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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
HERRITARREN PARTAIDETZA, GARDENTASUNA ETA GIZARTE ETXEEN SAILA

Gizarte-etxeak

Udaleko Etika-komitea eratzeko Dekretua

2016ko maiatzetik 2018ko urtarrilera, barneko parte-hartze prozesu bat egin zen Gasteizko 
Udalean Kode Etiko bat egiteko.

2018ko ekainaren 22ko ezohiko saioan, Udaleko Udalbatzak aho batez onartu zuen Kode 
Etikoa, Udaleko lanean, balio etikoei lotuta sortutako gatazkei buruz egin beharrekoetarako eta 
hartu beharreko erabakietarako gida izan zedin.

Saio hartan bertan, talde politiko guztiek hartu zuten konpromisoa Udaleko Etika-komitea 
(UEK) sortzen eta abian izaten laguntzeko, Kode Etikoa aplikatzeko, eta hasieran Komitea sortzea 
eta ondoren berritzea sustatutako pertsonek bertan parte hartzeko tresna izan zedin.

Iritsi da Udaleko Etika-komitearen lan, funtzio, osaera, egitura eta funtzionamenduaren 
esparrua sortzeko eta arautzeko unea. Komiteak aholkularitza eskainiko die Udaleko langileei 
balio-gatazkak sortzen direnean, erabakiak hartzen laguntzeko eta jardunbide egokiak indartu 
eta sustatuko dituzten lan egiteko moduak ahalbidetzeko.

2016ko apirilaren 7ko Euskadiko Toki Erakundeei buruzko 2/2016 Legearen 4.2 artikuluaren 
arabera, udalerrietako eta gainerako tokiko entitateetako zuzendaritza politikoa eta gober-
nu-ekintza, besteak beste, autoantolaketaren printzipioan oinarrituta garatuko da; baita etika 
publikoaren eta gobernu onaren printzipioetara egokitzearen printzipioan oinarrituta ere. Horri 
10.1 artikuluak gehitzen dio udalerriek, Tokiko Autonomiaren Europako Gutunean ezarritakoa 
betez, haien kabuz ezarriko dituztela haien eskumenak gauzatzeko behar dituzten antolaketa 
eta egitura administratiboak eta instrumentalak, gobernu onaren eta administrazio onaren 
printzipioak gauzatzeko.

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (ETEL) en lehen xedapen gehigarriak honela 
definitzen ditu Alkatetzaren dekretuak eta jarraibideak: “Alkateak bere eskumenen esparruan 
emandako xedapen orokorrak, antolaketa izaerakoak zein gizarte-antolamendukoak. Azken kasu 
horretan, udalbatzak onartutako erregelamenduak eta ordenantzak betearazteko”.

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 124. artikuluak, bestalde, 
alkateari esleitzen dizkio funtzio hauek: b) Udalerriko politika, gobernua eta administrazioa 
zuzentzea; c) Udal-gobernuaren ekintzaren jokabide nagusiak ezartzea eta ekintza horrek jarrai-
tuko duela ziurtatzea; g) Bandoak, dekretuak eta jarraibideak ematea; i) Udal-administrazioaren 
zerbitzura dauden langileen goi-zuzendaritza betetzea; eta k) Udal-administrazio betearazlearen 
antolakuntza eta egitura ezartzea.

Horregatik, arau horiek ikusita,

Xedatzen dut

1. Xedea.

Dekretu honen xedea da Udaleko Etika-komitea (UEK) eratzea, Gasteizko Udalean Kode 
Etikoa aplikatzeko tresna gisa.
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2. Komitearen definizioa, xedea eta izaera.

Udaleko Etika-komitea eztabaida-organoa da, balio-gatazkak sortzen direnerako kontsulta-, 
prestakuntza- eta aholkularitza-zereginak dituena.

Etika-komitea ez da inongo aginduren menpe egongo, eta ez du inongo agintarik emandako 
jarraibiderik jasoko. Dagozkion funtzioak betetzeko, autonomiaz eta independentziaz arituko da 
lanean, bere irizpideen arabera.

Erabakiak hartzen laguntzeko, eta honako hauetan jardunbide egokiak indartu eta sustatuko 
dituzten lan egiteko moduak ahalbidetzeko eratuko da Komitea:

— Udalaren eta herritarren arteko harremanetan.

— zerbitzu eta baliabide publikoen kudeaketan.

— eguneroko lanean eta arau, irizpide eta prozeduren aplikazioan.

— sailen arteko harremanetan.

3. Komitearen osaera eta bertako kide izateko eskakizunak.

Udaleko Etika-komiteak diziplinarteko osaera izan beharko du, eta gehienez 25 kide izango 
ditu. Udaleko Etika-komitean parte hartzea borondatezkoa izango da eta nork bere izenean 
hartuko du parte, ez talde, kolektibo edo udal-arlo bat ordezkatuz. Komitean parte hartzeko 
erabakia berariaz eta bertan jarraitzeko konpromisoarekin gauzatuko da.

Etika-komiteko kideek honako eskakizun hauek bete beharko dituzte:

— etika-gaiekiko interesa erakustea.

— etikan eta eztabaidarako metodologian oinarrizko prestakuntza badutela egiaztatzea.

— Kode Etikoarekin bat egiten dutela sinatzea.

— berariazko eta borondatezko eskaera bat egitea.

— Komiteko kide-kargua modu egokian eta leialtasunez betetzeko konpromisoa hartzea.

— Etikari eta eztabaidarako metodologiari buruzko etengabeko prestakuntza jasotzeko 
konpromisoa hartzea.

Lehen komiteko kideak Talde Eragileak izendatuko ditu, eta Udalean Komitea sortzeari begira 
eskaini zen prestakuntzan parte hartu izana egiaztatzen duten pertsonei emango die lehenta-
suna; eta bestela, Komitean parte hartu nahi dutela adierazi, eta etikari nahiz eztabaidarako 
metodologiari buruzko prestakuntza dutela egiaztatzen dutenei.

Horretarako, 10 eguneko epea izango dute pertsona horiek Komitean parte hartu nahi dutela 
berariaz adierazteko.

Nolanahi ere, Komitean, hasieran, proiektua koordinatzen aritu diren hiru pertsonek hartuko 
dute parte.

4. Komitearen egitura, funtzioak eta funtzionamendua eta Komitera jotzea.

a) Egitura.

Presidentetza bere gain hartuko duen pertsona bat eta Idazkaritza hartuko duen beste bat 
izan beharko ditu Komiteak.

Komiteak bere kideen artetik izendatu beharko ditu kargu horiek beteko dituztenak. Komiteko 
kideen gehiengo osoaren bidez egingo dira izendatzeak. Hautagaietako batek ere ez badu, lehen 
itzulian, gehiengo osoa lortzen, boto kopuru gehien jasotako bi pertsonen artetik izendatuko 
da, gehiengo soilaren bidez.
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Prozedura berdina erabiliko da Presidentetzarako eta Idazkaritzarako ordezkoak ere, presi-
dentea eta idazkaria kanpoan badira, haien ordezko izan daitezen.

Komitearen erabakiak, ahal dela, aho batez hartuko dira, eta hori posible ez balitz, bertaratu-
tako gehiengo osoaren bidez. Berdinketa gertatzen bada, presidenteak ebatziko du, kalitatezko 
botoaren bidez.

Honako funtzio hauek dagozkio presidenteari:

— Komitearen ordezkari aritzea.

— Ohiko eta ezohiko saioetarako deialdiak egitea erabakitzea, eta gai-zerrenda ezartzea.

— Saioetako buru izatea.

— Saioak moderatzea, edo hala badagokio, saio bakoitzerako, beste komitekide bati 
eskuordetzea zeregin hori.

— Komiteak esleituta dituen funtzioak betetzen direla zaintzea eta Komitearen erabakiak 
betetzen direla zaintzea.

— Bozketetan berdinketa bada, kalitatezko botoa emango du.

— Karguari dagozkion gainerako funtzio guztiak.

Honako funtzio hauek dagozkio Idazkariari:

— Bileretarako deialdiak eta gai-zerrendak egitea.

— Saioetako aktak egitea.

— Aditu profesionalekin harremanetan jartzea, gai jakin batzuetan kolabora dezatela 
eskatzeko.

— Presidentearekin batera ziurtagiriak idatzi eta sinatzea.

— Komitearen posta bideratzea.

— Komitearen dokumentazioa eta liburuak artxibatuta eta zainduta daudela kontrolatzea.

— Komitekideei deialdiak, dokumentazioa eta informazioa bidaltzen zaiela eta haiek jasotzen 
dutela egiaztatzea.

— Urteko memoria egiteko lanak koordinatzea.

— Saioetara ez bertaratzearen justifikazioak eta baja- edo uzte-eskaerak jasotzea.

— Karguari dagozkion gainerako funtzio guztiak.

Komitekideek honako konpromiso hauek hartuko dituzte:

— Deitzen zaien Komitearen saioetara joatea.

— Komitearen saio edo bileretan parte hartzea, eta esleitzen zaizkien zereginak egitea.

— Komiteak antolatzen dituen hedapenerako eta prestakuntzarako jardueretan parte hartzea, 
eta beharrezkotzat jotzen ez direnetara ere, nahi bada, joatea.

b) Funtzioak.

Funtzio hauek dagozkio Udaleko Etika-komiteari:

— Gatazka etikoak daudelako aholkularitza eskatzen den egoeretan, erabakiak hartzeko 
prozesua aztertzea, aholkuak ematea eta bideratzea, bai unean uneko kontsulta zehatzak 
jasotzean, bai txostenak eta gomendioak egitea eskatzen duten egoeretan.

— Udalerriko gai espezifikoei buruzko hausnarketa etikorako espazioak sustatzea.
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— Etika-gaiei buruzko etengabeko prestakuntza-programa bat sustatzea komitekideentzako 
eta etorkizunean komitekide izango diren Udaleko kideentzako (udal-enpresak eta erakunde 
autonomoak ere hor sartuta).

— Kode Etikoaren eta eztabaidarako metodoaren inguruko hedapen- eta sentsibilizazio-jar-
duerak sustatzea udalaren antolaketan eta herritarrekin sortzen diren gatazka etikoak 
konpontzeko.

— Egiten duen jardueraren berri ematea bide batetik baino gehiagotatik, eta urteko jardue-
ren memoria eginda. Gasteizko Udalaren webguneko www.vitoria-gasteiz.org/codigoetico 
espazioan argitaratuko da memoria.

— Barneko funtzionamendurako arauak egitea, onartzea eta berrikustea.

— Aldizka, funtzio hauek aztertzea eta aztertzea ea beste funtziorik ezarri behar den.

Funtzio hauek ez dagozkio Udaleko Etika-komiteari:

— Erabaki lotesleak hartzea.

— Jarduera profesionalei edo aholkularitza eskatu den egoeran inplikatutako pertsonen 
jokabideei buruzko iritziak ematea.

— Zigorrak proposatzea.

— Aholkularitza eskatu dutenen edo gainerako udal-organoen erabakia subrogatzea edo 
ordeztea.

— Kudeaketako pertsonei edo organoei dagozkien ardurak ordeztea.

— Aholkuak eskaintzea edo txostenak egitea kexa, salaketa edo erreklamazio judizial edo 
administratibo bati erantzuteko.

c) Funtzionamendua.

Udaleko Etika-komiteak bere araudia egin eta onartuko du barneko antolaketarako eta 
funtzionamendurako.

Komiteak arazoa testuingurutik eta egitateetatik aztertzen duen eztabaidarako metodoa 
erabiliko du, eta hausnarketa egingo du gatazkan dauden balioak aintzat hartuta, arrazoizko go-
mendio zuhur eta arrazoituak egiteko. Komiteak, horretarako, Udaleko edo beste administrazio 
batzuetako langileen parte-hartzea edo laguntza eskatu ahal izango du; baita gizarte zibileko 
pertsonena eta erakundeko langile erretiratuena ere, hausnarketaren eta eztabaidaren xede 
diren gaietan aditu gisa aholkuak eskatzeko.

Komiteak arlo edo gai espezifikoen inguruko hausnarketa etikorako espazioen sorrera an-
tolatu ahal izango du. Gutxienez 5 pertsonako taldeak izango dira, eta irauteko konpromisoa, 
eta etikari buruzko oinarrizko prestakuntza izango dute. Udaleko Etika-komiteko gutxienez kide 
batek ere nahitaez parte hartu edo lagundu beharko du espazio horietan.

Kode Etikoa Gasteizko Udalaren identifikaziorako sistema gisa eratuta, Udaleko Etika-ko-
miteak kodea hedatzeko ekintzak sustatuko ditu eta aukera izango da Kodera bakarka edo 
taldean atxikitzeko, hala, erakundea osatzen duten pertsona guztiak balioak partekatzen dituen 
komunitate bateko kide bihur daitezen.

d) Komitera jotzea.

Etika-komitera jo ahal izango dute, aholkularitza-funtzioa betetzen duen heinean, Gasteizko 
Udalean lan egiten duten pertsonek, bakarka, eta ez kolektibo profesional, zerbitzu, sail, sindi-
katu-atal edo talde politiko bat ordezkatuz, erakundearen jarduera-eremuari dagozkion gaietan 
sortutako balio-gatazkak konpontzeko.

http://www.vitoria-gasteiz.org/codigoetico
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Kontsulta bideratzeko, Komiteak onartutako inprimakia erabil beharko da Komitearen 
Idazkaritzaren bidez edo horretarako ezarritako helbide elektronikoaren bidez (Udalaren intra-
netean egongo da argitaratuta).

5. Konfidentzialtasuna eta datuak babestea

Udaleko Etika-komiteak konpromisoa hartu beharko du duten karguagatik eskuratzen duten 
informazioaren konfidentzialtasuna zaintzeko, komitekideen arteko eztabaidak sekretupean 
edukiko dituzte eta datu pertsonalak honako hauen arabera tratatzen direla bermatuko dute: 
2018ko abenduaren 5eko Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 
Lege Organikoa eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren (EB) 2016/679 Erregelamendua, 
2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari 
dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.

6. Mendekotasun organikoa.

Udaleko Etika-komitea gardentasunari eta gobernu onari lotutako eskumenak dituen 
udal-sailari atxikita egongo da, baina erabateko autonomia funtzionala eta antolaketarako au-
tonomia izango ditu egiten dituen jarduera guztietan. Komitea ez da inongo aginduren menpe 
egongo, eta ez du inongo agintarik emandako jarraibiderik jasoko.

Sailak eskainiko dio bere lanak eskatzen dituen azpiegitura eta laguntza logistikoa, eta urteko 
aurrekontu bat izango du prestakuntzarako. Hasieran, idazkaritza tekniko bat izango du martxa 
hartzen laguntzeko eta funtzionamendurako behar dituen kolaborazioak izateko.

7. Araudi-esparrua

Dekretu honetan eta Komitea antolaketarako eta funtzionamendurako izango duen araudian 
aurreikusi gabekorako, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legeak administrazio 
publikoen kide anitzeko organoen funtzionamenduari buruz ezarritakoari jarraituko zaio.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko ekainaren 8a

Alkatea
GORKA URTARAN AGUIRRE
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