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7.1. ADMINISTRAZIOAREN ANTOLAKUNTZA GIZA BALIABI-
DEEN ARLOAN: ENPLEGU-PLANGINTZAK ETA BERORIEK
LAN-ESKAINTZA PUBLIKOETAN DUTEN ERAGINA

Administrazio publikoa eraldaketa prozesu-sail baten eraginpean ari da, admi-
nistrazio nagusiki zerbitzu-emaile bihurtzeko erronka planteatzen dion prozesuan.
Gizartearen modernizazioak zerbitzuen eraginkortasun handiagoa eta efizientziaren
eta kalitatearen hobekuntza eskatzen dizkio Administrazio publikoari, hori guztia
botere publikoak hiritarrengana hurbiltzeko xedez, administrazio arinago, eragin-
korrago eta kostu txikiagoko baten bitartez.

Prozesu horri atxikitzen zaio jite koantitatiboko beste bat, ezinbestekoa gerta-
tzen dena lurraldetan deszentralizaturikoa eta Europako Batasunean integrazio
ekonomiko eta politikoaren bidean den Estatu bat egituratzeko.

Eraldaketa hori kosteak handitu gabe eta elkarren interesetarako era erangi-
korrean egin behar da; behar horrek garbi eskatzen du bi eratako elementu osaga-
rriak erabiltzea: izaera orokorreko plangintza-elementuak, batetik, eta beroriek
dagozkien arloetara egokitzeko elementu puntualagoak, bestetik.

Dudarik gabe, sakonera handiko prozesua dugu, baina ez haren dimentsioa
ez haren konplexutasuna ezin dira amaigabeko aitzakia bihurtu prozesuari ez
ekiteko, atzerapenak prozesuaren gauzatzea bera kolokan jar baitezake eta,
larriago dena, zalantzan jar baititzake arlo publikoaren egitekoa eta arlo horrek
gizarte-eskakizun berriei erantzuteko duen gaitasuna.

Abenduaren 29ko 22/1993 Legeak, Zergen gaineko Neurriez, Funtzio Publi-
koaren Erregimen Juridikoaren Erreformaz eta Langabetuen Babesaz aritzen
denak, zentzu berean aitortzen du, motiboen azalpenean, funtzio publikoaren
arloan beharrezko gertatzen dela zenbait neurri ezartzea, administrazioko erakunde
egituren arrazionalizazio eta doikuntzatik abiaturik, Administrazio publikoaren
giza baliabideen errendimendua hobetzeko, haien antolamendu eta ustiapena
arintasun eta eraginkortasun handiagoko prozesuetan oinarrituz eta langileen
kosteak optimizatuz.

Neurri horien artean, beren garrantzia dela-eta nabarmentzen dira enplegu-
plangintzak eta lan-eskaintza publikoaren arautze berria, biak hala biak ere anto-
lakuntza administratiboaren teknika giza baliabideen arlora aldatzeko apustu sendoa:

«Administrazio publikoek enplegu-plangintzak era ditzakete, funtzionarioei
zein lan-kontratuko langileei dagozkienak: plangintza horiek bildurik jasoko
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dituzte dagozkion arloko giza baliabideak optimizatzeko egin beharrekoak,
aurrekontuetako mugen barnean eta langile-politikako irizpideekin bat
etorriz».
«Aurrekontuetan izendaturiko eta dauden langileekin bete ezineko giza
baliabideen beharrak lan-eskaintza publikoan aterako dira».

Funtzio publikoaren lege-erregimenaren eraldaketa honek hainbat kritika
jaso ditu alde askotatik, hartan aurrikusitako neurri-multzoa bilaturiko helburuak
betetzetik urrun dagoelako.

Iritzirik alarmistenek bereziki azpimarratu dute erreforma honetan gehiegizko
arreta jarri zaiola giza baliabideen efizientzia eta malgutasunari, administrazio
publikoek arlo honetako ekintzetan izan beharko luketen objetibitate eta alderdiga-
betasunaren kaltetan. Era berean azpimarratu dute litezkeen disfuntzioen arriskua,
lege-erregimen bikoitza gertatzen baita antolamendu-egintza enplegu-plangintza
baten barnean kokatua izan ala ez.

Bestalde, jarrera moderatuagoek zalantzan jarri dute ordenamendu konstitu-
zionalarekiko bateragarria ote den, eta bereziki Konstituzioko 103.3 artikuluan
ezarritako legezko erreserbarekiko.

Azkenik, erreformaren beharra bera ere dudatan jarri da, zenbaiten ustetan,
gutxiengoa izanik ere, bilatutako aldaketak zailtasun handirik gabe lor baitzitezkeen
abuztuaren 2ko Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriei buruzko 30/84
Legearen bitartez.

Zinez, aipatu 30/84 Legea eta jite bereko 6/89 Legea, uztailaren 6koa,
Euskal Funtzio Publikoaz aritzen dena, biak saiatu ziren lan-eskaintza publikoak
funtzio publikoaren antolamendurako tresna gisa erabiltzen, indarrean zeuden
aurrekontuetako kredituekin lotuz, aurrekontuetan aurrikusitako lanpostu hutsei
zegozkien bezainbatean.

Hala eta guztiz ere, dela erakunde honek behin eta berriz salatu duen
arlo honetako praktika ezegokiarengatik, dela, hasieran aipatu bezala, gaurko
egoerak gainezka egin duelako jatorrizko ordenamendua sortu zuen egoeraren
aldean, garbi azaltzen zaigu inplikaturiko arlo guztiak bat datozela antola-
mendu zorrotz baten beharra azaltzean. Antolamendu berri horrek bata bes-
tearekin egokitu beharko lituzke zerbitzuen eraginkortasun handiagoa eta
horretarako benetan beharrezko diren baliabideak, beti ere gastu publikoa
arrazionalizatzeko xedez.

Aurrekoaren froga garbia da Estatu mailan Administrazioak eta sindikatuek
1995-97 aldirako sinaturiko hitzarmena, funtzio publikoko lan-egoerari buruzkoa.
Hitzarmenean alde biek aitortzen dute enplegu-plangintzak giza baliabideen
antolamendu integralerako tresna estrategikoa direla, Administrazioko esparru
bakoitzaren egitura okupazionala arrazionalduz eta soilduz; horrek ahalbidetuko
du egoera ezberdinei lanaren birrantolatze, eraldatze eta banatze erabakien bidez
aurre egitea, enplegu-egonkortasun egoera baten barnean.

Hori dela eta, erakunde honen iritziz, proposaturiko erreformaren bidea
behin onarturik, arazoa ez da haren gainean berriz eztabaidatzea; horrek ez du
oztopo izan behar, hala ere, etorkizunean, adierazitako objekzioak kontrastatu
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eta baloratzeko, EAErako ezinbestez ezarri beharko diren antolamendu-irizpideak
unean unean aplikatu ahala.

Egokiago deritzogu arreta ematea erreformak ezarritako antolatze eta pro-
gramatze ahalmenak dakarren diskrezionalitateaz, eta hura bere benetako muge-
tara bideratzeko beharraz, Europako Elkartearen 9. artikuluak debekatzen duen
alderdikeria eragozteko xedearekin.

Bestela esanda, beharrezko deritzogu iritzi publikoan honako ideia zabaltzeari:
giza baliabideen ustiaketako unean uneko edozein estrategiatan derrigorrezko
motibazioa izan behar duela plangintza orokorraren helburuak erreferentzia izatea.

Azpimarratu nahi dugu, halaber, komenigarria dela erakunde sindikal errepre-
sentatiboenen eskuhartze aktiboa, bai plangintzak eta erabaki estrategikoak
gauzatzeko egintzak onartzean, bai onartu baino lehenagoko aldietan, azken helbu-
rutzat harturik prozesu horien behar bezalako gardentasuna lortzea, azken finean,
jende askorengan baitute eragina.

Hasierako iruzkinok egin eta gero, azter dezagun orain enplegu-plangintza
hauek lan-eskaintza publikoetan izaten duten eragin berezia, bai eta, kontrako
aldera adierazirik, nolako jitea har dezaketen lan-eskaintza publikoek enplegu-
-plangintza espezifikorik izan ezean.

Funtzio Publikoaren Erreformarako Neurriez aritzen den abuztuaren 2ko
30/84 Legearen 18. artikuluaren idazketa berriak, Zergen gaineko Neurriez,
Funtzio Publikoaren Lege-Erregimenaren Erreformaz eta Langabetuen Babesaz
aritzen den abenduaren 29ko 22/1993 Legearen ondoriozkoak, bide ematen
du enplegu-plangintzek, beste zenbait neurriren artean, lan-eskaintza publikoetatik
eratorritako kanpoko langileen sarbidea bertan behera uztea ahalbidera dezaten.

Plangintza hauetan aurrikusitako beste zenbait neurrik ere, hala nola antola-
mendu-egituren eta lanpostuen eraldaketa, langileen birkokatzea, etab., berarekin
batera ekar dezake lan-eskaintza publikoen hasiera bateko gelditzea.

Hala ere, enplegu-plangintza onartu baino lehenagoko antolamenduaren
emaitzetara jo beharko da, edota, dagokionean, plangintza zehatz baten markoak
emandakoetara, lan-eskaintza publikoen suspentsio edota gelditze hori arrazoiz-
kotzat jo dadin; hala ez bada, lan-eskaintza publikorik ezak bestelako disfuntzioak
estal ditzake, enplegu-plangintza bati dagozkion beharrekin zerikusi gutxi dutenak.

Zentzu berean gogoratu behar da abuztuaren 2ko 30/84 Legearen 18 h)
artikuluak, idazketa berrian, giza baliabide mailako beharkizun gehigarriak
aurrikusten dituela, dagokionean lan-eskaintza publikoetan integratu beharrekoak.

Are gehiago, abenduaren 30eko 42/1994 Legeak, Zerga, Administrazio
eta Gizarte Arloko Neurriez aritzen denak, Administrazioak eta sindikatuek 1994ko
irailaren 15ean sinaturiko hitzarmenean hartutako zenbait konpromezu bildurik,
aukera onartzen du jite estrukturaleko aldibaterako lanpostuak lan-eskaintza
publikoetan sartzeko.

Aitzitik, giza baliabideen ustiaketarako erabakiak berbideratzeko moduko
enplegu-plangintzarik izan ezean, aurrekontuetan aurrikusitako eta dauden lan-
gileekin bete ezineko beharrak ezinbestez sartu beharko dira dagozkion lan-
-eskaintza publikoan. Halaxe dio abuztuaren 2ko 30/84 Legearen 18. artikuluak.
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Bestela, eta erakunde honen iritziz, disfuntzio larria izango genuke: lan-
eskaintza publikoen suspentsio edo gelditzeak, berez, egitura-eraldaketa, langileen
birkokapena... bezalako neurriez lagundurik ez badator, ez lioke ezertan lagunduko
esparru publikoko giza baliabiden ustiaketan ezarri nahi den arrazionaltasu-
nari.

Estatu mailan onartu eta argitaratu diren erabakiak aztertuz gero, halako
jarraikortasun bat somatzen da giza baliabideen etengabeko egokitze aldera. Halaxe
agertzen zaigu hurrenez hurreneko aurrekontuen legeetan, bai eta lan-eskaintza
publiko eta enplegu-plangintza sektorialetan, etab. Aldiz, EAEren esparruan egoera
oso bestelakoa da.

Izan ere, azken urteotan, lan-eskaintza publikoen gelditze bat gertatu da,
gastu publikoaren murrizketa beharraz arrazoiturik, baina ezagutzen ez delarik,
edo ezagutarazi ez delarik, enplegu publikorako proposamen zehatz edo berezirik.
Esan nahi baita, euskal administrazio publikoek ez dute jakin nola helarazi lanpostu
publiko batera heltzeko interesa duten hiritarrei gelditze hori plangitza serio eta
zorrotzean oinarriturik zegoelako komentzimendua.

Aitzitik, hiritarrak badaki badela aldibaterako lanpostu-multzo garrantzizko
bat etengabe blokeaturik, eta haiek ohiko moduan betetzea eskatzen du, egiturazko
jitea dutelako, dagokion lan-eskaintza publikoen bitartez, bestela lanpostu batera
berdintasun, meritu eta gaitasun irizpideekin heltzeko itxaropena behin-betiko
galduko bailuke.

Are gehiago, lan-eskaintza publikoak geldirik badira ere, aldibaterako lan-
postu eskaintza berriak egon badaudela ohartzen da, haietarako administrazio-
-egituren berrikusketa bezalako plangintza eragozpenik ez delarik.

Beharrekoa da gogoratzea, halaber, batez ere EAEko administrazio oroko-
rraren zerbitzuan aritzen diren funtzionario edo enplegatu multzo handi baten
behin-behinekotasun egoera larria, egoera horrek ez baitu laguntzen administrazio-
-unitateei beharrezkoa zaien egonkortasuna ezartzen, batez ere haiek zerbitzu
publikoen kalitate-hobekuntzarekiko konpromezua hartzea nahi bada.

Ararteko honen iritzian, «disfuntzio» hauek guztiek garbi adierazten dute
beharrezkoa dela euskal administrazio publikoek, zeinek bere arloan, hemen go-
mendaturiko neurriak har ditzaten, nahiz eta ez den egintza-sail derrigorrezko
eta hurrenez hurreneko gisa ulertu behar:

1- Enplegu-politika irizpideak ezartzea, dauden aurrekontu-mugen barruan,
giza baliabideen erabilpen optimizatua garatzeko egintza zehatzak adieraziko dituz-
tenak.

2- Administrazio egiturak ezarritako irizpideen arabera berrikustea, giza balia-
bideen beharrak zorrotz definitzeko moduan.

3- Egoki iritzitako prozesuak abiaraztea, aipatu definizioan ezarritako giza
baliabideen beharrak ohiko eran betetzeko eta ustiatzeko.

4- Lan-eskaintza publikoak argitaratzea, batetik, egiturazko jitea duten
aldibaterako lanpostu hutsak ohiko eran betetzeko eta, bestetik, aurrekontuetan
aurrikusita egon arren dauden langileekin bete ezinekoak betetzeko.

5- Azkenik, alderdikeria eragozteko moduko giza baliabideen ustiaketarako
egintzak ezartzea, plangintza-erabakiak egoki arrazoiturik, bai eta haien
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gardentasun beharrezkoa, erakunde sindikal errepresentatiboenen eskuhartzearen
bitartez.

7.2. GAUR EGUNGO ADMINISTRAZIO-ERREKURTSOEN ERRE-
GIMENETIK BERRAZTERTZE ERREKURTSOA KENTZEAK
SORTUTAKO ERAGOZPENAK

Errekurtsoen erregimenari dagokionez, 1992ko azaroaren 26ko Adminis-
trazio Publikoen eta Administrazio Antolamenduaren Erregimen Juridikorako
Lege berriaren berrikuntzetako bat berraztertze errekurtsoak kentzea izan da.
Aldaketa honen ondorioz, epai bidearen aurretik egiten zen berraztertze hori
azpiko organoek emandako aginduei bakarrik ezarri ahalko zaie, Administra-
zioaren goi mailetako organoetatik datozenak berraztertzeko aukerarik geratzen
ez delarik.

Administrazioen estruktura organikoen arauek zenbait egitate agintzerakoan
zeregin hori tradizionalki jerarkian gorago zegoen organoaren esku uzten zutenez
gero, orain, berraztertze errekurtsoa kentzean, banaketarako bermezko neurriren
batzuk hartzen ez badira eragozpen handiak sor daitezke, egitatea administrazio
bidez berraztertzeko prozedura oso zaila izango delako.

Berraztertze errekurtsoak lehenago zeukan osakera kritikatua izan zen. Ber-
me izaerarekin sortutako instituzio hau, kasu gehienetan, prozedurak denboran
luzatzeko tramite huts bilakatu zen, eta hiritarrentzat administrazio traba gehiago
zen egiazko berme-bidea baino. Baina egia da, orobat, zeukaten garrantziagatik
edo jokoan zegoen dirutzagatik bestela epaitegien eskuetara nekez irits zitezkeen
gai asko Administrazioak berraztertzea lortzeko bidea ematen zuela; administrazio-
-errekurtsoaren bidez, atzera egin eta emandako pausoak berriz azter zitezkeen.

30/1992 Lege hau estatu osorako sortu zela kontuan hartzen bada, garbi
dago Ararteko erakundearen jarduera gaitasunean eragiten duela eta, horrela,
gogoeta honen bidez zera lortu nahi dugu: berraztertze errekurtsoak kentzeagatik
sortuko diren ondorio negatiboak arintzeko, Autonomia Erkidego honetako Ad-
ministrazioak antolamendu egokitzapenak egin ditzala.

Eusko Legebiltzarrari urtero aurkezten diogun txosten honek ematen digun
aukeraz baliaturik, kexa askoren bidetik ikusi dugun premia bat espreski adierazi
nahi dugu: alegia, auzitan jarritako administrazioaren jarduera berraztertzeko pre-
miaren aurrean traba berri bat sortzen da, administrazioaren baliabideek berraz-
terketarako aukerarik eskaintzen ez dutelako.

Kasu horietan, Administrazioari berak emandako pausoetara berriz itzultzeko
aukera ematen dion berraztertze errekurtsoen baliabidea desagertzearekin,
ofiziozko berrazterketak eskaintzen dituen bide murritzez kanpo beste bide guztiak
galarazten ditu berrazterketa horretarako.

Gogoeta hau ez da, noski, berria; administrazioaren prozedura arautzen
duen lege berria aztertu duten autore batzuez gain, Lehendakaritza, Justizia eta
Autonomiaren Garapenerako Sailburuaren 1993ko martxoaren 16ko Aginduan


