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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

LURRALDE OREKAREN SAILA

Foru Gobernu Kontseiluaren 316/2021 Erabakia, maiatzaren 25ekoa. Baiestea ELA, LAB eta ESK 
sindikatuek Arabako Suhiltzaileak erakunde autonomoaren 2020rako Enplegu Publikoaren 
Eskaintza onetsi zuen abenduaren 29ko 720/2020 Erabakiaren aurka jarritako berraztertzeko 
errekurtsoak

2020ko otsailaren 17an, “Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Forales de Álava” erakunde 
autonomoko langileen batzordeak adierazi zuen ez zuela jarraitu nahi erakunde autonomo 
horrekin lan arloko ezein alderdiri buruzko negoziazioekin.

Nolanahi ere, erakunde autonomoko zuzendaritzak – kudeatzailetzak langileen batzordearekin 
bilerak deitzen jarraitu zuen, baina alferrik izan zen, langileen batzordeak dei horiei jaramonik 
ez baitzien egin.

Zehazki, 2020ko ekainaren 1ean, zuzendaritzak – kudeatzailetzak langileen batzordeko kideei 
dei egin zien ekainaren 9rako bilera baterako, “aztertu zitekeen gai zerrenda” batekin. Negoziatu 
beharreko puntuen artean, 2020ko ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza bat zegoen. Lan-
gileen batzordeak ekainaren 5ean adierazi zuen igorritako bilera deialdira ez zirela agertuko.

Hori ikusirik, erakunde autonomoak 2020ko ekitaldiko enplegu publikoaren eskaintza onartzeko 
espedientea izapidetzen jarraitzea erabaki zuen.

2020. urterako Arabako Foru Suhiltzaileak –Bomberos Forales de Álava erakunde autono-
moaren enplegu publikoaren eskaintza onartzen duen Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 
29ko 720/2020 Erabakiaren bidez. Erabaki hori hemen argitaratu zen: ALHAO, 2021eko urtarri-
laren 18koa, 6 zenbakia.

720/2020 Erabakiaren zazpigarren apartatuan, jakinarazi zen haren aurka administrazioare-
kiko auzietarako errekurtsoa jar zitekeela, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, bi hilabeteko 
epean, Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, edo, aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa, hilabeteko epean, Foru Gobernu Kontseiluan. Hori guztia Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 46.1 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 
Legeak 123. artikuluan araututakoari lotuta.

ELA, LAB eta ESK sindikatuek berraztertzeko errekurtsoak aurkeztu dituzte Foru Gobernu 
Kontseiluaren abenduaren 29ko 720/2020 Erabaki horren aurka. Errekurtsoak 2021eko otsailaren 
16tik 17ra bitartean sartu ziren; beraz, errekurtsoa jartzeko legezko epearen barruan. Hiru 
errekurtsoen argudioa da ez dela negoziatu aldez aurretik enplegu publikoaren eskaintza sin-
dikatuen ordezkariekin.

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 
57. artikuluan arautzen du hau: “Prozedura bat hasten edo izapidetzen duen administrazio or-
ganoak, zeinahi izan dela ere hura hasteko era, ofizioz nahiz alderdi batek eskatuta erabaki ahal 
izatea harekin funtsezko identitatea edo barne-barneko lotura duten beste batzuekin pilatu dai-
tezela, betiere organo berberak izapidetu eta ebatzi behar badu prozedura. Pilatzeko erabakiaren 
aurkako errekurtsorik ezingo da jarri.”
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Errekurtso guztietan adierazitako testua, argudioak eta eskaera atalak funtsean berdinak dira; 
beraz, haien guztien ebazpenak komuna eta bakarra izan behar du nahitaez, eta, horregatik, 
aipatutako ondorioetarako, martxoaren 17ko 200/2021 Foru Aginduaren bidez pilatu ziren 
epearen barruan aurkeztutako gora jotzeko errekurtso guztiak, haien guztien artean funtsezko 
identitatea dagoelako.

Enplegatu pulikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina onesten duen urriaren 
30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 70. artikuluan arautzen duenez, langile berriak 
sartuz bete behar diren giza baliabideen beharrak, aurrekontuko diru izendapenarekin, enplegu 
publikoaren eskaintzaren xede izango dira, eta giza baliabideen plangintzaren neurriak jaso 
ahalko ditu.

Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak 23.1 artikuluan, azaroaren 
7ko 16/1997 Legeak emandako idazkeraren arabera, arautzen duenez, “administrazio publiko 
bakoitzeko langileekin bete ezin diren giza baliabideak, hots, aurrekontuko diru izendapena 
dutenak, enplegu publikorako eskaintzarekin beteko dira”.

Halaber, Toki araubidearen arloan indarrean dauden xedapenen testu bategina onesten 
duen apirilaren 18ko 781/1986 Legegintzako Errege Dekretuak honako hau agintzen du 128.1 
artikuluan: toki korporazioek dagokion urterako enplegu eskaintza publikoa onartuko eta argi-
taratuko dute urtero.

Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina onesten duen urria-
ren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak honako hau arautzen du 33.1 artikuluan:

“Funtzionario publikoen lan baldintzen negoziazio kolektiboa legezkotasunaren, aurrekontu 
estalduraren, derrigortasunaren, negoziazio fede onaren, publizitatearen eta gardentasunaren 
printzipioei lotuta egongo da, eta Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/1985 Lege 
Organikoak 6.3.c), 7.1 eta 7.2 artikuluetan sindikatuei aitortutako ordezkaritza gaitasuna eta 
kapitulu honetan ezarritakoa erabiliz egingo da.

Horretarako, negoziazio mahaiak eratuko dira. Mahai horietan, legitimatuta egongo dira, 
alde batetik, kasuan kasuko administrazio publikoaren ordezkariak, eta, bestetik, estatu mailan 
ordezkaritza handiena duten sindikatuak, autonomia erkidegoan ordezkaritza handiena duten 
sindikatuak, bai eta langileen batzorde eta ordezkarientzako hauteskundeetan ordezkarien 
ehuneko 10 edo gehiago lortu duten sindikatuak ere, beren eraketaren eremu espezifikoan 
dauden hauteskunde unitateetan.”

Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina onesten duen urria-
ren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak 35. artikuluan zehazten du honako hau: ma-
haiak balio osoz eratuko dira, kasuan kasuko administrazioaren ordezkaritzaz gain, eta legiti-
mazioa duten sindikatu guztiek beren ordezkaritzaren arabera horietan parte hartzeko duten 
eskubidea alde batera utzi gabe, sindikatu horiek ordezkaritza organo bateratuetako kideen 
gehiengo osoa ordezkatzen dutenean, gutxienez.

Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina onesten duen urria-
ren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, jasotako erregulazioarekin amaitzeko, 37. ar-
tikuluan ezartzen ditu, negoziaziorako gai gisa, enplegu publikoaren eskaintzei buruzko irizpide 
orokorrak.

“Arabako Foru suhiltzaileak – Bomberos Foral de Álava” erakunde autonomoaren 2020ko 
ekitaldiko enplegu publikoaren eskaintzaren harira, erakunde autonomoaren zuzendaritza – 
kudeatzailetza saiatu zen haren edukia langileen batzordearekin negoziatzen, sindikatuek onartu 
gabe.

Aurreko enplegu publikoaren eskaintza, 2018koa, onartu zenean, oraindik ez zegoen lan-
gileen batzorderik erakunde autonomoan, eta, beraz, sektore publikoan ordezkaritza duten 
sindikatuek izendatutako ordezkariekin negoziatu zen.
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2020ko enplegu publikoaren eskaintzari lotuta, esan bezala, langileen batzordean ordezka-
ritza duten sindikatu atal guztiak osatu ez zirenez, gaia langileen batzordearekin negoziatzen 
saiatu ziren, ez sindikatuekin.

Normala denez, negoziatzeak ez du esan nahi derrigorrez akordioak lortu behar direnik, 
legez aldeen fede ona eskatzen den arren. Ordezkaritza sindikala ez agertzeak ezin du inola ere 
administrazio prozedura blokeatu. Izan ere, alde batetik, hautaketa prozesuan parte hartu nahi 
duten pertsonen eskubideak eta itxaropen legitimoak urratuko zituen; bestetik, administrazioak 
ezingo zuen bete enplegu publikoaren eskaintza deialdia egiteko agindua, eta horrek eragina 
izango zuen administrazio publikoak bere burua antolatzeko duen gaitasunean.

Horregatik, paralisi egoera batean, Administrazioak arauzko bidera jotzeko ahalmena du 
enplegu publikoaren eskaintza onesteko administrazio prozedurarekin jarraitzeko.

Nolanahi ere, Enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina ones-
ten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak oso argi adierazten du nor 
den Administrazioaren solaskide prozedura honen negoziaketan, hau da, sindikatuak, eta ez 
langileen batzordea.

Beraz, erakunde autonomoak, behin egiaztatu ondoren langile batzordearen asmoa ne-
goziazioan ez parte hartzea zela, eta prozedurak aurrera jarraitu aurretik, hizpide dugun gaia 
negoziatzeko deitu behar zituen, gutxienez, erakunde autonomoan ordezkaritza duten sindika-
tuak, eta hori, espedientean agerian geratzen denez, ez zen egin.

Aurreko guztiaren ondorio gisa, egokia da errekurtsoa aurkeztu duten sindikatuek aurkez-
tutako errekurtsoak baiestea. Bestalde, errekurtsoa jartzeko legitimazio osoa dute, esandako 
guztitik ondorioztatzen denez.

Administrazio egintzak kontserbatzeko printzipio orokorra betez (Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 51. artikuluan jasoa), bidezkoa 
da espedientea atzera eramatea errekurtsoak baiesteko arrazoia gertatu zen unera, hau da, 
sindikatuekin izandako negoziaziora.

Horren arabera, Toki Administrazioaren eta Larrialdien Zerbitzuak egindako txostena ikusita, 
Lurralde Orekaren Saileko diputatuak proposatuta, eta Gobernu Kontseiluak adierazitako datan 
egindako bilkuran aurrez eztabaidatu ondoren, honako hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Baiestea, azalpen zatian jasotako arrazoiengatik, ELA, LAB eta ESK sindikatuek 
abenduaren 29ko 720/2020 Erabakiaren aurka aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak (erabaki 
horren bidez, Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Foral de Álava erakunde autonomoaren 
2020rako enplegu publikorako eskaintza onartu zen), eta aurkaratutako ebazpena baliogabetzea.

Bigarrena. Espedientea Arabako Foru Suhiltzaileak – Bomberos Foral de Álava erakunde 
autonomoaren 2020rako enplegu publikorako eskaintza sindikatuekin negoziatzen den unera 
atzera eramatea.

Hirugarrena. Agindua ematea legitimazioa duten sindikatuei Arabako Foru Suhiltzaileak – 
Bomberos Foral de Álava erakunde autonomoaren 2020rako enplegu publikorako eskaintzaren 
negoziazio mahai baterako deialdia egiteko, erabaki hau onartzen denetik gehienez hamabost 
eguneko epean.

Laugarrena. Erabaki hau ALHAOn argitaratzea, eta ebazpen hau sindikatu errekurtsogileei 
jakinaraztea.
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Bosgarrena. Ebazpen hau behin betikoa da administrazio bidean, eta haren aurka admi-
nistrazioarekiko auzietarako errekurtsoa jarri ahal izango da Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera 
zenbatzen hasita, jurisdikzio hori arautzen duen uztailaren 13ko 29/1988 Legeak 46. artikuluan 
araututakoarekin bat etorriz.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko maiatzaren 25a

Diputatu nagusia
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Lurralde Orekaren Saileko foru diputatua
IRMA BASTERRA UGARRIZA

Lurralde Orekaren zuzendaria
JESÚS MARÍA GUINEA DÍAZ DE OTALORA
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