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Arartekoaren 2022R-2050-22 Ebazpena, 2022ko azaroaren 16koa. Horren bidez, 

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuari gomendatzen zaio kexagileak aukera izan 

dezala 2018-2019ko EPErako 2016-2017ko EPEko hautaketa-prozesuko oposizio-

fasean lortutako nota gordetzeko. 

Aurrekariak 

1. Pertsona batek (…) Arartekoaren babesa eskatu zuen Osakidetza-Euskal 

Osasun Zerbitzuak deitutako hautaketa-prozesu batean parte hartzeari 

zegokionez. Prozesu hori une honetan gauzatzen ari da. 

Zehazki, Erizaintzako Laguntzailea kategorian estatutupeko lotura finkoa 

lortzeko prozesua da, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari 

nagusiaren martxoaren 25eko 962/2022 Ebazpenaren1 bidez deitua. 

Lehenengo azterketa 2022ko azaroaren 26an egingo da, eta kexagilea 

adimen-desgaitasuneko txandan sartu da. 

2. Kexa-idazkiaren arabera, kexagilea 2016-2017ko EPEan kategoria berean 

aurkeztu zen adimen-desgaitasunaren txandarako deitutako hautaketa-

prozesuan, eta oposizio-faseko azterketa gainditu zuen. 

Ondoren, adimen-desgaitasuneko txandatik kanpo geratu zen eta desgaitasun 

orokorreko txandan sartu zuten. 

Erabaki horren aurrean, errekurtsoa jarri zuen justizia-auzitegietan, eta, lehen 

instantzian, adimen-desgaitasuneko txandan parte hartzeko eta estatutupeko 

langile finko izendatzeko eskubidea aitortu zioten. Hala ere, Osakidetza-Euskal 

Osasun Zerbitzuak epaiaren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta une honetan 

ebazteke dago. 

3. Kexa hau sortu zuen auziak egungo deialdiaren oinarri orokorretan jasotako 

xedapenetako baten aplikazioarekin du zerikusia2; horren arabera, 2016-

2017ko EPEko oposizio-fasea gainditu zuten parte-hartzaileek aukera dute 

1 962/2022 Ebazpena, martxoaren 25ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren 
bidez onartzen diren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak 
Teknikari Laguntzaile Sanitarioak lanbide-taldeko Erizaintzako Laguntzailea kategorian (Erizaintzako Laguntzailea, 
Osasun Mentaleko Erizaintzako Laguntzailea eta Osasun Mentaleko Monitorea lanpostu funtzionalak), Osakidetza-
Euskal osasun zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoetan. 
2 1473/2021 Ebazpena, azaroaren 25ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren 
bidez oinarri orokorrak onartzen baitira, Osakidetzan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2018-2019 urteetan 
deitutako hautaketa prozesuak arautzen dituztenak. 
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oraingo prozesuko oposizio-nota gisa orduan lortutakoa erabiltzeko, eta, beraz, 

ez dute azterketa berriro egin beharko. 

Dirudienez, kexagilearen kasuan, orduan lortu zuen nota gordetzeko aukera 

ukatu zitzaion; izan ere, prozesuaren deialdia egin duen osasun-erakundeak 

ulertu du oraingo honetan adimen-desgaitasunaren txandan parte hartuko 

duela, eta aurrekoan txanda horretatik kanpo geratu zenez, parte hartzeko 

baldintzak ez datorrela bat. 

4. 2022ko urriaren 11n, Arartekoak Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzura jo zuen 

egindako kexaren aurrekarien berri emateko, gaiari buruzko hainbat gogoeta 

helarazteko eta erakunde honi ahalik eta lasterren, gehienez ere hamar 

eguneko epean, adierazitako xehetasunei buruzko informazioa emateko eta 

kexagileak 2016-2017ko EPEko oposizio-fasean lortutako nota egungo 

prozesuan gordetzeko aukera izan zezan eskatzeko. 

Emandako epean erantzunik jaso ez zenez, Arartekoak beste errekerimendu 

bat bidali zion 2022ko azaroaren 4an, osasun-erakundeari eskatutako 

informazioa bidali behar zuela gogorarazteko. 

Telefono bidezko hainbat kudeaketa ere egin ziren, izapidea arinago betetzen 

saiatzeko eta izapidea sortu zuen presaren berri emateko. Azkenean, ebazpen 

hau eman den egunean, oraindik ez da erantzunik jaso. 

Gogoetak 

1. Otsailaren 27ko 3/1985 Legearen3 arabera, Arartekoaren eginkizun nagusia 

herritarrak aginte- eta botere-gehiegikerietatik eta Euskal Administrazio 

Publikoaren utzikerietatik babestea da. 

Ondorioz, erakunde honek ahalmena du euskal administrazio publikoen 

jarduketak eta omisioak aztertzeko mahaigaineratutako egoeren azterketa 

juridiko baten bidez. Azterketa horrek aukera ematen du kexak edo kontsultak 

eragiten dituzten jarduketak zuzenbidearen araberakoak diren ikertzeko eta, 

horrela, irregulartasunik, arbitrariotasunik edo gehiegikeriarik dagoen 

zehazteko. 

3 3/1985 Legea, otsailaren 27koa, Ararteko erakundea sortu eta arautzekoa 
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Lege horrek berak 23. artikuluan xedatzen duenez, euskal administrazio 

publikoetako organoek Arartekoak eskatzen dizkien datu, dokumentu, txosten 

edo argibide guztiak eman beharko dituzte, lehentasunez eta presaz; 24. 

artikuluak, aldiz, honako hau ezartzen du: Arartekoari espedienteak edo 

eskatutako dokumentazioa eskuratzea eragozten edo zailtzen dion edozein 

jarrera horren lanarekiko oztopotzat joko da. 

Kasu honetan, Arartekoak ezin izan du lortu Osakidetzak kexan azaldutako 

aurrekariei buruz duen bertsioa, ezta erakunde honek informazio-eskaeran horri 

buruz helarazi zizkion gogoeten inguruan daukan iritzia ere. 

Hala ere, aurreko hautaketa-prozesuan lortutako notak ordezka lezakeen 

azterketa egiteko datak kontuan hartuta, argi dago kexa honetan 

planteatutako egoera lehenbailehen aztertu behar dela. Hori dela eta, 

Arartekoa behartuta dago azterketa eskura duen informazio bakarrarekin 

egitera, bere estatutu-funtzioa betetzeko eta babesa eskatu duen pertsonaren 

eskubidea babesteko. 

2. Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako foru-diputatuak emandako foru-

aginduaren bidez, kexagileari % 35eko desgaitasun-maila aitortu zitzaion, 

2016ko otsailaren 3tik aurrerako ondorioekin. Dokumentu horretan bertan 

adierazi zen desgaitasuna psikikotzat kalifikatutako desgaitasun-mota 

batengatik zela. Horretarako, oinarritzat hartu ziren ebazpenean adierazitako 

diagnostikoa eta abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuan4 jasotako 

baremoak, “Adimen-atzeratasuna / Adimen-Desgaitasuna”-ri buruzko 

kapituluari dagokionez. 

Hala ondorioztatu da bai erabakia hartu zuen Foru Agindutik, bai 2021eko 

martxoaren 1ean Bizkaiko Foru Aldundiko Desgaitasuna Ebaluatzeko Atalak 

eman zuen txostenetik. Txosten hori interesdunak aurreko hautaketa-

prozesuan parte hartu zuelako egin zen, eta interesdunak berak aurkeztu du 

kexarekin batera. 

Desgaitasun hori aitortu zenetik igaro den denbora guztian, ez dira hura eragin 

zuten arrazoiak aldatu, ez eta definitzen duten ezaugarriak ere, eta, gorago 

aipatutako aurrekariak kontuan hartuta, badirudi desgaitasun horrek adimen-

izaera duela. 

4 1971/1999 Errege Dekretua, abenduaren 23koa, minusbaliotasun maila aitortu, deklaratu eta kalifikatzeko 
prozedurari buruzkoa. 
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Nolanahi ere, gaixotasun bera, diagnostiko bera eta desgaitasun bera direnez 

gero, kexagileak bi hautaketa-prozesuetan (2016-2017ko EPEan eta 

egungoan) parte hartzeko jaso behar zuen tratamendua antzekoa izan behar 

zen. 

Beraz, ez da behar bezala justifikatutzat jotzen prozesu horietako batean 

adimen-desgaitasunaren txandatik kanpo geratu izana eta desgaitasun 

orokorraren txandan sartu izana, eta, ondoren, antzeko hautaketa-prozesu 

batean berriz parte hartu zuenean, adimen-desgaitasunaren txandan sartu 

izana eta, aldiz, txanda horretatik kanpo utzi ez izana; izan ere, Osakidetzak 

zalantzarik gabe ezagutzen ditu akreditaturik duen desgaitasunaren ezaugarriak 

eta horretarako baliatuko dituen dokumentuak. 

Gainera, dirudienez, Osakidetzak berak ezetsi du aurreko azterketako nota 

gordetzeko aukera, oraingo honetan adimen-desgaitasunaren txandan parte 

hartuko duela argudiatuta; hortaz, ez dago zalantzarik kasuaren inguruabarren 

berri duela, eta, beraz, onartu duela kexagileak aipatutako txanda horretan 

parte hartuko duela gaur egun gauzatzen ari den prozesuan. 

3. Hautaketa-prozesuaren oinarri orokorren 12.6 oinarriak ezartzen du 2016-

2017ko eta 2018-2019ko EPEetan parte hartu duen pertsonak aukera izango 

duela honako aukera hauetako bat baliatzeko: 

 2018-2019ko EPErako gordetzea 2016-2017ko EPEko hautaketa-

prozesuko oposizio-fasean lortutako nota. 

 bi prozesuetako oposizio-faseko probak egitea. Ondoren, 2018-2019ko 

EPEan, zuzenean esleituko zaio hautaketa-prozesu horietako oposizio-

fasean lortutako notarik altuena. 

Halaber, oinarri horretan ezartzen da aukera horiek 2018-2019ko EPEaren 

deialdian baino ez direla aplikatuko, baldin eta gai-zerrendaren eta ariketen 

edukia eta horiek kalifikatzeko modua analogoak badira. 

Bestalde, 12.7 oinarriak xedatzen du aipatutako aukera aplikatzeko 

beharrezkoa izango dela interesdunak txanda berean parte hartzea (barne-

sustapena ala txanda librea), eta, hala badagokio, desgaitasun-kupo berean 

(adimen-desgaitasuna edo bestelako desgaitasunak) prozesu bietan. 

Helburu horretarako, gogoan izan behar da, kexagileak kexa-idazkian adierazi 

bezala, 2016-2017ko EPEko oposizio-fasearen azterketa egin eta gainditu 
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zuela oraindik adimen-desgaitasuneko txandaren barruan zegoenean, parte-

hartzea geroago aldatu zutelako. 

Horrela, ez litzateke inolako alderik egon beharko adimen-desgaitasunaren 

txandan sartuta prozesu hartan egin zituen ariketen ezaugarrien eta horiek 

kalifikatzeko moduaren eta egungo prozesuko desgaitasun-txandari dagozkion 

ariketen ezaugarrien eta horiek kalifikatzeko moduaren artean. Beraz, erakunde 

honen ustez, aipatutako oinarrietan xedatutako analogia ematen da, eta, 

hortaz, egungo prozesua aurreko prozesuan lortutako notarekin ordezkatzeko 

aukera aplika daiteke. 

Kexagileak bi prozesuetan txanda desberdinetan parte hartu izanari 

dagokionez, ez da berari egotz dakiokeen kontu bat, izan ere, une oro eskatu 

eta adierazi du bi prozesu horietan adimen-desgaitasuneko txandan parte 

hartzeko asmoa. 

Aitzitik, 2016-2017ko EPEtik eratorritako prozesuan desgaitasun orokorreko 

txandaren bidez parte hartu izana, nahiz eta adimen-desgaitasuneko txandan 

parte hartzeko eskatu eta txanda horretako oposizioa gainditu, Osakidetzaren 

jarduketa baten ondorio da, zeina, aurretik adierazi bezala, justizia-auzitegiek 

lehen instantzian baliogabetu baitzuten, eta orain ebazteke baitago. 

Hori guztia kontuan hartuta, erakunde honek uste du ez dela bidezkoa 

oinarrietan xedatutako aukera ukatzea kexagileak egungo prozesuan parte 

hartuko duen desgaitasun-txanda ez delako lehenengo aldiz parte hartu 

zueneko txanda bera. 

Bestalde, kontuan hartuta kexa-espediente honen xede den azterketa berehala 

egingo dela eta, kautelazko neurri gisa, interesdunak egin dezakeela, 

Osakidetzak azkenean ez balu onartuko aurretik lortutako nota erabiltzeko 

asmoa, eta orain arte osasun-erakunde horren iritzia ezagutzerik izan ez denez, 

erakunde honen ustez, ezin izango litzateke egungo azterketa aurkeztu izana 

asmo hori ezesteko arrazoi gisa erabili, ezta oraingo honetan azterketa 

gaindituko ez balu ere. 

4. Kexa-idazkiak berariaz azpimarratu zuen administrazio publikoen betebeharra 

dela desgaitasuna duten pertsonen garapen eta integrazio normala eragozten 

duten oztopoak kentzea, eta, besteak beste, enplegu publikoa diskriminaziorik 

gabeko baldintzetan lortzea ahalbidetuko duten neurri eraginkorrak hartu behar 

dituztela. 
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Halaxe jakinarazi zion Arartekoak Osakidetzari hasieran egin zuen eta 

erantzunik jaso ez duen informazio-eskaeran. 

Nolanahi ere, eta osasun-erakunde horrek gaiari buruz duen iritzia ezagutzerik 

izan ez bada ere, erakunde honek agerian utzi nahi ditu, berriz ere, 

desgaitasuna duten pertsonek enplegu publikoa lortzeko dituzten mota 

guztietako zailtasunak. 

Era berean, Arartekoak gogorarazi nahi du erakunde honen jardueraren 

laburpen gisa Eusko Legebiltzarrari aurkeztutako azken txostenetan gai horri 

buruz adierazitakoa. Honako hau azaldu zen: 

“Desgaitasuna duten pertsonei eragiten dieten gaiei buruzko hainbat kexa egon dira baita ere. 

Zenbait kexa zehatzak izan ziren (…) eta, beste batzuetan, gai orokorrak azaldu ziren eta 

administrazio publikoei zuzeneko eskaria egin zitzaien, pertsona guztien aukera berdintasuna 

bermatzeko neurri eraginkorrak aztertu, barneratu eta ezarri ditzaten eta enplegu publikoan, 

desgaitasunak direla-eta egindako diskriminazioen aurka egin dezaten baita ere.”5

“Desgaitasuna duten pertsonek enplegu publikoa eskuratzeko dituzten zailtasunak agerian 

geratu dira gai horri buruzko kexak tratatzean, bai aldi baterako enpleguari buruzkoak (…), bai 

enplegu finkoari buruzkoak (…). Horien guztien arabera, ahalegin berezia egin behar da oraindik 

ere badauden oztopoak gainditzeko eta pertsona guztien aukera-berdintasuna bermatzeko 

helburua lortzeko bidean irmotasunez eta atzerapenik gabe aurrera egiteko aukera emango 

duten bitartekoak ezartzeko.”6

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten dugu, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak 
erakunde hau sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

GOMENDIOA 

Kexagileak aukera izatea 2018-2019ko EPErako 2016-2017ko EPEko hautaketa-

prozesuko oposizio-fasean lortutako nota gordetzeko. 

5 Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2020, esteka honetan eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu/eusko-
legebiltzarrarentzako-txostena-2020
6 Eusko Legebiltzarrarentzako txostena 2021, esteka honetan eskuragarri: https://www.ararteko.eus/eu/eusko-
legebiltzarrarentzako-txostena-2021


