplika dakizkioke; beraz, horiek bermatuta geratu beharko dute 

edozein hautaketa-prozesutan edo langileen kontratazioan. 

 

2. Hautaketa-prozesuen oinarrian dauden betekizun, merezimendu eta irizpide 

espezifikoak zehaztea eta aldez aurretik zehaztea funtsezko elementua da 

enplegu publikora iristeko printzipio orokorrak betetzen direla ziurtatzeko, bai 

eta prozesu horiek hasi aurretik horiek zabaltzea ere. 

 

3. Hautaketa-prozesuetan parte hartu duten pertsonek hautaketa-prozesuetan 

parte hartu duten gainerako pertsonak ezagutzea, bai eta prozesuen 

emaitzetan eta hautagaitzen balorazioa justifikatzen duen motibazio zehatzean 

sartzea ere, funtsezko elementuak dira enplegu publikora sartzeko printzipio 

orokorrak betetzen direla bermatzeko. 

 

4. Lan-poltsak osatzen dituzten pertsonek lan-poltsa horiek definitzen dituzten eta 

horien kudeaketa arautzen duten funtsezko elementuei buruzko informazioa 

eduki behar dute, arlo horretan egokitzat jotzen dituzten asmoak balia ditzaten, 

datu egiaztatuetan eta fidagarrietan oinarrituta. 

 

5. Giza baliabideetako sail propiorik ez izateak kudeaketa-zailtasunak eragiten 

ditu, eta, ondorioz, Bizkaiko Tutoretza Erakundeak ezin du hautaketa-

prozesuen deialditik eta garapenetik kanpo geratu erabat. Aitzitik, diseinuko, 

jarraipeneko eta kontroleko jarduera egokia gauzatu beharko luke, enplegu 

publikora iristeko printzipio eta irizpide orokorrak betetzen direla behar bezala 

bermatu eta egiaztatu ahal izateko. Edo, bestela, kudeaketa-gomendioaren 

figura erabiltzeko aukera aztertzea, hautaketa-prozesuak gaian 

espezializatutako erakunde publikoek garatu ahal izan ditzaten. 

 

                                                 
5 3/1985 Legea, otsailaren 27koa, Ararteko erakundea sortu eta arautzekoa. 
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