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Arartekoaren 2019R-2133-17 Ebazpena, 2019ko irailaren 30ekoa. Horren bidez, 

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari gomendatzen zaio 

kexagileari jakinaraz diezaiola zergatik ez zen bere hautagaitza aukeratu Arabako 

Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egindako enplegu-eskaintzak (erreferentzia-

zenbakiak: 132017006146, 162017007933 eta 162017010825) kudeatzeko 

prozeduran parte hartzeko. 

 

 

Aurrekariak 

 

1. 2017ko irailean, Arartekoak kexa-espediente bat izapidetzeari ekin zion. Hain 

zuzen ere, erizaintzako laguntzaile lanpostuak betetzeko Arabako Gizarte 

Ongizaterako Foru Erakundearen kontratazio-zerrendetan parte hartu nahi zuen 

pertsona batek hala eskatuta abiarazi zen espedientea. 

 

Hona hemen kexa aurkezteko arrazoia: pertsona horrek Zuzenean zerbitzuaren 

bidez aurkeztu zituen eskaeren harira Lanbidek izandako isiltasun-jarrera. 

Interesdunak jakin nahi zuen zer hautaketa-irizpideri jarraitu zien Lanbidek, eta 

zer tratamendu eman zitzaion GOFEk egindako enplegu-eskaintzen harira berak 

aurkeztu zuen hautagaitzari. 

 

Hori dela eta, Arartekoa, bere lehenengo jarduketan, isiltasun-egoera horri 

amaiera ematen ahalegindu zen. Horretarako, legezko gogorarazpen hau egin 

zuen: urriaren 1eko 39/2015 Legearen (Administrazio Publikoen Administrazio 

Prozedura Erkidearena) 21. artikuluaren arabera, ebazpena eman beharra 

dagoela. 

 

2. 2017ko abenduan, errekerimendua egin ondoren, Lanbidek interesdunaren 

espedientean jasotako dokumentu batzuk helarazi zizkion, lehenengo aldiz, 

erakunde honi. GOFEk hala eskatuta Arabako Errioxarako kudeatutako 

enplegu-eskaintza bati buruzkoak ziren agiri horiek. Horietan adierazitakoaren 

arabera, interesdunak enplegu-eskatzaile gisa zituen aukerak Gasteizko 

eskualdera mugatu zituen, eta horregatik ez zuten hautatu. Gainera, Lanbidek 

erakunde honi ohartarazi zion interesdunari informazio hori guztia eman 

zitzaiola, telefonoz, Zuzenean zerbitzuaren bitartez egin zuen eskaerari 

erantzunez. 

 

3. Lanbidek emandako interesdunari informazioa jakinarazi ondoren, berriz ere 

kexatu zen pertsona hori; izan ere, bere esanetan, informazioak (funtsean, 

Oiongo erizaintzako laguntzaile lanpostuak betetzeari buruzkoa) ez zien 

erantzuten bere eskaerei. Horri dagokionez, berriz ere esan zuen, eskaera 

horietan galdetu zuela zer hautaketa-irizpide erabili ziren GOFEk egindako beste 

enplegu-eskaintza batzuk kudeatzeko, eta, jakina, zer tratamendu eman 
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zitzaion bere hautagaitzari eskaintza horiek kudeatzeko orduan. Interesduna 

berriz ere kexatu zenez, erakunde honek Lanbiderengana jo zuen berriro, 

2017ko abenduan bertan. 

 

4. Aurrerago, bigarren informazio-eskaera horri erantzunez eta beste 

errekerimendu bat egin ondoren, Lanbidek erakunde horrek egin dituen 

dokumentuetako batzuen kopiak bidali zizkion erakunde honi. Agiri horien 

helburua zen zehaztea eta argitzea zer prozedura eta aplikazio erabiltzen diren 

eskaintzen prozesuak kudeatzeko, eta zein informazio ematen zaien 

interesatuta egon daitezkeen pertsonei, Lanbideren webgunearen bitartez, 

eskaintzetan parte hartzeko moduari buruz. 

 

Informazio horretatik, hauxe nabarmendu zuen Lanbidek: 

 

“Nola sar daiteke Lanbideren eskaintzetan?  

 Eskaintza guztiak datu-baseko curriculum guztiekin erkatzen dira, eta 

hortik ateratzen dira enpresak eskatzen dituen baldintzak % 100ean 

betetzen dituzten hautagaiak (baina horretarako, eskaintzen den 

lanpostuaren baldintzak bat etorri behar dira elkarrizketan adierazi 

zenituen lanari, lantokiari, kontratu-baldintzei eta abarri lotutako 

lehentasunekin). Horrela, enpresak eskabidean adierazitako gehieneko 

hautagai kopurua ateratzen da. Kasu honetan, hautagaiak antolatzean 

beste alderdi batzuk ere hartuko dira kontuan: hautagaiaren bizilekua 

lantokitik hurbil dagoen, enpresak ezarri dituen baldintza bereziak 

(horrela adierazi bada), eta osagarri moduan, langabetua den, 

hedapenekoa ez den azken hautagaitzaren antzinatasuna, eta inskripzio-

data. LANBIDE ateratzen den hautagaiarekin harremanetan jarriko da 

hainbat bide erabiliz (sms mezu bidez, telefonoz, gutunez) eta hautapen-

prozesuan parte hartzeko prest dagoen galdetuko dio. Erantzuna 

baiezkoa bada, haren CV bidaliko da enpresara. 

 Hautagai nahikorik ez badago, webean argitaratuko da eskaintza 

http://www.lanbide.euskadi.eus, baita SPEEko Enpleguaren Atari 

Bakarrean ere: https://empleate.gob.es/empleo.”  

 

Egiaztatu denez, erantzun horretan, bakarrik jakinarazi zen orokorrean nola 

aukeratzen dituen Lanbidek hautagaitzak, baina ez zen ezer esan 

interesdunaren kexak hizpide zituen eskaintza zehatzei buruz. Horren ondorioz, 

Arartekoak bere esku-hartzearekin jarraitu behar izan zuen, eta beste eskaera 

bat egin zuen 2018ko martxoan. 

 

5. Azken eskaera hori betetze aldera, GOFEk egindako enplegu-eskaintza 

izapidetu zen moduari buruzko informazio gehiago igorri zion Lanbidek 

erakunde honi. Hala ere, informazio hori ere Arabako Errioxari lotutako 

http://www.lanbide.euskadi.eus/
https://empleate.gob.es/empleo
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eskaintza bati buruzkoa zen, eta horrek, aurreratu dugunez, ez zuen zerikusirik 

kexaren xedearekin. 

 

Horiek horrela, Arartekoari komenigarria iruditu zitzaion GOFEri lankidetza 

eskatzea. Horri esker, azkenean jakin ahal izan genuen zein ziren kexak hizpide 

zituen eskaintzak. Hori jakinda, berriz ere jarri ginen harremanetan 

Lanbiderekin, beste eskaera bat bidaliz. Eskaera hori 2018ko abuztuan 

izapidetu zen, eta hau zioen: 

 

“Denbora guzti honetan zehar, erakunde horrek beti hartu ditu kontuan 

interesdunak informazio eske egindako eskaera guztiak -2017ko ekainean-. Eskaera 

horien helburua, erakunde horrek Arabako Gizarte Ongizaterako Foru 

Erakundearentzat (GOFE) hautagaiak aukeratzerakoan erabiltzen dituen hautaketako 

irizpideak ezagutzea zen eta horretarako eskaintza bakar eta zehatz bat erabili izan 

da: 162017005381 Erizaintzako Laguntzailea kodearekin erregistratua. 

 

Esan beharrean nago, erakunde horrekin burututako izapideen ondoren, erakunde 

honetatik Arabako Gizarte Ongizateko Foru Diputatuaren elkarlana eskatu dugula. 

Horrela jakin ahal izan dugu -erizaintzako laguntzaileen beharrei dagokienez- 2017an 

Foru Aldunditik Lanbideri honako langile eskaera hauek egin zitzaizkiola: 

 

Hilabetea Eremua 

  

Maiatza Errioxa 

Ekaina eta uztaila Lautada eta Agurain 

Abuztua Errioxa eta Aiara 

Azaroa Errioxa, Lautada, Agurain eta Aiara 

 

Horrez gain, postuaren udalerriari dagokionez (erakunde horren inprimakietan beti 

ageri den eremua) zera egiaztatu ahal izan dugu: Lautadako eremuak Gasteizen eta 

Agurainen dauden zentroak ere barne hartzen dituela. Horri dagokionez zehaztapen 

hau eman zaigu: “cuando las necesidades de personal afectan a ambos núcleos, se 

cursa la petición para la zona de Llanada, especificando en la misma que 

comprende Vitoria-Gasteiz y Salvatierra.” 

 

Ulertuko duzun bezala, horrek interesdunaren kexa erabat ulergarria izatea dakar eta 

ondorioz, ezinbestekoa dela bere hautagaitza zergatik baztertu den azaltzea 2017ko 

ekainean eta geroago 2017ko azaroan, Arabako Foru Aldundiak Lautadako 

eremuko, Gasteizko zentroak barne, beharrak betetzeko, egin dituen langile 

eskaeretako izapideetan.” 

 

6. Hala ere, Arartekoaren ahaleginak gorabehera, beste errekerimendu batzuk 

egin ondoren Lanbidek emandako erantzunean, akatsak egin ziren eskaintzak 

identifikatzeko orduan, eta ez zen informazio nahikorik eman interesdunari 

behar bezalako erantzuna emateko. Horren ondorioz, erakunde honi 

komenigarria iruditu zitzaion Lanbideko arduradunekin harremanetan jartzea eta 
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biltzea. Horiei esker, azkenean, honako hau lortu zen: (i) ukitutako eskaintzak 

zein ziren zehaztu zen, (ii) jakin genuen ez zutela kexagilea hautatu bere 

aurretik behar adina hautagai zeudelako GOFEren eskaria asetzeko eta (iii) 

kudeatutako eskaintzen erabateko trazabilitatea ziurtatzeko moduan zegoela 

Lanbide. Horiek horrela, Arartekoak, azkenean, lortu zuen bere esku-hartzea 

bideratzea, 2019ko martxoan egindako jarduketaren bidez. Jarduketa horren 

bitartez, eskatu genuen modu formalean jakinarazteko zergatik ez zen 

interesduna hautatu kexan aipatutako eskaintzetako bakar batean ere, aintzat 

hartuta proposatutako hautagaien aukeraketa gidatu zuten irizpideak eta 

kexagileak, enplegu-eskatzaile gisa izena ematean, adierazi zituen baldintzak. 

 

7. Lanbidek jarduketa horri eman zion lehenengo erantzunean, adierazi zigun 

kexagilea ez zutela hautatu parekatze automatikoetan ez azaltzeagatik, hain 

zuzen ere data horietan lanean balego bezala ageri zelako, eta ez langabe gisa. 

(Enplegu-eskaintzen kudeaketan erabiltzen diren irizpide desiragarrietako bat da 

langabezian egotea). 

 

8. Jasotako erantzunaren berri eman genion kexagileari, eta hura han 

adierazitakoaren aurka azaldu zen, honako hau esanez:  

 

“Primero, en 2017 en ningún momento era ni condición ni criterio deseable 

el estar como desempleada. Después de hacer la consulta al sindicato me 

comentan que tampoco tienen ningún conocimiento de ello y que lo que sí 

hay que constar es como demandante de empleo, que no es lo mismo. De 

hecho, todas las bolsas de trabajo están llenas de gente en activo y se les 

llama sin tener en cuenta su condición de empleo. Una vez llamado, el 

ciudadano elige si quiere o no quiere ir, incluidas listas de contratación de 

trabajadores de instituciones como Lanbide (…). 

 

Segundo, ciñéndonos a la realidad, en el ejercicio que nos ocupa, 2017, 

todas las trabajadoras que yo conozco se encontraban trabajando. Espero 

que haya una explicación. En el ejercicio 2018 yo misma puedo certificar 

que estuve trabajando constando como empleada pero demandante de 

empleo. (…) 

 

(…) la gran mayoría de la gente no está todo el año en desempleo 

esperando a que te llamen una semana para trabajar en Agosto, sino que la 

gente que trabajamos en precario y cumplimos con los requisitos nos 

apuntamos para intentar cambiar.  

 

A la espera de intento de una respuesta coherente de los responsables de 

Lanbide.” 
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9. Interesdunaren erreakzioa ikusita, erakunde honek azken eskaera bat egin zion 

Lanbideri, 2019ko ekainean. Tamalez, ezin izan da jaso eskaintzen 

kudeaketaren trazabilitatea Lanbidek adierazitako moduan. 

 

Hona hemen erakunde horrek emandako erantzunean azaldutakoa:  

 

“…esan behar dugu, Lanbiden parekatze automatikoaren bidez kudeatutako 

eskaintzentzat, 2017an, lan-egoera hautagaiak antolatzeko irizpidea dela, 

beraz, lehentasuna ematen zaie "langabetuei", "lanean" ari direnen aurretik. 

 

Lanbideko webgunean, hautagaiak parekatze automatikoaren bidez 

antolatzeko irizpideak argitaratzen dira. "Laguntza - Ohiko galderak – Lan-

eskaintzak - Nola sartzen da Lanbideko eskaintzetara?" Webguneko atalean. 

Atal horretan honako hau adierazten da: hautagaiak antolatzean beste 

alderdi batzuk ere hartuko dira kontuan: hautagaiaren bizilekua lantokitik 

hurbil dagoen, enpresak ezarri dituen baldintza bereziak (horrela adierazi 

bada), atal osagarri moduan, langabetua den, hedapenekoa ez den azken 

hautagaitzaren antzinatasuna, eta inskripzio-data.  

 

Kasu horretan, erreklamaziogilearen hautagaitza ez zen bidali antolaketa-

irizpideek lehentasuna eman zietelako GOFEren eskaera asetzeko nahikoa 

izan ziren beste hautagai batzuei. Ez zen baztertu lanean ari zelako, baizik 

eta antolaketa-irizpideek -zehazki, lan-egoera- beste hautagai batzuk 

lehenetsi zituztelako. 

 

Interesdunak lan-poltsei buruz aipatzen duenari dagokionez, adierazi behar 

da Lanbidek lan-eskaintzak kudeatzen dituela eta ez lan-poltsak. Lanbideren 

zeregina enpresak eskaeran eskatzen dituen hautagaiak bidaltzea baino ez 

da. 

 

Bestalde, EURES EB 2016/589 Erregelamendua ezarri zenetik 2018an, EBko 

zerbitzu publiko guztiek lan-eskaintza guztiak zabaldu behar dituzte Europan 

eta, hondapenaz, autonomia-erkidegoetan eta estatuetan, ederto zehaztuta 

dauden zenbait kasutan izan ezik. Eskaintzarekin interesa zuen interesduna 

hedapenaren bidez inskribatu zen, hau da, kasu horretan, ez zegoen 

hurrenkerarik, baizik eta zuzenean inskribatu zen eskakizunak betetzen 

zituelako, eta, hedapenaren bidezko hautagaiak berrikusteko prozesuan, 

hautagai hori bidali zen.”  
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Gogoetak 

 

1. Ebazpen honen aurrekariak idaztean, Arartekoari komenigarria iruditu zaio, 

ahalegin berezia eginez, interesdunak aurkeztutako kexari behar bezalako 

tratamendua emateko erakunde honek egin dituen jarduketak laburbiltzea. 

Erizaintzako laguntzaile lanpostuak betetzeko Arabako Gizarte Ongizaterako 

Foru Erakundearen kontratazio-zerrendetan parte hartu nahi zuen pertsona 

horrek.  

 

Modu horretan, Arartekoak, kexa izapidetzeko orduan, izan dituen eragozpenen 

berri eman nahi izan du erakunde honek. Izan ere, adierazi dugunez, izapide 

horiek luzeegi jo dute (ia bi urte), eta, gainera, zuzenean ukituta ez zegoen 

beste erakunde batek (GOFE) lankidetza eman behar izan digu kexaren 

benetako xedea zehazteko. Azkenik, saiakera ugari egin arren, ez da behar 

bezalako erantzunik jaso Lanbideren eskutik.  

 

Erakunde honen iritziz, espediente honen izapidetzea ez da, inondik inora ere, 

eredugarria izan erakunde honekiko lankidetza onari dagokionez, batik bat 

kontuan hartuta otsailaren 27ko 3/1985 Legeak —erakunde hau sortzekoak— 

23. eta 26. artikuluetan xedatutako eskakizunak. 

 

2. Espedientea izapidetzen ari ginela, Lanbidek behin eta berriro esan du enplegu-

eskaintzak kudeatzen diren moduak horien erabateko trazabilitatea bermatzen 

duela. Erakunde honen iritziz, trazabilitate horrek aukera eman behar lieke 

eskaintzetan interesatuta dauden pertsonei jakinarazteko zergatik aukeratu 

diren hautagai jakin batzuk, eta zein tratamendu eman zaien beren 

hautagaitzei. Horren guztiaren azken helburua da eskaintzak kudeatzeko 

orduan berdintasun-printzipioa errespetatzea eta diskriminazio-zantzurik ez 

egotea, batik bat sektore publikoko administrazio, erakunde edo entitateek 

egiten dituztenean eskaintzak. Hala izan dadin ahalegindu da, hain zuzen ere, 

erakunde hau Lanbideren aurrean egin dituen esku-hartzeetan. 

 

3. Aitzitik, aztergai dugun kasuan, erakunde honen iritziz behintzat, Lanbidek ez 

du bete konpromiso hori. Bere azken erantzunean, eskaintzak kudeatzeko 

ezarri diren hautaketa-irizpideak aipatu dira, oro har, eta, azkenik, hau adierazi 

da: “Kasu horretan, erreklamaziogilearen hautagaitza ez zen bidali antolaketa-

irizpideak lehentasuna eman zietelako GOFEren eskaera asetzeko nahikoa izan 

ziren beste hautagai batzuei. Ez zen baztertu lanean ari zelako, baizik eta 

antolaketa-irizpideak –zehazki, lan-egoera- beste hautagai batzuk lehenetsi 

zituztelako”. 
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Beraz, Lanbidek emandako informazioan ez da zehatz azaldu zer irizpide izan 

ziren erabakigarriak hautagaiak aukeratzeari begira. Bakarrik aipatu da 

gainerako hautagaiek lehentasuna izan zutela, antza denez lan-egoerari buruzko 

irizpidea zela-eta. Lehen batean, horrek pentsarazten du aukeratutako 

hautagaiak, kexagilea ez bezala, langabezian zeudela eskaintzak kudeatu 

zirenean. Hala ere, badirudi kexagilearen esperientzia bestelakoa dela. Izan ere, 

dioenez, zuzenean ezagutzen du nola funtzionatzen duen GUFEko 

ordezkapenen kudeaketak. 

 

Erakunde honen iritziz, Lanbidek ez dauka dioen trazabilitatea, kasu honetan 

behintzat bakarrik oinarritu delako eskaintzak mekanikoki kudeatzeko diseinatu 

duen aplikazio informatikoaren erabileran. Aplikazio horrek, funtsean, parekatze 

automatikoak egiten ditu, aldez aurretik ezarritako irizpide jakin batzuk kontuan 

izanda. Bestela esanda, eskainitako trazabilitateak ez du aukerarik ematen 

hautagaitzak zehatz aztertzeko, eta diseinatutako aplikazioaren 

funtzionamenduaren berri ematen du soilik. 

 

4. Bestalde, Lanbidek emandako informazioaren arabera, GUFEk ondoren egin 

zuen eskaintza batean interesdunaren hautagaitza aukeratu zen, zabalkunde-

prozeduraren bitartez —2018tik nahitaez erabili behar da prozedura hori—, 

horrek aukera ematen baitu ezarritako baldintzak betez gero zuenean izena 

emateko. 

 

Arartekoak ez ditu zalantzan jartzen egitate horiek, baina, nolanahi ere, 

ohartarazi nahi du zabalkunde-prozedurak ez duela eraginik izan kexak hizpide 

dituen eskaintzetan, ez baitago zalantzarik horiek kudeatzeko orduan parekatze 

automatikoen sistema bakarrik erabili zela, hautagai nahiko zituztelako kasu 

horretan. 

 

Horregatik guztiagatik, gomendio hau egiten diogu Eusko Jaurlaritzaren Enplegu 

eta Gizarte Politiketako Sailari, otsailaren 27ko 3/1985 Legeak erakunde hau 

sortu eta arautzekoak 11 b) artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 

 

GOMENDIOA 

 

Bete dadila Lanbideren konpromisoa, hau da, berma dadila enplegu-eskaintzen 

erabateko trazabilitatea, eta, horrenbestez, kexagileari jakinaraz dakiola zergatik ez 

zen bere hautagaitza aukeratu Arabako Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak 

egindako 132017006146, 162017007933 eta 162017010825 enplegu-

eskaintzak kudeatzean. 


