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Arartekoaren 2015R-1238-15 Ebazpena, 2015eko abenduaren 10ekoa. Horren 
bidez, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeari gomendatu 
zaio eraginkor egin dezala 2008an goi-mailako funtzioak erregulatzeko hartu zuen 
konpromisoa, eta, bitartean, aldi baterako kontratazioak eskain diezazkiola 
kexagileari, azken hautapen-prozesuaren ondoriozko gizarte langileen lan-poltsa 
osatzen duten gainerako pertsonen aukera beretan. 
 
 

Aurrekariak 
 
1.-Langile batek, osasun laguntzailea denak eta, lan kontratu mugagabe baten 
bidez, Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundean (aurrerantzean, GUFE) izena 
emanda dagoenak, kexa abiarazi du erakunde honen aurrean. 
 
Adierazi duenez, 2001eko Goi-mailako Funtzioen Hitzarmen Proposamenetik 
eratorritako gizarte langileen aldi baterako lan poltsan dago sartuta. Aipatu 
erakundeak kategoria bereko lanpostuak behin betiko betetzeko asmoz 2006an 
deitu zuen azken hautapen-prozesuan eratu zen lan poltsa hori. Era berean adierazi 
du ez dagoela poltsa horren kudeaketarekin ados, izan ere, deiak poltsaren 
xederako aurreikusitako irizpideak baztertuz egiten ari direla uste du, tratu 
bereizkeria sortuz horrela, eta, ondorioz, enplegu publikorako sarbidea gidatu behar 
duten berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak urratuz. 
 
Kexagileak adierazi duenaren arabera, gizarte langileen hautapen-prozesuaren 
ondoriozko aldi baterako lan poltsa abiarazi zenetik egun arte, oro har eta denboran 
luzatuta, GUFEko langile finkoa izateagatik, bereizkeriazko tratua eman zaio 
zerrenda bereko beste batzuen mesedetan, aldi baterako ordezkapenak egiteko 
deitu baitzaie horiei, nahiz eta berak baino puntuatze txikiagoa izan, edo, are, eta 
ziurtatu duenez, poltsan inskribatuta ez egon. Adibide gisa, lan poltsa osatzen 
dutenen eta zerrendan bere azpitik daudenen izenak eman ditu, eta, hala ere, berari 
aipatu kontratuak eskaini gabe, lan egiteko eskaintzak jaso dituztenenak. 
 
2.-Kexagileak arrazoi berberarengatik eskatu zuen gure esku-hartzea 2014an jada; 
beraz, une hartan, zenbait aldiz zuzendu gintzaizkion foru erakundeari lankidetza 
eskatuz. Azkenean, GUFEko kudeatzaileak orduan azaldutako argudioak aztertu 
ondoren (ebazpen honen hurrengo atalean erantsiko ditugu), eta horien gaineko 
gogoetak egin ostean (horiek ere erantsiko ditugu), kontuaren gaineko gure esku-
hartzea amaiarazi genuen, Arartekoaren 2015NI-171-14 Ebazpenean jasotako 
ondorioetara iritsita. Ebazpen horretan, laburtuz, Arartekoak ondo balioztatu zuen 
foru erakundeak prestutasuna erakutsi izana, gizarte langileen kategoriako aldi 
baterako kontratuen eskaintza berriak formulatzeko orduan arreta zorrozteari 
dagokionez. Adierazpen horretan, erakunde honek ulertu zuen kexagileak, 
etorkizunean, onura aterako ziela aldi baterako kontratazio eskaintzei, azken 
hautapen-prozesuaren ondoriozko gizarte langileen lan-poltsa osatzen duten 
gainerako pertsonen aukera beretan. 
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3.-Beste idazki bat bidali digu interesdunak. Hortik ondorioztatu dugu ados egon 
gabe jarraitzen duela erakundeko langile finkoa izateagatik GUFEk ematen dion 
tratuarekin. 
 
Bere kexaren mamia agertzen den idazkiaren zatia errepikatuko dugu: 
 
“(…) 
 
Pues bien, el fundamento que motiva dicho escrito, es poner en conocimiento del 
Ararteko los continuos abusos, actos y omisiones discriminatorias que sigo 
sufriendo en favor de otras personas integrantes en las bolsas de la OPE en la 
categoría de trabajadores sociales que han sido llamadas para cubrir sustituciones, 
las cuales se encuentran en las listas resultantes muy por detrás de la puntuación 
que yo obtuve. 
 
Dicho lo cual, la disposición que mostró el IFAS al Ararteko para extremar su celo 
en las nuevas ofertas de contratos temporales en la categoría de trabajadores 
sociales, y que desde la institución que usted dirige se valoró muy positivamente, 
no se trató más que de una apariencia y un engaño por parte del ente foral a la 
institución del Ararteko. 
 
(…)” 
 
Bere baieztapenei laguntzeko, aipatu erakundeak egindako kontratazio berrien berri 
eman dio Arartekoari, izan ere, gizarte langileen aldi baterako lan poltsan bere 
atzetik daudenei egin zaizkie kontratazio horiek, lehenago kexagileari eskaini gabe. 
 
Esku hartzeko eskaera berri horren aurrean, berriro zuzendu gatzaizkio foru 
erakundeari, eta erakundeko kudeatzaileak lehenengo kexaren harira egin zuen 
modu berean argudiatu ditu jarduera horiek. 
 
 

Gogoetak 
 
1.-GUFEk, aldi baterako langileak hautatzeko orduan, bide bikoitza erabiltzen duela 
adieraziz hasiko dugu gure analisia. Honakoa da lehenengo bidea: GUFEk deitutako 
hautapen-prozesuetan parte hartu bai baina plazarik eskuratu ez zutenek eratutako 
aldi baterako kontratazio zerrenden bidezkoa. Puntuatze handienetik txikienera 
daude ordenatuta, eta hautapen-prozesuetako oinarri orokorretako hamabosgarren 
xedapenean jasotako zein GUFEko Tokiko Gobernuaren Batzordeak 2008an 
onartutako "Aldi baterako Lan Poltsak Kudeatzeko Irizpideetan" jasotako irizpideen 
arabera kudeatzen dira. Bestetik, honakoa da bigarren bidea: erakundeko langile 
finkoen zerrenden bidezkoa. 2001eko urriaren 11ko Goi-mailako Funtzioen 
Hitzarmenean jasotako aurreikuspenen arabera eratu dira zerrenda horiek. 
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Garrantzitsua da adieraztea erakundeko langile finkoek osatu dituztela, eta, beste 
bidean bezala, zerrendak osatzen dituztenen merezimenduen arabera daudela 
ordenatuta. Bestalde, zerrendak osatzen dituztenen lanpostuen kategoriatik gorako 
lanak burutzea da zerrenda horien xedea, aldi baterako eta zirkunstantzia gertatzen 
denean. Era berean, gogorarazi beharra dago iraupen luzeko aldi baterako 
kontratuen erdiak (hutsik dauden plazak estaltzea, euskarako ikasturtea, 4 hiletik 
gorako kontratuak, amatasun bajak eta 4 hileko oporraldiak) aipatu hitzarmenaren 
ondoriozko zerrendan sartuta dauden eta erakundeko langile finkoak diren langileei 
eskaini behar zaizkiela aurreikusi dela aipatu hitzarmenean, eta, kontratuen beste 
erdiak hautapen-prozesuetatik eratorritako kontratazio poltsak osatzen dituztenei 
eskaini behar zaizkiela. 
 
Erakundeko kudeatzaileak jakinarazi digunaren arabera, kexagilea langile finkoa 
izatea eta bi zerrendetan sartuta egotea da berari iraupen luzeko aldi baterako 
kontratu jakin batzuk bakarrik eskaintzeko arrazoi nagusia, bai eta, iraupen 
laburreko kontratuen eskaintzak direnean, ohikoenak izaki horiek, hautapen-
prozesutik eratorritako aldi baterako kontratazio poltsan bere atzetik daudenengana 
jotzeko arrazoi nagusia ere: 
 
“…foru erakunde horren irizpideetako bat zein den, hau da, GUFEko langile finko 
izanda ezin dela aukera bikoitzik egon, beraz, bere deialdia hobetuko balu 
erakundeko langile izaera hobetzeko, goi funtzioen Akordioaren arabera, deialdi 
berri bat gerta liteke aldi baterako lan poltsan sartzeagatik”. 
 
Erakundeko ordezkariak aurrekoari gaineratu dio interesdunak suspenditu egin 
duela gizarte langileen hautapen-prozesua, prozesu horren ondoriozkoa izanik aldi 
baterako kontratazio poltsa, ez baitu 3. hizkuntz eskakizuna edukitzeko betekizuna 
betetzen, ohikotasunez eskaintzen diren lanpostuak betetzeko nahitaezko profila 
izaki hori. Eta amaitzeko adierazi du kexagileak nahi dituen aldi baterako 
kontratazioetarako langile finkoei deitzeak ez duela bat egiten erakundea osatzen 
duten zentroetako langileen taldearen egonkortasunarekin, langile horien 
titulartasuneko lanpostuak hutsik geratzea ekarriko lukeelako jarduera horrek, 
beharrezkoa izanik horiek ordeztea, eta, askotan, egun batetik bestera, edo, are, 
egun berean ere, horrek dakartzan zailtasunekin. 
 
Beste alde batetik, aipatu kudeatzaileak jakinarazi digu Segimendu Batzordeak ez 
duela inolako irregulartasunik edo bereizkeriarik atzeman erakunde honetara jo 
duen pertsonak zalantzan jarritako kontratazioetan. Segimendu Batzordeak 
sindikatuen ordezkapen paritarioa dauka, eta horren helburu nagusia da aldi 
baterako kontratazio poltsen arabera egindako kontratuen eta deien gaineko 
kontrola egitea. 
 
Sarrera hori eginda, aipatu dugun argudio bakoitza baloratuko dugu gure hurrengo 
ataletan, lehenengo azalpenaren ordena alderantzikatuz; hau da, lehenbizi, 
kexagileak prozesuaren ondoriozko poltsetan duen lekuari buruzko argudioak, 
hizkuntza eskakizunari buruzkoak, langile taldeen egonkortasunari buruzkoak eta 
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zentral sindikalek egindako kontrolari buruzkoak baloratuko ditugu, amaierarako 
utzita deialdi bikoitzari buruzkoa. 
 
2.-Gizarte langileen lanpostuak betetzeko hautapen-prozesua suspenditu izanari 
dagokionez, prozesu horren ondoriozkoa baita berari deitzea nahi duen lan poltsa, 
ezin dezakegu albo batera utzi hautapen-prozesuaren hamabosgarren oinarrian 
bertan ezarri dela suspenditu duten hautagaiek ere ordezkapenak egin ahal izango 
dituztela. Hau da, proba ez gainditzeak ez dakar poltsatik baztertzeko arrazoirik; 
suspenditu duten pertsonak gainditu dutenen ostean hautatu ahal izango dira, 
baina ez da aurreikusi ezingo dutenik aldi baterako lanik egin. 
 
Hain zuzen ere, zera aurreikusi da aipatu oinarrian: “Aukeraketa prozesu honen 
ondoriozko zerrendek osatuko dituzte lan burtsak. Hain zuzen, lan burtsetara ioko 
da indarreko arautegiak aurreikusitako inguruabarrak eman eta aldi baterako 
langileak kontratatu behar direnean, baita kategoria hauetarako pertsonak 
kontratatu behar direnean ere; hori guztia, hurrengo puntuetan ezarritakoarekin, 
GUFEn ordezkaritza duten Zentral Sindikalekin adostu diren burtsak kudeatzeko 
irizpideekin eta aplikatu beharreko gainerako inguruabarrekin bat etorriz.” 
 
Era berean, hau aurreikusi da: “Lan burtsetan, lehenbizi, nahitaezko ariketa 
baztergarria/k gainditu dituzten pertsonen zerrenda egongo da, aukeraketa prozesu 
osoan (lehiaketa eta oposizioan) lortu duten azken kalifikazioarekin; eta, gero, 
gainerako hautagaiak agertuko dira, oposizioko nahitaezko ariketa 
baztergarrian/etan lortu duten puntuazioarekin. Ariketara edo ariketetara aurkeztu 
ez diren pertsonak ez dira, inola ere, lan burtsetan sartuko.” 
 
Azkenik, honakoa ezarri da: “…puntuazio handiena lortu duten hautagaiei emango 
zaie lehentasuna lanpostu huts bat betetzeko edo antzeko beste zerbaitetarako 
bitarteko kontratu bat egin behar denean, arestian aipatu burtsak kudeatzeko 
irizpideak betez.” 
 
Ondorio berberera iritsi ginen "Aldi baterako Lan Poltsak Kudeatzeko Irizpideetan" 
jasotako aurreikuspenak aztertu ondoren. GUFEko Tokiko Gobernuaren Batzordeak 
2008ko urriaren 31n onartu zituen irizpide horiek, eta 2008ko abenduaren 24an 
argitaratu ziren BAOren 247. zenbakian. 
 
3.-Kexagileari interesatzen zaizkion kontratazioetarako nahitaezkoa den hizkuntza 
eskakizuna ez edukitzeari dagokionez, erakunde honen iritziz, egitate hori ez da 
zertan oztopoa izan kexagilearentzat, beste kategoria batzuetako lan poltsak 
osatzen dituztenentzat ere ez den bezala. Hain zuzen, erakundeak berak bidali 
digun informaziotik ondorioztatu dugu hautapen-prozesuen ondoriozko aldi 
baterako lan poltsen Segimendu Batzordeak berak hitzartu zuela, zentral sindikalen 
oniritziarekin, hizkuntza eskakizunaren betekizuna eskatu beharra libratzea Aste 
Santuko, udako eta Gabonetako oporraldietan, izan ere, aipatu eskakizunak 
kudeaketa zailtasunak ekartzen zituen, eta ezin zitzaion arretarik eman ez beraien 
poltsekin, ez beste herri-administrazio batzuetako poltsekin. 
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4.-Beste alde batetik, nahiz eta erakunde honek ulertu egiten duen iraupen 
laburreko aldi baterako kontratazioetarako langile finkoei deitzeak, kexagileak nahi 
duen bezala, erakundea osatzen duten zentroetako langileen taldeen egonkortasuna 
zaildu dezakeela, hori onartzeak elkarrekin dakarrelako langile horiek titular diren 
lanpostuak ordeztu behar izatea, egia esan, ezin dezakegu albo batera utzi aipatu 
deialdien ezintasuna ez dagoela lan poltsa horien xedapenetan jasota, horietan ez 
baita inolako araubide berezirik ezarri, erakundeko langile finkoei bideratutako aldi 
baterako lan eskaintzei dagokienean. 
 
5.-Foru erakundean ordezkapena duten zentral sindikalek, GUFEk sinatutako 
kontratuen gaineko segimendua egiten duten horiek, alegia, lan eskaintzetan 
irregulartasunik atzeman ez izanari dagokionez, gure ustez, eta beraien balorazioek 
merezi duten errespetutik, horrek ez du berez adierazten aipatu eskaintzak araudi 
aplikagarriari egokitzen zaizkionik. 
 
6.-Jarraian, deialdi bikoitza egitearen ezintasunari buruz arituko gara. Jada adierazi 
dugun bezala, erakundeak baieztatu egin du foru erakundearen irizpidea dela 
GUFEko langile finkoek ezin izatea igurikimen bikoitza eduki. Horrela, langile 
finkoak diren heinean, aldi baterako enplegurako deitzen bazaie, ezin zaie beste 
deirik egin gizarte langileen hautapen-prozesutik eratorritako aldi baterako lan 
poltsan egoteagatik, eta, azken hori indarrean egonik, interesduna zenbait aldiz 
kontratatu dute goragoko mailako funtzioak betetzeko, aipatu hitzarmenarekin bat 
eginez. 
 
Argudio horri dagokionez, interesdunak arrazoitu du ez zekiela zein zen egiten 
zitzaizkion lan eskaintzen jatorria, eskaini zitzaizkion eskaintzak sinbolikoak zirela 
sortu diren aukerei dagokienez, eta kaltetu egin dela ez zaiolako deitu hautapen-
prozesuaren ondoren eratutako aldi baterako lan poltsatik, zegokion unean. 
 
Gainera, ziurtatu duenez, ez du dei bikoitzik nahi, prozesuko poltsetatik eratorritako 
dei bakarra baizik, dagokion unean, eta deialdi bikoitzaren ezintasuna, bere egoera 
berean dauden pertsona guztiei berdin ez aplikatzeaz gain (erakundeak ez du 
baieztapen hori gezurtatu), ez da inongo xedapenetan jaso. Azkenik, bere ustez, 
2001eko urriaren 11ko Goi-mailako Funtzioen Hitzarmeneko aurreikuspenek 
indarraldia galdu zuten horiei buruzko erabaki judizialen ondoren. 
 
Kexagilearen azken hausnarketa ulertu eta baloratu ahal izateko, 2006an deitutako 
hautapen-prozesuak amaitu ziren unera eta GUFE horien ondoriozko poltsak 
erabiltzen hasi zen unera jo behar dugu. Izan ere, gatazka kolektiboko demanda 
jarri zuten sindikatuek, hutsik zeuden lanpostuak betetzeko xedez aipatu poltsetan 
sartutako langileengana jotzeko praktika baliogabetzat edo justifikatu gabetzat jo 
zedin (jada transkribatu dugun hamabosgarren oinarriak ezarri bezala), erdia 
poltsetako langileekin eta beste erdia barne promozioaren bidez hornitzeko ohiko 
praktikarekin jarraitu ordez, Goi-mailako Funtzioen Hitzarmenean ezarri zen bezala. 
 
Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lan arloko salako 1. ataleko azaroaren 4ko 
2661/2008 Epaia idaztearekin amaitu zen gatazka. Sindikatuen asmoak 
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baliogabetu zituen epai horrek, Bilboko Lan arloko 1. Epaitegiko 192/08 epaia 
berretsita, eta bigarren zuzenbide oinarrian adierazi zen sindikatuaren asmoa ezin 
zitekeela onartu. 
 
Deialdiaren hamabosgarren oinarriak lan poltsa deiturikoen araubide juridikoa ezarri 
izanean oinarritu zen erabaki hori. Administrazioaren eremuan erabiltzen da lan 
poltsa terminoa, eta aldi baterako lanpostu hutsak estaltzeko erabiltzen dira horiek, 
lehiaketa-oposiziora aurkeztu bai baina gainditu ez duten pertsonak zerrendetan 
sartuz, egindako ariketan edo ariketetan eskuratutako kalifikazioaren araberako 
ordenan. 
 
Gainera, zera adierazi du epaiak zuzenbide oinarri berean: ”tampoco existe 
contradicción o incumplimiento por parte del IFAS al ejecutar de esta forma el 
acuerdo, con lo que se dispuso en la propuesta de Acuerdo suscrita entre la 
empresa y los representantes sindicales, con fecha 11 de octubre de 2001, doc.2 
de la parte actora, ya que en el mismo se hace constar en su inciso final: ”En todo 
caso es criterio general aplicable a todos los apartados anteriores que, 
comenzando por la primera lista se siga la proporción establecida actualmente (el 
cincuenta por ciento de los contratos que se realicen al amparo del acuerdo 
general de sustituciones) y ello sin perjuicio de que tales listas deban ser 
sustituidas por las propias del IFAS cuando, tras el proceso de funcionarización, se 
lleven a cabo las oportunas convocatorias”, por lo que la expresión todo ello y sin 
perjuicio, ha de entenderse como que lo que le precede tiene carácter provisional y 
sustituible por el personal integrado en las listas propias del IFAS cuando se lleve a 
cabo el proceso de funcionarización, que no es otra cosa que lo que ha ocurrido 
tras el acuerdo de la Junta de Gobierno publicada en el BOB de 2 de junio de 
2006”. 
 
Honakoa da GUFEk epai horretatik abiatuta egin duen interpretazioa: xedetzat 
hutsik dauden lanpostuak betetzea duten kontratuei baino ez die eragiten epaiak. 
Baina ez die iraupen luzeko gainerako kontratuei eragiten, hau da, Goi-mailako 
Funtzioen Hitzarmenak aipatutako horiei (ikasturte bat euskararen kasuan, lau 
hiletik gorako kontratuak, amatasun bajak eta lau hilabeteko oporraldiak), egiten ari 
zen bezala hornitzen jarraitu behar baitira horiek, hau da, ehuneko berrogeita 
hamarrean. Ondorioz, goi-mailako funtziorako zerrendan dauden langile finkoen 
artean eskaintzeko gordetzen dira kontratu horien erdiak, eta pertsona horiei jada 
ez zaizkie egokituko, horietakoren batean ere baldin badaude, hautapen-prozesuen 
ondoriozko poltsetatik eratorritako deiak, hots, iraupen laburreko eskaintzak, lan 
eskaintza ohikoagoak eta ugariagoak izanik horiek. 
 
Nahiz eta erakunde honek zalantza handia izan Goi-mailako Funtzioen 
Hitzarmeneko aurreikuspenen indarraldiari dagokionez, ez daukagu inolako 
zalantzarik gizarte langileen lan poltsak eratu zituen hautapen-prozesuko oinarri 
orokorren hamabosgarren xedapenean jasotako eta "Aldi baterako Lan Poltsak 
Kudeatzeko Irizpideetan" jasotako irizpideen indarraldiaren gainean (BAOren 247. 
zenbakia, 2008ko abenduaren 24koa). Irizpide horietan, adierazi dugun moduan, ez 
da inolako bereizketarik egin erakundeko langile finkoak direnei eta ez direnei 
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egiten zaizkien deien artean, eta deiak egiteko ordena ezarri da, errespetatu 
beharreko berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioetan egon behar dena 
oinarrituta. 
 
Nolanahi ere, gure ustez, Goi-mailako Funtzioen Hitzarmenaren indarraldiaren edo 
indarraldi ezaren gaineko zalantzek, eta, hala balitz, hitzarmen horrek hautapen-
prozesuetatik eratorritako aldi baterako lan poltsekin duen harremanaren gaineko 
zalantzek ere eraman zuten erakundea, 2008an eta aipatu irizpideak jaso dituen 
dokumentuan, kontuaren gaineko erregulazio berria hitzartzeko konpromisoa 
hartzera: “Sei hilabeteko epean Goi-mailako Funtzioei buruzko eranskina onetsiko 
da.” 
 
Aipatu konpromisoa hartu zenetik zenbait urte igarota, eta erakundeak erabateko 
prestutasuna agertu zigunez zentzu horretan jokatzeko, erakunde hau kezkatu 
dago. Izan ere, gaur, sei urte beranduago, ezin izan da gainditu alderdi sindikalak 
aipatu erregulazioari uko egiteak dakarren oztopoa; erakundeak adierazi duenez, 
hori izanik erregulazio berririk ez egoteko arrazoia. 
 
Gainera, aurreko guztia ikusirik, kontuan hartu behar da interesdunari interesatzen 
zaion gizarte langileen aldi baterako lan poltsa eratzeko deialdi publikoa burutu zela 
eta zenbait proba egin zirela. Horietan, hautagaien merezimenduek eta gaitasunek 
balio izan zuten poltsen barruko kokalekua eskuratzeko. Horregatik, gure ustean, 
zerrenda osatzen duten langileei ordenan deitzea da, gaur gaurkoz, langile 
publikorako sarbidea gidatu behar duten printzipioak (berdintasuna, merezimendua 
eta gaitasuna) elkartzeko modu egokiena. 
 
Horregatik guztiarengatik, eta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak -Ararteko erakundea 
sortu eta arautzekoak- 11.b) artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, honako 
gomendioa luzatzen zaio Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Urgazpenerako Foru 
Erakundeari: 
 
 

GOMENDIOA 
 
1.-2001eko urriaren 11ko Goi-mailako Funtzioen Hitzarmenean jasotako 
aurreikuspenen artean piztu diren zalantzak argitze aldera, bai eta hautapen-
prozesuen ondoriozko aldi baterako lan poltsak erregulatzen dituzten arauen 
gaineko zalantzak argitzeko ere, eraginkor egin dezala 2008an hartutako 
konpromisoa, hau da, lehenengoen erregulazio berria egiteari ekiteko konpromisoa. 
 
2.-Bien bitartean, aldi baterako kontratazioak eskain diezazkiola kexagileari, azken 
hautapen-prozesuaren ondoriozko gizarte langileen lan-poltsa osatzen duten 
gainerako pertsonen aukera beretan, hots, deialdiaren oinarri orokorretan eta berau 
kudeatzeko hitzartutako irizpideetan aurreikusitako moduan. 
 
 


