
 
 
 
 
 
 

 

ARARTEKOAREN EBAZPENA, 2013ko azaroaren 4koa, Arartekoaren Araudian 

erakundearen langileei buruzko hainbat gai garatzen dituena. 

 

 

Ararteko erakundearen Antolaketa eta Funtzionamendurako 2010eko otsailaren 

18ko Araudiak lehen xedapen gehigarrian ezarritakoaren babesean, honako 

ebazpen hau ematen da erakundearen langileei buruzko hainbat gairi buruz. 

 

Hiru gai-multzo arautzen ditu ebazpen honek.  

 

2013ko irailaren 20an Kabinete zuzendariak, berak hala eskatuta, kargua utzi 

zuenez gero, hauxe erabaki dugu zorroztasun arrazoiengatik eta aurrekontua 

doitzeko asmoz: lanpostu hori hutsik mantentzea eta Ararteko erakundeko beste 

administrazio-organo batzuei esleitzea hark egiten zituen zereginak. Horregatik, 

Arartekoari 6.1.m) artikuluan eman zaizkion eskumenen babesean, Ararteko 

erakundearen Antolaketa eta Funtzionamendurako 2010eko otsailaren 18ko 

Araudiaren artikulu beraren 2. atalarekin lotuta (2010eko martxoaren 24ko EHAA), 

berriz esleitzera noa, Kabinete zuzendariaren lanpostuak hutsik jarraitzen duen 

bitartean, Kabinete Zuzendaritzari arauz eman zitzaizkion eginkizunak. 

 

Arartekoaren legeak xedatzen duenez, erakundearen titularrak izendatutako aldi 

baterako pertsonek eta Arartekoari atxikitako Eusko Legebiltzarraren funtzionarioek 

osatuko dute Arartekoaren langile-multzoa. Aldi baterako lanpostuetarako langileen 

aukeraketa merezimendu eta gaitasun printzipioen arabera egin da beti, 

Arartekoaren Araudian berariaz adierazi denez. Egokia da printzipio horiek 

indartzea, langile horiek aukeratzeko erabiltzen den jarduteko modua esplizituki 

azalduz. 

 

Bestalde, Arartekoaren Araudian hasieran erabili zen “aholkulari” hitza, Espainiako 

defentsa-erakunde guztietako araudian bezalaxe, gaur egun desegokia da eta ez da 

nahikoa, egiten duten lanaren ezaugarriak kontuan hartuta. Zuzenagoa da 

“aholkulari tekniko” izena, bada, aldi baterako langileen lanpostuak betetzeko, 

ezagupen kualifikatuak izan behar dira. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

Beraz, honako hau ebazten dut: 

 

LEHENA. Kabinete zuzendariaren lanpostua hutsik dagoen bitartean, Idazkaritza 

Nagusiari esleitzen zaizkio eginkizun hauek: 

 

 Arartekoari bere mintzaldi publiko, ekitaldi, jardunaldi eta abarretan 

laguntzea, baita protokolo-lanak egitea ere. 

 Arartekoaren titularrak erakundeekin, administrazioekin eta gizarte-

erakundeekin dituen harremanak zuzentzea. 

 Arartekoaren titularrak gainontzeko herriaren defendatzaileekin eta zenbait 

erakunde, instantzia eta koordinazio-fororekin dituen harremanak zuzentzea, 

baita horiek eta defentsa-erakunde edo ombudsmanek elkarrekin jarduteko 

harremanak ere.  

 

BIGARRENA. Gizarte Harremanetako, Azterlanetako eta Modernizazioko 

Zuzendaritzari esleitzen zaizkio eginkizun hauek: 

 

 Arartekoari jendaurreko esku-hartzeetan laguntzea. 

 Ararteko erakundearen titularrak gizarte-erakundeekin dituen harremanetan 

laguntzea. 

 Arartekoaren webaren arduradun izatea. 

 

HIRUGARRENA. Komunikazio Zuzendaritzari esleitzen zaio eginkizun hau: 

 

 Webeko eta gizarte-sareetako komunikazioa eta informazioa kudeatzea. 

 

LAUGARRENA. Arartekoaren aholkulari taldeari “aholkulari teknikoak” deituko zaie, 

goi mailako kualifikazio teknikoa eskatzen duten zereginak egiten dituztelako. 

Arartekoaren arloen buru direnak “aholkulari teknikoak, arloko arduradunak” izango 

dira, eta arloetan lan egiten duten gainontzeko aholkulariak, berriz, “arloko 

teknikariak”. 

 

BOSGARRENA. Arartekoaren aldi baterako langileen lanpostuak betetzeko, 

merezimendu eta gaitasun irizpideak hartuko dira aintzat beti, Araudiaren 30. 

artikuluan ezarritakoaren arabera. Barne-sustapeneko prozesu bat abiaraziko da 

lanpostu hutsak betetzeko, eta deialdi publiko bat egingo da aldi baterako langile 

berriak hautatzeko; azken hori behar bezala justifikatutako arrazoiengatik bakarrik 

salbuetsiko da. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

AZKEN XEDAPENA. 

 

Ebazpen hau Arartekoaren webean argitaratuko da eta argitaratzen den egunaren 

biharamunean jarriko da indarrean. 
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