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Arartekoaren 2022R-1678-21 Ebazpena, 2022ko apirilaren 11koa. Horren bidez, 

Bilboko Udalari gomendatzen zaio hautaketa prozesu bat berrikusteko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. Pertsona batek Arartekoari laguntza eskatu zion hautaketa prozesu batean 

parte hartu ondoren. 

 

Zehazki, Bilboko Udalak lehiaketa-oposizio bidez 7 ingeniari plaza betetzeko 

deituriko prozesua zen. Horren oinarri espezifikoak Alkatetza, Kontratazio eta 

Giza Baliabideen Sailaren zinegotzi ordezkariaren 2019ko uztailaren 24ko 

Ebazpenaren bidez onartu ziren eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ziren 

2019ko abuztuaren 7an. 

 

Kexa idazkian baieztatzen zuenaren arabera, pertsona horrek parte-hartzeko 

eskaera gauzatu zuen, telematikoki, deialdiaren oinarrietan aurreikusitako 

aplikazioaren bidez, bi aldiz jarraian: 

 

 2019ko irailaren 22an, erabiltzailea sortu aurretik, aplikazioaren ezkerreko 

aldeko azpimenuan dagoen “Eskaera” fitxaren bidez eta “Epearen barruan 

dauden deialdiak” izenburuarekin. 
 

 2019ko irailaren 25ean eta 26an, “Hautagaiaren eremua” fitxaren bidez, 

lehiaketaren fasean aintzat har zitezen nahi zituen merezimenduak sartzeko 

(antzinakotasuna administrazio publikoan, titulazioak, euskara eta Europar 

Batasuneko beste hizkuntza ofizialak). 

 

Horren ostean, eta epaimahaiak emandako epearen barruan, merezimenduak 

egiaztatzen zituen dokumentazioa aurkeztu zuen. 

 

2021eko apirilaren 22an, lehiaketa fasearen behin-behineko kalifikazioa 

argitaratu zen. Bertan, kexagilearen merezimenduek zero puntuko balorazioa 

jaso zuten, honako arrazoi hauek zirela-eta: 

 

 Ez zituelako alegatu antzinakotasunari eta titulazioei zegozkienak. 
 

 Ingeleseko ziurtagiria oinarrietan aurreikusten ez zen erakunde batek igorri 

zuelako. 
 

 Ez zuelako alegatu frantses hizkuntzari zegokiona eta ez zelako balioztatu 

zitekeen merezimendu bat. 
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Kexagileak erreklamazio bat aurkeztu zuen balorazio horren kontra, eta 

epaimahaiak erreklamazio hori aztertu zuen eta ezeztatu egin zuen 2021eko 

maiatzaren 25eko Ebazpenaren bidez, zeinak bere egin baitzituen kanpoko 

erakunde batek egindako txosten batean jasotako argudioak. 

 

Ebazpen horren arabera, merezimenduak aintzat ez hartzeko arrazoia izan zen 

kexagileak prozesuan parte hartzeko eskaera gauzatzean datuak 

“Merezimenduen liburutegia” atalean sartu zituela, “Hautagaiaren eremua” 

fitxan, baina, hala ere, ez zuen helarazi informazio hori aplikazioaren beste 

fitxa batera, “Eskaera” deiturikoa, “Epearen barruan dauden deialdiak” 

azpimenuaren barruan. 

 

Antza denez, aplikazio informatikoak bi atalak bereizten ditu. Hori horrela, 

lehenengoa biltegi orokor bat da, eta interesduna bakarrik irits daiteke bertara. 

Eta bereizita dago pertsona bakoitzak parte hartzen duen hautaketa prozesu 

espezifikotik. Hortaz, fitxategi horretan jasotzen diren datuak kontuan hartzen 

dira hautaketa prozesuan, parte-hartzaileak bigarrenean ere sartu ezean. 

 

Honela, epaimahaiak ondorioztatu zuen merezimendu horiek ez zirela alegatu, 

eta hortaz, ezin zirela aintzat hartu lehiaketaren fasean, deialdiaren laugarren 

eta seigarren oinarrietan ezarritakoari jarraikiz. 

 

Ingeleseko ziurtagiriaren balorazioari dagokionez, aipaturiko ebazpenean ez zen 

aintzat hartu aurkezturiko ziurtagiria igorri zuen erakundearen eta hizkuntzaren 

menderatze mailaren egiaztagiriaren harira kexagileak bere erreklamazioan 

erantsi zuen dokumentazioa. 

 

Kexagileak gora jotzeko errekurtsoa jarri zuen bere erreklamazioa ezesten zuen 

ebazpenaren aurka. 

 

Ondoren, epaimahaiak 2021eko maiatzaren 27ko iragarkia argitaratu zuen. 

Horren bidez jakinarazi zuen, besteak beste, lehiaketa-fasearen behin-behineko 

kalifikazioaren kontra aurkezturiko erreklamazio guztiak ezeztatuak izan zirela, 

hautaketa prozesuaren azken kalifikazioa onartu zela eta kalifikazio horren 

arabera, puntuaziorik altuena zuten pertsonak praktiketan izendatzea proposatu 

zela. 

 

Prozesuan hautatu zituzten pertsonak (horien artean ez zegoen espediente 

honen sustatzailea) praktiketako funtzionario izendatu zituzten 2021eko 

uztailaren 14ko ebazpenaren bitartez, eta ebazpen hori Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean argitaratu zen uztailaren 27an. 
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2. Agiriak eta kexaren zioak aztertu ondoren, Arartekoak idazki bat bidali zuen 

Bilboko Udalera. Horren bitartez, espedientea hasi zuen eta kexagileak 

azaldutako arrazoiak aipatzeaz gain, gaiaren funtsari buruzko zenbait 

argumentu azaldu zituen, eta udalari galdetu zion ea asmorik izango lukeen 

hautapen prozesuan atzera egin eta merezimenduen balorazio fasea berriz ere 

aztertzeko eta prozesu horren barnean, kexagileak alegatutakoak baloratzeko. 

 

3. Bilboko Udalak txosten baten bidez erantzun zion gure eskaerari eta bertan, 

kexan zalantzan jarritako jarduketak mantentzearen arrazoiak azaldu zituzten, 

eta bukatzeko, esan zuten ez zela posible adostutako behin betiko 

merezimenduen balorazioa aldatzea, izan ere, horrela eginez gero, hirugarrenek 

fede onez eskuratu zituzten eskubideak urratuko lirateke. 

 

 

Gogoetak 

 

1. Deialdiaren oinarriak. 

 

Deialdiaren oinarriek espediente honen muin nagusiaren alderdiak arautzen dituzte 

termino hauetan: 

 

 Laugarren oinarria, prozesuan parte hartzeko eskariei buruzkoa: 
 

“Eskabideak Internet bidez edota paperean aurkeztu ahal izango dira. 
 

Internetez egiten diren eskariak eredu ofizialetan aurkeztuko dira; ereduak 

https://ope.bilbao.eus orrian daude eskura. 
 

Eskariak helbide elektroniko horretan ezarritako prozedura erabilita aurkeztuko dira. Hautaketa-

prozesu honetan parte hartzeko eskarian adierazi beharko da, behar bezala eta zerrenda 

batean, baldintzak eta aurkeztutako merezimenduak betetzen direla. Ez da ziurtagirien kopiarik 

aurkeztu behar eskariarekin batera; izan ere, epaimahaiak edo Alkatetza, Kontratazio eta Giza 

Baliabideen Zuzendaritzak eskatzen dutenean ziurtatu beharko dira parte hartzeko baldintzak 

eta aipatutako merezimenduak.” 

 

 Seigarren oinarria, hautaketa-prozedurari buruzkoa: 
 

“Oposizio-fasea amaitzen denean, fase hau gainditu duten hautagaiekin hasiko da lehiaketaren 

fasea. Eskabideak aurkezteko epean aurkeztutako merezimenduak aztertu eta baloratuko dira; 

epaimahaiak edo Giza Baliabideen Zuzendaritzak adierazitako web orrian argitaratutako 

iragarkian horretarako emandako epean egiaztatu beharko dira, behar bezala. Oinarri hauetan 

azaldutakoarekin bat etorrita baloratuko dira merezimenduak. Ez da baloratuko bestelako 

merezimendurik. Eskariak aurkezteko epea amaitzen den egunera arteko merezimenduak 

bakarrik baloratuko dira.” 
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2. Prozesuan parte hartzeko eskaera. 

 

2.1. Kexagileak bere idazkian berretsi zuen eskaera formalizatzeko zehatz 

mehatz bete zituela deialdiaren oinarrietako jarraibideak, eta bakarrik zehazten 

zutela eskari telematikoak aurkezteko “https://ope.bilbao.eus” webgunean 

ezarritako prozedura jarraitu behar zela, eta ez zela adierazten atal edo 

jarraibide osagarririk. 

 

Nolanahi ere, baieztatu zuenaren arabera, egia esan, aplikazioaren prozedura ez 

zen bakarra; aitzitik, merezimenduei buruzko datuak atal eta azpimenu 

desberdinetatik sartzea ahalbidetzen zuen; nolanahi ere, horietako bat bakarrik 

hartzen da baliozkotzat merezimendu horiek alegatutzat jotzeko. 

 

Azken inguruabar horrek geroago kexa aurkezteko arrazoi izan ziren ondorio 

larriak sortu zituen akatsa eratu zuen, izan ere, deialdiaren oinarrietan ez zen 

jasotzen horri buruzko informaziorik, eta ez zen ohartarazten aplikazioak 

ahalbidetzen zuenik merezimenduak toki desberdinetan sartzea, baina 

horietako batek bakarrik ahalbidetuko zuela merezimenduok kontuan har 

zitezela lehiaketa fasean. 

 

Kexagilearen ustez, emandako jarraibideak ikusita, eskaera gauzatzeko egin 

zuen jarduketa arrazoizkoa izateaz gain, espero zitekeen aukera bakarra zen, 

kontuan hartuta bere inguru pertsonala kontsultatzean ikusi zuela behar bezala 

erregistratuta zeudela bere eskaera zein horretarako gaituriko epearen barruan 

alegaturiko merezimenduak. 

 

2.2. Bilboko Udalak arrazoitu zuen hautaketa prozesuak kudeatzeko aplikazioak 

balizko bide bakarra duela merezimenduak eskarira gehitzeko eta “Epearen 

barruan dauden deialdiak” menuko “Eskaera” azpimenuan dagoela. 

 

Azaldu zuen kexagileak bere merezimenduak sartu zituen “Merezimenduen 

liburutegia” izeneko atala parte hartzeko eskaeretatik bereizita dagoen atal bat 

dela, eta hautagaiek EPEko askotariko deialdietan parte hartzeko eskaerak 

errazago betetzeko sortu zela. Hala, “Merezimenduen liburutegia” atalean 

hainbat merezimendu zerrendatu ondoren, guztiak eskaerara erants daitezke 

modu erraz eta azkarrean; horixe da jarduteko baliozko modu bakarra, eta soilik 

hautagaiak egin dezake. 

 

Azaldu zuten atal hori bakarrik hautagaiek erabili dezaketela, eta bertara 

sartzeko erabiltzaile eta pasahitzarekin identifikatu beharra dagoela. Beraz, 

https://ope.bilbao.eus/


 
 

 5  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

eremu pribatu bat da eta bakar-bakarrik hautagaiak sartu daitezke, modu 

esklusiboan. 

 

Jarraian esan zuten informatika aplikazioan “Eskaera” atala dagoela, 

“Merezimenduen liburutegia” ataletik bereizita dagoela, eta lehenengoan sartu 

behar direla hautagaiaren datuak eta betekizun eta merezimenduei buruzko 

gainerako informazioa. 

 

Bukatzeko, esan zuten kexagileak ez zuela beharrezko diligentziarekin jardun 

eskaera betetzean, izan ere, eskaera bukatutzat jo aurretik, egiaztatu egin 

behar izan zuen zuzen beteta zegoela. Beraz, aukera izan zuen egiaztatzeko ez 

zuela merezimendurik alegatu, izan ere, “Eskaera” atalean eremu hori hutsik 

zegoen. Une horretan deialdiaren oinarri espezifikoen laugarren oinarria 

urratzen zegoen, izan ere, horren arabera, “Hautaketa-prozesu honetan parte 

hartzeko eskarian adierazi beharko da, behar bezala eta zerrenda batean, 

baldintzak eta aurkeztutako merezimenduak betetzen direla. (…)”. 

 

2.3. Erantzun txostenean ziurtatzen da bide bakarra dagoela parte hartzeko 

eskaera betetzeko, baina, erakunde honek galdetu zuen ea hori behar bezala 

jakinarazi zitzaien parte-hartzaile posibleei, modu horretan, guztiek informazio 

hori izan zezaten eta jakin zezaten zeintzuk izan litezkeen balizko bide bakar 

hori ez jarraitzearen ondorioak. 

 

Hala, alde batetik, oinarrietan ez dago horri buruzko aipamenik, izan ere, goian 

aipatu dugun eta hainbat aukera dituen kudeaketa aplikazioa aipatzen da 

orokorrean. 

 

Bestalde, txosten horretan ez da aipatu ere egin honakoak azaltzen dituen 

jarraibideen eskulibururik dagoenik: aplikazioaren askotariko atalak, azpiatalak 

eta menuak, bakoitza zertarako diseinatu zen eta bakoitzak zeri erantzuten 

dion, modu batera edo bestera jardutearen arrazoiak, edo are garrantzitsuago 

dena, bide bakar hori jarraituz merezimenduak aplikazioaren zein leku jakinetan 

sartu behar diren. 

 

Gure ustez, aplikazioaren diseinua edo atal bakoitzaren funtzioak ezin dira 

balizko moduan erabili kexaren muina bezalako egoera batean, baldin eta 

diseinu eta funtzio jakin horiek ez bazaizkie nahikoa azaldu aplikazioa erabiliko 

dutenei, horrela ziurtatuz, erabiltzaileek berme guztiekin esku hartu dezaketela. 

 

Bukatzeko, udalak adierazi zuen kexagileak diligentzia faltarekin jokatu zuela, 

arrazoituz ez zuela eskaera egiaztatu eta ez zuela ikusi sisteman ez zeudela 
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jasota bere merezimenduen datuak eta alegatutako merezimenduen zerrenda 

ezta ere. 

 

Arartekoaren aburuz, aurretik aipatutako argumentuek diligentzia falta 

salbuesten dute, kontuan hartuta kexagileak bere merezimenduak sartu zituela 

aplikazioko ataletako batean eta, sisteman ikusten zela zuzen alegatu eta 

zerrendatuta zeudela. Gainera, esan dugun moduan, ez zen informazio zehatzik 

eman jakinaraziz aplikazioko beste atal batean sartu beharra zegoela jada 

sisteman zeuden datuak hor ere atxikitzeko, eta egiaztatzeko bertan ere 

gordeta zeudela. 

 

Arartekoak uste du prozedura elektronikoen diseinuak bermatu egin behar 

duela administrazioarekin harremanak izateko bitarteko hori erabiltzean ez dela 

inolako kalterik sortzen bestelako bitartekoak erabiltzearekin alderatuta. Kasu 

honetan ez zen horrela gertatu, izan ere, eskaera paperean aurkeztu izan balu 

ez litzateke kexaren jatorri izan zen inguruabarra sortuko, hain zuzen ere, ez 

liratekeelako sortuko hautaketa prozesuan alegatutako merezimenduak 

zerrendatu behar ziren atalaren inguruko nahasmendu horiek guztiak. 

 

3. Aplikazioaren konplexutasuna. 

 

3.1. Kexagileak adierazi zuen hautaketa prozesuan hautagaien eskura jarritako 

aplikazio informatikoaren konplexutasunak edo bere baliabideen 

elkarreragingarritasunik ezak ezin diotela kalterik eragin tresna hori erabiltzeko 

hautua egiten duenari, deialdiaren oinarrien edukiak ez zionean uzten zentzuz 

ondorioztatzen okerreko moduan jokatzen ari zela. Gainera, hautaketa-

prozesuan aintzat har zitezen alegatu nahi zituen merezimenduak behar bezala 

erregistratuta zeuden prozesua deitu zuen administrazio publikoak kudeaturiko 

aplikazio elektronikoan. 

 

Horrekin lotuta, zenbait araudi testutan xedatutakoa aipatzen zuen, besteak 

beste 4/1999 Legearen zioen azalpenean jasotakoa. Horren arabera 1, "los 

modelos administrativos deben construirse siempre en función de los 

ciudadanos, y no al revés", edo 203/2021 Errege Dekretuaren 2 zioen 

azalpenean xedatutakoa. Bertan adierazten da beharra dagoela honakoak 

ezartzeko: “servicios digitales fácilmente utilizables y accesibles, de modo que 

se pueda conseguir que la relación del interesado con la Administración a 

                                                 
1 4/1999 Legea, urtarrilaren 13koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura 

Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea aldatzen duena. 
2 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta 

funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duena. 
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través del canal electrónico sea fácil, intuitiva, efectiva, eficiente y no 

discriminatoria”. 

 

Kexa idazkian azpimarratu zuenez, kasu honetan garrantzitsua izango litzateke 

zehaztea ea hautaketa prozesuaren eskaerak kudeatzeko diseinaturiko 

sistemako hasiera orriak (deialdiaren oinarrietatik bideratzen zena) aukera 

hauek eskaintzen zizkien interesdunei: 

 

 Erraz jakitea eskaerak "Epearen barruan dauden deialdiak" azpimenutik 

egin behar zirela. Azpimenu hori “Hautagaiaren eremua” atalaren maila 

berean dago. 
 

 Jakitea sistemak parte hartzeko eskaeran ez zituela erregistratzen 

hautagaiek “Merezimenduen liburutegia” deituriko fitxaren barnean 

(“Hautagaiaren eremua” atalean dagoena) gordetako merezimenduak. 

 

Kexagileak zalantzan jartzen zuen alderdi horietako lehenengoa, eta, bigarrenari 

dagokionez, adierazi zuen egia bada ere “Merezimenduen liburutegia” atalaren 

pantailaren hasieran azalpen testu bat agertzen dela, horren esanahia ez dela 

argia, hau da, aplikazioak ez zuen helarazten atal horretan gordetako 

informazioa hautaketa-prozesuan parte hartzeko eskaeretara, datuak atal 

horretatik eskaeran beren-beregi txertatu ezean. 

 

Aitzitik, bere ustez, testuaren irakurketatik ondorioztatu daiteke bere esanahia 

dela ohartaraztea bertan agertzen diren merezimenduak kontuan hartuko 

liratekeela aldi berean ireki den parte hartzeko eskaerarekin loturiko hautaketa-

prozesuan, baina ez osteko parte hartzeko prozesu eta/edo eskaeretan. 

Interpretazio hori berretsita egongo litzateke eskaerak aurkezteko epea bukatu 

ondoren, liburutegi horretan merezimendu berriak sartzen saiatu zenean eta 

sistemak berak jakinarazi zionean merezimendu bat aldatzen bazuen ez zela 

eskaeran jasoko, eta hurrengo hautaketa prozesuetan parte hartzeko 

eskaeretan bakarrik erabili ahal izango zela. 

 

Horrez gain, gaineratu zuen eskaera aurkezten denean sistemak ez duela 

eskatzen, azken urrats gisa, interesdunak eskaera osoaren dokumentu bat 

sinatzea. Honela, eta horrek “Hautagaiaren eremua” atalean sarturiko 

merezimenduen informazioa ikusarazten duenez (sistemak eskaintzen duen 

bezala), ez dago elementurik zalantzan jartzen duenik merezimendu horiek ez 

direla eskaeraren parte. 
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3.2. Bilboko Udalaren txostenean kexari buruzko arrazoiak azaltzen hastean 

aipatzen zuten kexagileak jarri zuen gora jotzeko errekurtsoaren ondorioz 

hautagaiek izan zuten entzunaldiko izapidetzean bi pertsonek alegazioak 

aurkeztu zituztela eta baieztatu zutela bai webgunea, bai eskaerak aurkezteko 

aplikazioa sinpleak eta argiak direla, eta ez dagoela erratzeko aukerarik, eta 

gainera, egiaztatu daitekeela ea eskaera zuzen aurkeztu den edo ez. 

 

Halaber, azaldu zuten hautagai batek ere ez zuela horri buruzko erreklamaziorik 

aurkeztu, izan ere, arazorik gabe erabili zuten aplikazioa eta merezimenduak 

aurkeztu zituzten, eta oso ziur zeuden datuak eskaeran zuzen erregistratuta 

geratu zirela. 

 

Halaber, esan zuten eskaerak elektronikoki betetzeko tresnak abisu bat ematen 

duela adieraziz bideetako batek (“Hautagaiaren eremua” ataletik doanak) ez 

dituela merezimenduak zuzenean sartzen eskaeran, eta bakarrik “Hautagaiaren 

eremuan” gordeta geratzen direla. Abisu horrek adieraziko luke merezimenduak 

eskaeretan erabil daitezkeela, eta udalaren ustez, argi geratzen da 

merezimendu horiek eskaeran sartzeko ez dela nahikoa “Hautagaiaren 

eremuan” gordetzea, eta bide bakarra dagoela merezimenduak eskarira 

gehitzeko, hau da, “Eskaera” ataleko “Epe barruan dauden deialdiak” 

azpimenuan dagoena. 

 

Txostenean ez da zehazten zein den pertsona horiek aipatu duten abisua, 

baina, erantzunaren beste atal batean testu bati erreferentzia egiten zaio, eta 

udalaren arabera, horrek abisatzen du merezimenduak eskaeran sartu behar 

direla. Gainera, testu hori kexagilearen idazkian ere aipatzen da. Hauxe da: 

 

"En la Biblioteca de méritos podrá registrar sus méritos para poder utilizarlos posteriormente 

en las solicitudes que realice en las diferentes convocatorias de OPE. 
 

Tenga en cuenta que estos méritos, cuando los incorpore a la solicitud, podrá realizar los 

ajustes que considere necesarios. Los ajustes realizados en los méritos incorporados a la 

solicitud, será únicamente para dicha solicitud, manteniendo el contenido de la biblioteca de 

méritos sin alterar. 
 

Los méritos incorporados en las solicitudes son propios de dicha solicitud y no se guardarán en 

esta biblioteca, solo se mantendrán en la biblioteca los registrados desde este apartado." 

 

Bestalde, Bilboko Udalak ziurtatzen du kexan aztertutakoa dela jakitun den 

kasu bakarra, eta ez dela horri buruzko bestelako kexarik aurkeztu eta ez dela 

inolako gorabeherarik sortu udalaren tresna erabiltzean, eta 26.700 parte-

hartze eskari aurkeztu direla 65 hautaketa prozesutan. Beraz, udalaren ustez, 

diskriminaziorik ez dagoela esan nahiko luke horrek. 
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Horri dagokionez azaltzen zuten oinarrietan aurreikusten zela udalak 

laguntzarako erregistro bulego bat irekiko zuela eta interesdunek modu 

boluntarioan bertara joateko aukera izango zutela, eta bertan, ordenagailuak 

edo bestelako bitarteko teknikoak erabili ahal izango zituztela eta laguntza 

emango zitzaiela eskaera zuzen betetzeko. 

 

Gainera, txostenean azaltzen da eskaerak aurkezteko epean posible dela 

aldaketak egin eta gordetako informazioarekin PDF agiriak sortzea, eta horrela, 

une oro egiaztatu daitekeela zein den eskaeran dagoen informazioa, eta 

aurreko guztia inprimatzeko aukera dago baita ere. Horregatik ondorioztatu 

zuten kexagileak eskaera bete eta bidali aurretik aukera izan zuela egiaztatzeko 

merezimenduen atalean ez zegoela inolako informaziorik, bai PDF agiriaren 

bidez, bai bere eskaera inprimatuz. 

 

Baina eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean ezin da aldaketarik egin, eta 

beraz, agiri irmo eta aldaezina bihurtzen da. Horregatik, kexagilea 

“Merezimenduen liburutegian” merezimendu berriak sartzen saiatu zenean 

sistemak berak jakinarazi zion merezimendu bat aldatzen bazuen ez zela 

eskaeran jasoko, eta hurrengo hautaketa prozesuetan parte hartzeko 

eskaeretan bakarrik erabili ahal izango zela. 

 

3.3. Erantzun txostenean aipatzen diren hautaketa prozesuko gainerako parte-

hartzaileek azaldutakoen baliozkotasuna zalantzan jarri gabe, balorazioan ezin 

da albo batera utzi adierazpen horiek egin dituzten pertsonen interesak 

kaltetuak gerta litezkeela kexagilearen nahiak betez gero. 

 

Hala ere, ez da edukia gutxietsi behar, ezta ere Bilboko Udalak ez jakitea 

balitekeela beste pertsona batzuk kexa honen jatorri izan den ezjakintasuneko 

eta akatseko egoera berari aurre egin behar izan diotela parte-hartze eskaerak 

betetzean. Horregatik, erakunde honek uste du aipatu den gaia aztertzeko, 

objektiboki analizatu behar direla eskaerak formalizatzeko tresna elektronikoa 

eta aplikazio hori eskuragarri zuten pertsonek aplikazioaren atal bakoitzeko 

helburuei eta funtzioei eta aplikazioa zuzen erabiltzeko jarraitu beharreko 

prozedurari buruz zuten informazioa. 

 

Arartekoak aitortzen du Bilboko Udalak egindako esfortzua bulego espezifiko 

bat irekitzeko interesdunei bitarteko informatikoak eskuragarri jartzeko eta 

laguntzeko, izan ere, neurri egoki eta arrazoizkoa da. Hala ere, albo batera 

utzita pertsona batzuk zerbitzu horiek eskatzeko izan dezakeen birtualtasuna, 

bulegoa egotea, gure ustez, ez da argudiotzat erabili behar gainerako 

prozeduran egon daitezkeen hutsuneak justifikatzeko. Horrexegatik, gure 
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aburuz, kasu bakoitzean eskuragarri dagoen informazioa analizatzeko bide 

bakarra da kontuan hartzea parte-hartzaileek deialdia egin duen administrazioak 

eskuragarri jarritako bide posibleen artean hautatu dutenean beren jarduna 

gauzatzeko eskuragarri dituzten tresnak, kasu honetan, deialdiaren oinarriak, 

aipatu duten webgunea eta webgune horretan dagoen informatika aplikazioa. 

 

Aurretik aipatu moduan, erakunde honek ez daki ea sistema erabiltzeko 

eskulibururik dagoen hautaketa prozesuan parte har dezaketen pertsona 

guztientzako eskuragarri, zehaztasunez azaltzen dituena parte-hartzaileek 

tresnara sartzean aurki ditzaketen sistemaren ezaugarriak, menu, azpimenu eta 

atal bakoitzaren funtzioak eta helburuak, eta zein den lortu nahi diren emaitzak 

erdiesteko prozedurarik egokiena. Ez dugu webgunean aurkitu eta udalak ere 

ez du aipatu bere erantzun txostenean. Txosten horretan bakarrik 

“Merezimenduen liburutegia” atalean agertzen den testua aipatzen da, eta 

horren edukia gorago idatzita dago. 

 

Arartekoak dakienaren arabera, testu hori “Merezimenduen liburutegiko” 

pantailan sartutako azalpen bat da eta epigrafe horren ondoren agertzen da. 

Testu horrek ez ditu abisu espezifiko baten ezaugarri propioak, eta webgune 

horretan dagoen erabiltzaileari ez dio esaten zein garrantzitsua den apartatu 

hori, eta ez dizkio jakinarazten aztertu dugun bezalako jarduketa batek izan 

ditzakeen ondorioak. 

 

Arartekoaren ustez testuaren edukiarekin antzeko ondorioak atera daitezke, 

izan ere, atalaren aukerak deskribatzen dituen arren, ez du informazio nahikorik 

ematen parte-hartze eskaera formalizatu nahi duen eta sistemaren diseinuari 

edo sisteman baliozkotzat jotzen den prozedurari buruzko informazio gehiagorik 

ez duen pertsona batek jakiteko datuak sartzeko aplikazioko “Merezimenduen 

liburutegiko” atalean merezimenduak sartzeak ez duela balio datuak parte 

hartzen ari den hautaketa prozesu bakarrean kontuan hartzeko, edo jakiteko, 

atal hori betetzeaz gain, halabeharrez berriz ere gauza bera egin behar duela 

“Eskaera” atalean. 

 

Azkenik, erantzun txostenean azaltzen da kexagileak aukera izan zuela 

egiaztatzeko “Merezimenduen liburutegian” sartutako merezimenduak ez zirela 

eskaeran agertzen, sistemak sortzeko aukera ematen zion PDF agiriak berrikusi 

izan balitu edo eskaera bera inprimatu izan balu. 

 

Baliteke agiriak berrikustean pertsona hori konturatu izana eskaeran 

gorabeheraren bat gertatzen zela, eta modu horretan jakitea jarduketa osagarri 

bat gauzatu behar zuela aurrekoa konpontzeko. 
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Hala ere, ez da albo batera utzi behar ezta ere jarduketa hori ez zegoela 

deskribatuta deialdiaren oinarrietan, eta sistemaren diseinuan ez zegoela ezta 

ere nahitaezko moduan azalduta. Ildo berean, kexa idazkian azaltzen zenaren 

arabera, aurkezpena eraginkorra izan zedin sistemak ez zuen eskatzen ezta ere 

eskaera elektronikoki sinatzeko. 

 

Beraz, gure iritziz, ez da ilogikoa pentsatzea aurretik azaldutako guztia 

(kontuan hartuta sistemak kexagileak sartutako merezimendu guztiak 

erakusten zituela) eta, kexagileak uste izatea eskaera zuzen izapidetu zuela, 

eta ez susmatzea oker zegoenik edo bestelako egiaztapen osagarri batzuk egin 

behar zituenik. 

 

4. Epaimahai kalifikatzailearen jarduketa. 

 

4.1. Kexagileak uste du epaimahaiaren jarduketa (ez ditu aintzat hartu 

merezimenduak hautaketa prozesuan) deialdiaren oinarriak modu formalistegi, 

neurrigabe eta irrazionalean ezartzearen emaitza izan zela, eta hori 

Konstituzioaren 23.2 artikuluan aitortzen den funtzio eta kargu publikoetan 

sartzeko oinarrizko eskubidearen kontrakoa da. 

 

Ildo horretatik, adierazi zuen hautaketa prozesu batean parte-hartzaileengan 

sorturiko zalantzak oinarrietako zehaztasun eta argitasun faltagatik sortzen 

direla, eta kontuan izanda horiek administrazioaren erantzukizun esklusiboa 

direla, zehaztugabetasun horrek ezin dio kalterik eragin zentzuz eta oinarri 

horietan ezarritakoa betez jokatzen duenari; eta horixe gertatu da, hain zuzen 

ere, bere kasuan. 

 

Ondorio horien oinarri gisa hartzen ditu Auzitegi Gorenaren 2015eko 

martxoaren 18ko eta 2016ko otsailaren 9ko epaiak eta Andaluziako Justizia 

Auzitegi Nagusiaren 2014ko irailaren 4ko eta 2017ko azaroaren 9ko epaiak. 

Zehazki, azken horren zati bat transkribatzen du, eta horren arabera: 

 

"La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Febrero de 2016, invocada por la recurrente, que 

precisamente confirma nuestra sentencia de 4 de Septiembre de 2014, cita otra anterior de 18 

de Marzo de 2015 dictada en recurso de casación num.1055/2014 "que ha declarado que los 

comportamientos de los aspirantes que respondan a una razonable duda sobre el significado 

de las bases de la convocatoria no pueden ser valorados como una resistencia al cumplimiento 

de las mismas y, por ello, un elemental criterio de racionalidad y proporcionalidad aconseja 

permitir también en estos casos subsanar los errores que hayan tenido su origen esta clase de 

dudas"; y prosigue: "Es de añadir a lo que antecede que es a la Administración a la que 

incumbe evitar cualquier situación de confusión o equívoco que pueda obstaculizar o dificultar 
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el ejercicio del derecho fundamental de acceso a las funciones públicas que reconoce el art. 

23.2 de la Constitución (en coherencia con lo que establece el artículo 9.2)". 

 

Jarraian, eta teknologia berriak hautaketa prozesuetan ezartzeari dagokionez, 

kexa idatzian beste erabaki judizial batzuk aipatzen ziren, hala nola Auzitegi 

Gorenaren 2019ko maiatzaren 7ko eta 2021eko maiatzaren 31ko epaiak, 

ondorioztatzeko administrazioak ezin duela baliatu horretarako gaituriko 

programa informatikoaren diseinua partikularren aurrean bere betebeharrak 

betetzea saihesteko, ez eta administrazio prozeduraren berezko bermeak 

alboratzeko. 

 

Horren harira azaldu zuen teknologia horiek herritarren zerbitzura jarri behar 

direla, eta ez kontrara, izan ere, eraginkortasuna lortzera bideratutako tresnak 

dira, eta hori eskubideen eta askatasunen azpitik eta, hortaz, enplegu 

publikoan sartzeko eskubidearen azpitik dagoen balio konstituzionala da. 

 

Honela, adierazi zuenaren arabera, oinarriak, lehenik, eta aplikazioa, gero, 

nahasgarriak badira eta ez badira guztiz argiak, defizit hori ezin da baliatu 

hautaketa prozesu batean parte hartzen dutenei kalte egiteko edo 

Konstituzioko 23.2 artikuluan aitortzen den funtzio publikoetan sartzeko 

oinarrizko eskubidea baliatzea zailtzeko. 

 

4.2. Bilboko Udalaren erantzun txostenean horri buruz azaldu zen epaimahaiak, 

bere funtzioak egikaritzean, oso-osorik betetzen dituela deialdia arautzen duten 

oinarriak eta gainerako ordenamendu juridikoa, legeztasun printzipioa betez. 

 

Txostenean azpimarratzen da epaimahaiak subiranotasun funtzionala duela, eta 

horri esker, autonomia osoz jarduten duela bere funtzioak egikaritzen. 

Horregatik, epaimahaiaren eskumen esklusiboa da hautagaiek egindako probak 

eta aurkeztutako merezimenduak baloratzea. Horrez gain, epaimahaia da 

prozeduraren objektibotasunaren arduraduna eta bermatu behar duena 

oinarriak betetzen direla, eta eskumena du oinarrietan aurreikusita ez dagoen 

guztian hautapen prozesua zuzena izateko erabakiak hartzeko eta oinarrien 

interpretazio eta aplikaziotik sor litezkeen kontu guztiak ebazteko. 

 

Gure eskaera idazkian aipatutako epaietan jasotako argumentuak baloratzeari 

dagokionez, Bilboko Udalak azaldu zuen epai horiek administrazioak duen 

betebehar bati erreferentzia egiten dietela, zeinaren arabera, interesdunei 

eskatu behar baitzaien epe baliodunean atxiki zen agiri bat aurkeztean 

sortutako akatsa zuzentzeko. Modu horretan, bakarrik kontuan hartu beharko 

lirateke une egokian alegatu ziren merezimenduak, eta ez da bideragarria agiri 
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hori epez kanpo “ex novo” aurkeztea, izan ere, ezin da konpondu existitu ez 

den gauza bat. 

 

4.3. Erakunde honek espediente honetan aztertutakoen antzeko alderdiak 

mahaigaineratzen zituzten beste kexa espediente batzuen azterketan ikusi ahal 

izan duenez, justizia epaitegiek hautaketa prozesuen deialdietako oinarriak 

zorrozki ezartzen direla neurtu dute, bere interpretazioa aplikagarria den 

ordenamendu juridikoaren parte diren gainerako arauekin txertatuz, eta 

kontuan hartuz, bereziki, balizko gorabeheren azterketa eta ebazpena 

Konstituzioko 23.2 artikuluan jasotako eskubidearen eraginkortasuna ahalik eta 

gehien bermatzearen ikuspuntutik egin behar dela. 

 

Arrazoi horiek direla eta, zenbait jarduketa onartu dira hautaketa prozesuetan 

betekizunak edo merezimenduak zuzentzeari dagokionez, kasu zehatzetan 

ematen ziren elementuak aintzat hartzetik eratorriak; horietatik ondorioztatu 

daiteke deialdiaren oinarriak modu eskasean idatzita daudela edo kaltetutako 

pertsonak oinarrietan adierazten dena betetzeko nolabaiteko asmoa duela. 

 

Horren harira, kontuan izan behar da kexagileak adierazitakoaren ildotik, 

auzitegiek ere adierazi dutela oinarriek edo prozesuaren berezko konfigurazioak 

eragindako zalantzek ezin diotela kalterik eragin parte-hartzaileei, baldin eta ez 

badute frogatu hori gauzatzeko xedatutakoa betetzeari uko egiten zaionik. 

 

Hala, kasu hauetan aplika daitezkeen irizpide orokorrei dagokienez, zenbait 

adibide jar daitezke, besteak beste: 

 

Auzitegi Gorenaren 2004ko irailaren 14ko Epaia: 
 

“En relación con lo que antecede, conviene subrayar que ciertamente los participantes en 

procesos selectivos están obligados a cumplir con las bases de la convocatoria y recae sobre 

ellos la carga de aportar la documentación en los términos que establezcan dichas bases, ya 

que así resulta conveniente para que el funcionamiento de esos procesos sea igual para todos 

los participantes y se desarrolle con la normal regularidad que exige el principio constitucional 

de eficacia administrativa (artículo 103 CE). 
 

Pero debe destacarse también que esos criterios de racionalidad y proporcionalidad, que antes 

se han apuntado, no permiten valorar como incumplimiento de las repetidas bases aquellos 

comportamientos de los aspirantes que no respondan a una resistencia a observarlas, sino a 

una razonable duda sobre su significado o alcance. Cuando esto último suceda lo procedente 

será permitir subsanar el error inicial en que se pueda haber ocurrido.” 
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Auzitegi Gorenaren 2014ko apirilaren 22ko Epaia: 
 

“El criterio que preside esta materia es el indicado por doctrina reiterada del Tribunal Supremo 

de 27 de mayo de 2010 (Casación 1719/2007) en la que «sin negar el carácter vinculante que 

poseen las bases de cualquier convocatoria, debe reiterarse que su interpretación y aplicación 

debe hacerse siempre en el sentido más favorable a la mayor efectividad del artículo 23.2 de 

la Constitución española y, en consecuencia, deberá ser rechazada cualquier aplicación de las 

mismas que conduzca a un resultado que no sea compatible con el derecho reconocido en el 

precepto constitucional que acaba de mencionarse. Y esta clase de resultado será de apreciar 

cuando la estricta aplicación de unas bases dificulten el acceso a la función pública en virtud 

de criterios carentes de racionalidad, con una desproporción manifiesta o derivados de hechos 

que no sean imputables al aspirante que sufriría la exclusión” 

 

Era berean, zenbait adibide ikus daitezke, eta horietan, ebazpen judizialek 

zuzenketaren figura ezartzea baimendu die ez bakarrik merezimenduak 

aurkezteari dagokionez, baita prozesuetan parte hartzeko berezko betekizunak 

egiaztatzeari dagokionez ere: 

 

Auzitegi Gorenaren 2011ko urtarrilaren 24ko Epaia: 
 

“En efecto, no sólo en la sentencia de 4 de febrero de 2003 dictada en el recurso de casación 

en interés de la ley 3437/2001 nos hemos ocupado de la cuestión de la subsanación en los 

procedimientos selectivos. También lo hemos hecho con posterioridad en otros supuestos que 

no se referían a los requisitos de participación sino también a la justificación de los méritos 

ante la negativa de la Administración a aceptar documentos que juzgaba no ajustados a las 

bases de la convocatoria: entre otras en las sentencias de 11 de octubre de 2010 (casación 

4236/2009), 30 de diciembre de 2009 (casación 1842/2007), 10 de junio de 2006 (casación 

3244/2006), 16 de abril de 2008 (casación 5382/2003), 14 de septiembre de 2004 (casación 

2400/1999). En estos casos, hemos tutelado las pretensiones de los participantes en distintos 

procesos selectivos para el ingreso a la función pública de que fueran tenidos en cuenta los 

méritos que alegaban siempre que hubieran sido aducidos y justificados documentalmente en 

el momento establecido aunque esa justificación hubiera debido ser aclarada o subsanada 

ulteriormente. Es decir, en supuestos semejantes a este. En todos ellos hemos considerado 

excesivo y, por tanto, no acorde con el principio de proporcionalidad, privar de la valoración de 

un mérito a quien había acreditado en tiempo los aspectos sustantivos del mismo aunque no 

hubiera satisfecho alguno de los meramente formales.” 

 

Auziegi Gorenaren 2012ko abenduaren 19ko Epaia: 
 

“La Sentencia de este Tribunal, de 4 de febrero de 2003, dictada en recurso de casación en 

interés de ley número 3437/01, admite expresamente que el trámite de subsanación de 

defectos a que se refiere el artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común es plenamente aplicable en los procesos 

selectivos, al considerar en su fundamento de derecho sexto que "resulta aplicable en la 

cuestión examinada el artículo 71 de la Ley 30/92 , como antes exigía el antiguo artículo 71 

de la Ley de Procedimiento Administrativo en la redacción de 1958, pues se impone en ambos 

preceptos el deber de la Administración de requerir al interesado para que se subsanen las 

deficiencias cuando se aprecie que el mismo no cumple los requisitos que exige el 

ordenamiento en vigor y como señala en este punto el Ministerio Fiscal, la redacción del 

apartado segundo del artículo 71 excluye los procedimientos selectivos o de concurrencia 
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competitiva para la ampliación prudencial hasta cinco días del plazo cuando la aportación 

presente dificultades especiales, luego si se prohíbe dicha ampliación, es claro que el precepto 

autoriza la concesión del plazo de los diez días cuando se trate de un procedimiento selectivo 

de concurrencia competitiva, como es el caso planteado". 
 

Con posterioridad, son varios los pronunciamientos de esta Sala que se ratifican en la 

precitada doctrina, contenidos, entre otras, en sentencias, de 14 de septiembre de 2004 

(casación 2400/99); 4 de mayo de 2009 (casación 5279/05); 30 de diciembre de 2009 

(casación 1842/07); 28 de septiembre de 2010 (casación 1756/07); 20 de mayo de 2011 

(casación 3481/09); 22 de noviembre de 2011 (casación 6984/10), y 25 de noviembre de 

2011 (casación 6455/11). Tales resoluciones señalan, entre otras consideraciones, que el 

razonamiento de la Sala no significa ignorar o desatender el carácter vinculante de las bases 

de la convocatoria, dado que, ciertamente, los participantes en procesos selectivos están 

obligados a cumplir con las bases de la convocatoria y recae sobre ellos la carga de aportar la 

documentación en los términos que establezcan dichas bases, ya que así resulta conveniente 

para que el funcionamiento de esos procesos sea igual para todos los participantes y se 

desarrolle con la normal regularidad que exige el principio constitucional de eficacia 

administrativa ( art. 103 CE ); se añade que, en principio, no estamos ante la presentación 

extemporánea de un mérito, sino ante su defectuosa acreditación; razón por la que es preciso 

insistir en que no se trata de autorizar la presentación de nuevos méritos fuera de plazo, sino 

de superar la deficiencia meramente formal del concreto documento justificativo presentado; 

por último, que esta línea jurisprudencial de amplitud en la aplicabilidad del artículo 71 de la 

Ley 30/1992 en procedimientos selectivos, resulta predicable, no solo respecto de las 

omisiones en la solicitud inicial, sino en ulteriores fases del procedimiento, como es la fase de 

concurso y la acreditación de méritos alegados en él. 
 

Por último, la más reciente Sentencia, de 11 de junio de 2012, reitera que esta Sala y Sección 

"se ha mostrado favorable a la posibilidad de que los méritos defectuosamente acreditados en 

los procesos selectivos puedan ser subsanados, al estimar excesivo y, por tanto, no acorde 

con el principio de proporcionalidad, privar de la valoración de un mérito en los casos en que 

los aspirantes hubieran acreditado en tiempo los aspectos sustantivos del mismo aunque no 

hubieran satisfecho alguno de los meramente formales (por todas, sentencia de 24 de enero 

de 2011 recaída en el recurso de casación nº 344/2008 )" 
 

(…) 
 

Así las cosas y conforme a la jurisprudencia de la Sala que ha quedado expuesta, nos 

hallamos, no ante la presentación extemporánea de unos concretos méritos, sino frente a la 

aportación de nuevos elementos justificativos del concreto alcance de los efectivamente 

invocados en el plazo conferido para ello, con el fin de subsanar las posibles lagunas o 

carencias que pudieran ofrecer los documentos inicialmente aportados en su justificación y 

que, aparentemente, determinaron su no valoración por parte del tribunal calificador.” 

 

Madrilgo Justizia Epaitegi Gorenaren 2017ko maiatzaren 8ko Epaia: 
 

“Entendemos, al contrario que el Juzgador de instancia, que el cumplimiento defectuoso de la 

obligación de pago de las tasas por derechos de examen en el plazo de presentación de 

instancias puede ser, en determinados casos, susceptible de subsanación. 
 

El artículo 71.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992 señala que si la solicitud 

de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los exigidos, en su caso, 

por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez 

días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así 
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no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada 

en los términos previstos en el artículo 42. Y efectivamente las bases generales establecían 

como efecto de la falta de justificación del pago en el plazo de la presentación de instancias la 

exclusión definitiva, pero también las propias bases establecían que "quienes dentro del plazo 

señalado no subsanen los defectos justificando su derecho a ser admitidos, serán 

definitivamente excluidos del proceso selectivo", lo que viene a reconocer la existencia de un 

plazo para subsanación. 
 

Pues bien el demandante presentó con su solicitud inicial justificación documental de su 

condición de miembro de familia numerosa, lo cual no podía tener otra finalidad que la de 

acreditar su condición de exento del pago de la tasa. No debe ser igual el tratamiento de quien 

omite todo intento de cumplir los requisitos de presentación que quien lo intenta pero 

defectuosamente, como ocurre cuando se invoca una exención inaplicable, invocación que 

demuestra un intento de cumplir, que si bien es no válido, debe abrir la posibilidad de 

subsanación. 
 

Es cierto que Sentencias de la Sección 1ª de este Tribunal han entendido que el impago es un 

requisito insubsanable ( Sentencias de 28 de enero de 2013 y 30 de abril de 2013 ), con el 

argumento de que así lo establecían las bases no impugnadas de las convocatorias 

respectivas, pero dichas sentencias se refieren a distintos procesos selectivos (acceso a la 

Escala de Suboficiales y Oficiales de la Guardia Civil), no compartiéndose dicho criterio en este 

caso concreto por las razones aludidas de primacía del artículo 71 sobre la dicción literal de la 

convocatoria, y existencia de un intento de cumplimiento que, si bien defectuoso, justifica la 

posibilidad de subsanación. 
 

Añadir que el impago de la tasa de examen en el plazo de presentación de solicitudes ha sido 

considerado defecto subsanable por esta misma Sala y Sección en Sentencia de 12 de 

diciembre del año 2015 (recurso de apelación 234/2015), por cierto en un supuesto muy 

similar al presente, donde un participante alegaba estar exento del pago por minusvalía. En 

dicha Sentencia, después de indicar que la causa de exención era inexistente, y partiendo del 

carácter subsanable del defecto, se confirmaba la exclusión del recurrente del proceso 

selectivo, porque se había limitado a presentar recurso de reposición contra su exclusión, sin 

intentar la subsanación de la omisión, a diferencia por tanto del supuesto que aquí se examina 

donde el demandante, si bien recurrió en reposición, autoliquidó la tasa en los diez días 

siguientes a la publicación de la lista provisional. 
 

Esta liquidación en el plazo de subsanación debe entenderse suficiente, incluso aunque el 

recurrente insistiese en su escrito de alegaciones que no estaba obligado al abono, pues 

subsidiariamente solicitaba que se considerase subsanado el defecto. 
 

Recordar finalmente que el Decreto con la lista provisional de excluidos se publicó en el Boletín 

del Ayuntamiento del día 27 de febrero de 2014, abriéndose el plazo de 10 días hábiles para la 

subsanación de defectos a partir de dicha fecha, por lo que el pago de la tasa, verificado el 3 

de marzo de 2014, estaba inequívocamente dentro de dicho plazo. 
 

Por lo expuesto, y valorando que no existió ánimo de incumplir o incumplimiento total -al 

alegarse inicialmente una exención de pago y realizarse luego este en plazo de subsanación- 

procede concluir que se trató de un cumplimiento defectuoso y por lo tanto subsanable, 

criterio este también seguido por el TSJ de Canarias en Sentencia de 12 de enero de 2007, 

TSJ de Asturias, en Sentencia de 20 de marzo de 2017 ,TSJ de Madrid de 30 de junio de 

2015 (sección 3ª, referida esta última a la posibilidad de subsanar la indebida justificación de 

causa de exención)” 

 

Auzitegi Gorenaren 2021eko maiatzaren 31ko Epaia: 
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“Frente a ello, la Letrada de la Junta de Andalucía opone que el programa informático funcionó 

correctamente y que, si no se siguen todos los pasos del mismo, la Administración no puede 

tener noticia de las solicitudes defectuosas. De aquí, como se dijo más arriba, proviene su 

afirmación de que en el presente caso hay una absoluta falta de presentación de la solicitud. 
 

Pues bien, esta objeción no es convincente. La Administración no puede escudarse en el modo 

en que ha sido diseñado el correspondiente programa informático para eludir el cumplimiento 

de sus deberes frente a los particulares, ni para erosionar las garantías del procedimiento 

administrativo. Más aún: la Administración conoció -o pudo conocer- que la recurrente había 

pagado la tasa. A ello debe añadirse que, incluso aceptando a efectos puramente 

argumentativos que no sea técnicamente posible recibir automáticamente información sobre 

los pasos dados por todos aquéllos que han accedido al programa informático, la 

Administración debe, en todo caso, dar la posibilidad de subsanación cuando el interesado 

reacciona frente a su no inclusión en la lista de admitidos y acredita que sólo omitió el paso 

final, esto es, la firma electrónica y el registro de su solicitud.” 

 

Bilboko Udalak jurisprudentzia horretatik ondorioztatu zuen akatsak zuzentzeko 

aukera bakar-bakarrik epe baliodunean atxiki zen agiri jakin bat aurkeztean 

gertatutako errore baten ondoren gauzatu daitekeela, eta beraz, ez litzatekeela 

bideragarria izango agiri hori epez kanpo aurkeztu behar denean. 

 

Aurretik azaldu moduan, kasu honetan, deialdiaren oinarrietan parte-hartzaileei 

eskatzen zitzaien eskaerak aurkezteko epearen barruan alegatzeko prozesuan 

aintzat har zitezen nahi zituzten merezimenduak, eta agiri bidezko egiaztapena 

geroago egin behar zen. 

 

Horri lotuta, kexagileak, eskaerak aurkezteko epearen barnean, Bilboko 

Udalaren tresna elektronikoan parte-hartzeko eskaera formalizatu zuen, eta 

parte hartzera zihoan hautaketa prozesuaren lehiaketa fasean baloratzeko 

merezimenduak zerrendatu zituen. 

 

Egia da merezimenduak “Merezimenduen liburutegian” gorde zituela eta ez 

“Eskaera” atalean, eta Bilboko Udalaren ustez, horrek esan nahi du oinarrietan 

eskatzen zen merezimenduen alegazioa ez zela gertatu, baina, Arartekoak uste 

du benetan funtsezkoa dena dela merezimendu horiek hautapen prozesuak 

kudeatzeko sisteman agertzen zirela eta bakoitzaren ezaugarriak eta noiz sartu 

ziren gordeta zegoela baita ere. 

 

Laburbilduz, ez da indargabetzen “Merezimenduen liburutegia” eremu pribatua 

izateagatik edo erabiltzaile eta pasahitz bidez sartzeari lotuta egoteagatik. 

Egiaz, parte-hartzaileen datuei buruz aplikazioan egiten den kudeaketa guztia 

ere bitarteko berberekin egiten da, eskaerari buruzko zatia baita ere. Hala ere, 
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eskaeraren datuek osatzen dute toki administrazio horrek prozesuak 

kudeatzeko erabiltzen duen informazioa. 

 

Horregatik, bere unean kexagileak egindako erreklamazioan aukera egon zen 

aztertzeko eskaerak aurkezteko epea irekita egon zenean kexagileak 

merezimenduak aplikazioan gorde zituela. Beraz, orduan deituta zegoen 

hautapen prozesu batean parte hartuz, atera litekeen ondorio bakarra izan zen 

bere asmoa merezimendu horiek prozesu horretan kontuan hartuak izatea zela. 

 

Horregatik guztiarengatik, sistemaren barnean froga printzipio hori egoteaz 

gain, aintzak hartuak izan zitezen nahi zituen merezimenduen zerrenda osoa 

zegoenez, erakunde honek uste du transkribatutako epaietan azaldutakoarekin 

jarraituz, kexagileari aukera eman behar izan zitzaiola azkenean baloratuak izan 

zitezen merezimenduak zuzentzeko. 

 

Ondorio horietarako, kontuan hartu behar da goian idatzi diren azken epaian 

ontzat eman zela beharrezko sinadura elektronikorik ez zuen eskaera, eta horri 

buruz, deialdia egin zuen administrazioak argudiatzen zuen izapide hori ez 

egoteak ezagutzea galarazten zuela eta ez aurkeztutzat jo behar zela; argudio 

horiek Bilboko Udalak kasu honetan egindakoen antzekoak dira, eta hala ere, 

Auzitegi Gorenak ez zituen onartu baztertzearen justifikazio oinarri gisa. 

 

5. Ingelesaren ezagutza merezimendua baloratzea. 

 

5.1. Kexagileak adierazi zuen baita ere ez zegoela ados ingelesaren ezagutza 

egiaztatzeko agiria aintzat hartu ez izanarekin, zein epaimahai kalifikatzaileak 

erabaki hori justifikatzeko emandako arrazoiarekin (“oinarrietan aurreikusten ez 

den erakunde batek igorri izana”). Era berean, bere desadostasuna azaldu zuen 

bere erreklamazioaren ebazpenak ez zuelako jasotzen aurkeztu zuen 

dokumentazio osagarriaren inguruko gogoetarik. 

 

Hala, lehenik eta behin azaldu zuen deialdiaren oinarriek ez zutela zehazten 

zeintzuk ziren ziurtagiriak igorri behar zituzten erakundeak, horiek baliozko gisa 

onartu ahal zitezen. 

 

Baina horrez gain, gaineratu zuen erreklamazioan egiaztatu zuela tituluaren 

jatorria zen erakundea Cambridgeko Unibertsitateko azterketen zentro ofizial 

bat dela. 

 

Eta, azkenik, adierazi zuen epaimahai kalifikatzaileak zalantzak bazituen hizpide 

dugun merezimenduaren balioztapenari dagokionez, zuzentzeko izapide bat 
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eskaini beharko liokeela beharrezko alderdiak argitu ahal izateko, kontuan 

hartuta merezimendua baliozko dokumentu batean alegatu eta egiaztatu zela. 

 

5.2. Bilboko Udalaren erantzun txostenean azaltzen zen kexagilearen gainerako 

merezimenduak ez zirela kontuan hartu sartu ziren “Merezimenduen 

liburutegia” ataletik ez zirelako “Eskaera” atalera eraman, baina, horiek ez 

bezala, merezimendu hori kontuan hartu zutela, izan ere, eta nahiz eta 

“Eskaeraren” “Merezimenduak” ataleko “Hizkuntzak” azpiatalean 

erreferentziarik ez izan, beste atal batean (zehazki, “Betekizun osagarriak” 

atalean) pertsona horrek adierazi baitzuen Europako Hizkuntzen 

Erreferentziazko Esparru Bateratuko ingeleseko C1 mailaren egiaztagiria zuela, 

eta horregatik, epaimahaiak erabaki zuen baloratua izango zen merezimendua 

zela. 

 

Inguruabar hori egiaztatzeko, kexagileak Dublingo Center of English Studies 

zentroak emandako ingeleseko Proficiency mailaren ziurtagiri bat aurkeztu 

zuen, eta bertan azaltzen zen "Course Certificate” bat zela. Bilboko 

Udalarentzat agiri hori ez da titulu bat, baizik eta sinadurarik eta zigilurik 

gabeko ziurtagiri bat, eta egiaztatzen duen gauza bakarra da Proficiency 

mailako ikastaro bat gainditu zuela eta “oinarrietan jaso gabeko erakunde 

batek” eman zuela, izan ere, hizkuntza eskola bat zela ulertu zen. 

 

Gainera, merezimenduen behin-behineko balorazioari jarritako erreklamazioan, 

pertsona horrek Hizkuntza Eskola Ofizialaren plan zaharreko 4. ikasturteko 

titulua aurkeztu zuen, eta hori ez litzateke zenbatzekoa izango, B1 mailakoa 

baita. 

 

TOEIC Test of English for International Communication titulua ere aurkeztu 

zuen, eta 820 puntu (Listening + Reading) zituen guztira. Horren inguruan, 

txostenean bi administrazio publiko zehatzetako langileen arloan hizkuntzen 

ziurtagirien baliokidetasunak arautzen dituzten bi arau aipatzen ditu. Zehazki, 

ekainaren 30eko 117/2015 Dekretua.3 Bere eranskinean titulu hori ez da 

agertzen ingeleseko C1 mailarentzako baliokideak diren tituluen artean, eta 

Hezkuntza sailburuaren 2019ko ekainaren 3ko Agindua. 4 Horren arabera, 

TOEIC C1 titulua 785-944 puntu arteko puntuazioarekin (Listening + Reading) 

ingeleseko B2 mailarekiko baliokidea izango litzateke 

                                                 
3 Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio orokorreko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuen hautatze 

eta hornitze prozesuetarako hizkuntza titulu eta ziurtagirien baliokidetasuna ezartzeko ekainaren 30eko 117/2015 

Dekretua. 
4 Hezkuntza sailburuaren 2019ko ekainaren 3ko Agindua, dekretu honen eranskina aldatzen duena: maiatzaren 

15eko 73/2012 Dekretua, hizkuntz eskumeneko betekizunak ezartzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko 

unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan ikasgaiak atzerriko hizkuntzetan emateko. 
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Beraz, Bilboko Udalak ondorioztatu zuen pertsona horrek aukera izan zuela 

ingelesaren ezagutza egiaztatzeko deialdiko oinarrietan eskatzen zen bezala, 

eta ez zuela behar beste frogatu. 

 

5.3. Deialdiaren seigarren oinarrian lehiaketaren fasea arautzen da, eta zehazki, 

hizkuntzak ezagutzeari buruzko merezimendua, modu honetan: 

 

“Hizkuntzak 
 

Gaztelania ez den Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak jakitea, zehaztutako mailen arabera, 

gehienez 3 puntu, taula honekin bat etorrita. 
 

A) B-2 maila: 1 puntu. 

B) C-1 maila: 2 puntu. 
 

Egiaztatzen den hizkuntza bakoitzagatik, hautagaiak duen jakite-mailarik altuena bakarrik 

puntuatuko da.” 

 

Oinarrietan ez dago arlo horri buruzko gainerako zehaztapenik, eta beraz, 

kexagileari aurkeztu zuen ingelesaren ezagutzaren ziurtagiria ez baloratzeko 

jakinarazi zitzaion arrazoiak (“oinarrietan aurreikusita ez dagoen erakunde batek 

emandakoa izatea”) badirudi ez duela erabakia behar beste azaltzen. 

 

Hizkuntzen Europako Erreferentzia Esparru Bateratuak ezartzen ditu ezagutza 

estandar ezberdinak eta hainbat mailatan banatuta daude, baina, ez ditu 

zehazten zeintzuk diren maila horiek egiaztatzeko ziurtagiri edo tituluak. 

Horregatik, zenbait administrazio publikok agiriak onetsi dituzte ezartzeko 

zeintzuk diren beren jarduketa eremuan onartuko diren tituluak edo ziurtagiriak 

Erreferentziako Esparruaren mailen baliokide izan daitezen. 

 

Hautapen prozesu bat deitzen duen administrazioak ez badu eskatzen diren 

ezagutza mailak nola egiaztatu behar diren azaltzen duen erreferentziazko arau 

bat, Arartekoaren ustez beharrezkoa litzateke gutxienez deialdiaren oinarrietan 

zehaztea zeintzuk diren onargarritzat jotzen diren tituluak edo erakunde 

ziurtatzaileak, modu horretan, balorazio irizpideak zalantzarik gabe uler ditzaten 

prozesuan parte hartzen duten guztiek. 

 

Erakunde honek uste du epaimahaiak irizpide objektibo eta aurrez ezarritako 

batzuk izan behar zituela parte-hartzaileek aurkeztutako tituluen eta ziurtagirien 

eta oinarrietan aurreikusitako ezagutza mailen arteko baliokidetasunak 

ezartzeko eta merezimendu horiek baloratzeko. Hala ere, ez da aipatzen 

horrelakorik existitzen denik edo argitaratuta dagoenik parte-hartzaileek jakin 
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dezaten, eta horrenbestez, Arartekoak ere ezin izan ditu alderdi horiek 

kontrastatu edo berrikusi. 

 

Bestalde, kexagileak azaldutakoarekin bat etorriz, merezimenduen behin-

behineko balorazioan eta horien aurka jarri zuen erreklamazioaren ebazpenean 

ez ziren azaldu epaimahaiaren erabakia oinarritu zuten argudioak. Bakarrik 

aipatu zen espedienteko balorazio pertsonaleko zerrendan ikusi zutela ez zutela 

merezimendu hori baloratu ziurtagiria oinarrietan aurreikusita ez zegoen 

erakunde batek eman zuelako. 

 

Horrenbestez, kexagileak une horretan ez zekizkien orain erantzun txostenean 

adierazi diren arrazoiak zeintzuk izan ziren, eta hori arrazoiz eskagarria izango 

litzateke bere iritzia defendatu ahal izateko, bere eskubideen alde egiteko 

oharrak sartzeko eta epaimahaiak funtsean erabili zituen argudioak 

indargabetzeko, eta hala bazegokion, bere nahiak babesteko informazio 

osagarria entregatzeko. 

 

Azkenik, txostenean bi dekretu aipatzen dira eta horien aplikazio eremua ez 

dago Bilboko Udalak deitutako prozesuan barnean. Zehazki, ekainaren 30eko 

117/2015 Dekretua Euskal Autonomia Erkidegoaren eta bere erakunde 

autonomoen lanpostuen hautapen eta hornitze prozesuetan aplikatzen da, eta 

Hezkuntza Sailburuaren 2019ko ekainaren 3ko Agindua irakaskuntza 

hirueleduna edo eleanitza ematen duten ikastetxeetan unibertsitatez kanpoko 

irakaskuntza emateko baldintzei eta Hezkuntza Saileko lanpostuak hautatzeko 

eta betetzeko prozesuei buruzkoa da. 

 

Modu horretan, deialdiaren oinarriak ez dira berariaz aipatzen eta araudi horiek 

ez dira zuzenean aplikatu behar kexan aztertutako hautaketa prozesuan. 

 

Hala ere, ez da albo batera utzi behar erantzun txostenean kexagileak 

aurkeztutako tituluetako baten inguruan adierazitakoa. Horren arabera, titulu 

hori gutxienez B-2 mailarekiko baliokide gisa baloratua izan ahal zen, eta 

deialdiaren oinarriekin bat lehiaketa fasean 1. puntu emango lekioke.  Hala ere, 

behin betiko balorazioan 0 puntu jaso zituen, eta beraz, badirudi, aurretik 

azaldutako horrek ez zuela inolako ondoriorik sortu ezta ere. 

 

6. Arartekoak badaki kexa honetan aztertutako hautaketa prozesua oso 

aurreratuta dagoela (gaur egun jada izendatuta daude karrerako funtzionario 

gisa hautatuak izan ziren pertsonak). 
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Hala ere, hori ez da oztopo izan behar parte-hartzaile batek bere eskubideak 

zuzen defendatu ahal izateko ebazpenean deskribatutako terminoetan. 

Ondorioz, eskubide horren bermea beste parte-hartzaile batzuei esleitutako 

itxaropen eta eskubideekin bateratzeko modua Bilboko Udalak landu beharreko 

gaia da, egoki diren prozedura eta kudeaketa tresnen bidez. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 

erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Berrikusteko kexa espediente honen muina den hautaketa prozesua eta jarduketak 

lehiaketa fasera arte atzeratzeko, modu horretan, prozesua ebazpen honetan 

adierazitako terminoekin bat gauzatzeko. 


