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3. FUNTZIO PUBLIKOAN SARTZEKO PROZEDURETAN,
LEHENDIK ESKAINITAKO ZERBITZUAK MEREZIMENDU
GISA BALORATZEA

Funtzio publikoan sartzeko prozeduretan lehendik eskainitako zerbitzuen balorazioa
egiteko erari dagokionez kexa ugari jasotzen ditu erakunde honek. Kexa horietan, EKren
23.2 artikuluak enplegu publikoak eskuratzeari dagokionez adierazten duen berdintasun
printzipioa urratzen ari ez ote den salatzen da, deialdia egiten duen administrazioan
egiaztaturiko esperientzia bakarrik baloratzen delako, edo esperientzia hori lehentasunez
baloratzen delako, beste herri-administrazio batzuetan egiaztaturikoa bazterturik.

Ararteko erakundeak kexa horietako batzuen inguruan aurrera bultzatu dituen
jarduketen berri eman izan du Eusko Legebiltzarraren urtez urteko txostenetan. Nolanahi
ere, aldez aurreko esperientziari dagokion merezimenduaren balorazioari buruz atera
ditugun ondorioak modu orokorrean azaldu nahi genituzke, gure gomendioa zentzuzkoa
gerta dadin. Hori kontuan izanik, gure azalpenari hasiera emateko, enplegu publikoak
eskuratzea arautu behar duten printzipioak azalduko ditugu laburzki.

Gauza jakina denez, eginkizun eta kargu publikoak berdintasunez eskuratzeko
eskubidearen adierazpenaren arabera -EKren 23.2 art.-, enplegu publikoak eskuratzeko
prozeduraren baldintzek eta arauek orokortasun, abstrakzio eta objektibotasun ezaugarriak
izan behar dituzte. Alde horretatik, Lan Auzitegi Nagusiak adierazitakoaren arabera, ez
dago ad personam moduko erreserba bat ahalbidetuko duen erreferentzia indibidual
eta berezirik onartzerik.

Nolanahi ere, auzitegi horrek berak adierazi duenez, merezimenduaren printzipio
konstituzionala aplikatuz, ezarritako baldintzak betetzen dituzten pertsonak aldez aurretik
aukeratzeak ez du berez erreferentzia indibidual eta berezirik adierazten, ez behintzat
merezimendu horrek oinarri objektiboa baldin badu, eta EKren 103.3 artikuluari nahitaez
loturik badago; horren ondorioz, lanpostuak eskuratzeko irizpideak hautagaien
merezimendu eta gaitasunari bakarrik egokitu behar zaizkio, bestela arbitrariotasunez
jokatuko bailitzateke.

Beraz, eginkizun edo enplegu publiko batean aldez aurreko esperientzia
administratiboa merezimendu gisa hartzea ez da berez berdintasun-eskubideari kalte
egiten dion erreferentzia indibidualizatu eta berezi gisa ikusi behar, eskainitako zerbitzuei
ematen zaien maila merezimendu eta gaitasun kontzeptuari loturik baitago; izan ere,
zerbitzuen denbora efektiboak eginkizun edo enplegu publiko batean jarduteko gaitasuna
eta prestakuntza adieraz dezake.

Hitz gutxitan esanda, ez dago arazorik onartzeko antzinatasuna edo esperientzia
merezimendu bat dela, eta esperientziari garrantzia ematea ez dela berdintasunaren
aurkakoa, eta tratu gorabeherak justifika ditzakeen kualitate bat den neurrian, ez dituela
EKren 14. eta 23.2 artikuluak urratzen.

Hala ere, orokortasun eta abstrakzio ezaugarri horiez gainera, enplegu publikoa
eskuratzeko prozeduraren baldintzek arrazoizkotasuna eta neurritasuna ere izan behar dute.

Izan ere, arrazoizkotasun eta neurrizkotasunaren aplikazio praktikoak arazo eta
desadostasun ugari sortzen ditu. Ildo horretatik, antzinatasuna edo aldez aurreko
esperientzia merezimendu gisa baloratzeko aukera onarturik, arrazoizko eta neurrizko
balorazio batek izan behar dituen mugak ezartzerakoan sortu ohi dira zalantzak.

Zorionez, Lan Auzitegi Nagusiak eta beste organo judizial batzuek behin baino
gehiagotan emandako epaiei esker, antzinatasunak edo aldez aurreko esperientzia
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administratiboak funtzio edo enplegu publikoetan izan behar dituzten mugak zehatz
samar ezartzen ari dira.

Horri dagokionez, gomendioaren helburuari buruzko azalpen bat egin behar dugu.
Bere helburua, funtzio publikoan sartzeko ohiko deialdiei dagokie, aldez aurreko
esperientzia adminitratiboa merezimendu gisa hartzea aztergai harturik. Horregatik,
izaera iragankorreko legezko aurreikuspenetan babesturiko eta legeak eraberritu edo
aldatzeko garaian adierazi diren merezimendu horren salbuespenezko trataerak alde
batera utziko ditugu.

Salbuespenezko trataera horiei dagokienez, esan behar da Lan Auzitegi Nagusiak
lanpostuak eskuratzeko era berezi bat onartu duela kontratatuentzat eta bien bitarteko
langileentzat, denboran deialdi kopuru mugatu bat ezarriz (EKE 67/1989). Alde
horretatik, Goi Auzitegiak, deialdia egiten duen administrazioan eskainitako zerbitzuak
soilik eta lehentasunez baloratzeko aukera baietsi zuen, neurri horren arrazoizkotasuna
eta egokitasuna berretsiz, kontuan harturik betiere bertako pertsonalarentzat sortzen
hasi berriak diren egiturak modu egonkor eta normalizatuan finkatu eta antolatzeko
helburua lortu nahi dela.

Gure Erkidegoa ez da epai horretan adierazitako neurri berezietatik kanpo geratu.
Euskal Funtzio Publikoari buruzko 1989ko uztaileko 6/1989 Legeko laugarren xedapen
iragankorrak, bere garaian, behin-behineko izaera edo aldi baterako lankidetzarako
administrazio-kontratua zuen pertsonalak eskainitako zerbitzuak lehentasunez baloratzea
xedatu zuen, lege hori indarrean jarri ondoren egingo ziren aurreneko hiru enplegu-
eskaintzetarako. Izan ere, ohiz kanpoko enplegu-eskaintza batzuk aldez aurreko zerbitzuei
lehentasuna emanez baloratu eta burutu ziren.

Azpimarratu behar da, ordea, deialdi horiek guztiak, behin-betiko antolatu beharreko
administrazio-egiturak zentzuz eratzeko ahaleginen edo egoeren emaitza izan zirela;
beraz, ez ziren sarrera arrunt edo ohikoaren neurrietara egokitzen.

Administrazio batzuek, ohiz kanpoko deialdi horietakoren bat aurrekari gisa harturik,
eta EKren 23.2 art.an adierazitako berdintasun printzipioa urratzen ez dutela uste izanik,
eskainitako zerbitzuak berariaz eta lehentasunez baloratzeko aukera hori zabaldu nahi
izan dute erabat ohikoak diren deialdietara.

Adibide gisa aipa ditzakegu, besteak beste, Eusko Legebiltzarreko administrazio-
laguntzaile postuak betetzeko lehiaketa-oposizioaren deialdia, 95.10.09.ko 193 zk.dun
EHAAn argitaratua. Horretan, aldez aurreko esperientziaren balorazioa Eusko
Legebiltzarrean eskainitako zerbitzuetara mugatua zegoen (erref. 890/95. Ikusi kexaren
laburpena Eusko Legebiltzarraren 1995eko Txostenean, 125-128 or).

Hala ere, zerbitzuak aldi batez edo behin-behinekoz eskaini dituen pertsonal
propioaren finkapena bultzatu nahi dutenen sakoneko asmoa, batzuetan argi eta garbi
adierazia gainera, ezin da inolaz ere bidezkotu edo oinarritu 6/1989 Legeko laugarren
xedapen iragankorrean adierazi diren bezalako aurrekarietan; izan ere, lege horren
hedadura ohiz kanpokoa da, eta hartan berariaz aurreikusitako kasuetara mugaturik
dago.

Beraz, egoera berezietan oinarriturik aukeratutako salbuespenezko irizpideak
babesten dituen legeria berezirik ez dagoenez, deialdia egiten duten administrazioek
sarrerarako printzipioetara egokitu behar dituzte beren oinarriak, pertsonala aukeratzeko
ohiko prozeduraren egiazko izaera gaizki ulertu gabe.

Beraz, balorazioa egiterakoan, aldez aurreko esperientzia hori deialdia egiten duen
administrazioan eskainitako zerbitzuetara bakarrik mugatu nahi bada, Eusko
Legebiltzarrak egindako deialdian bezala, horren justifikazioa lanpostuaren ezaugarrietan
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bilatu beharko da, lortu nahi den balorazio berezia kontuan izanik. Bestela, deialdiak
itxuragabetu egingo dira, eta ondorioz, baita hautaketa-prozedurak ziurtatu behar dituzten
bermeak ere.

Gomendioari buruzko hasierako ohar edo azalpen hori eginik, garbi esan beharra
dago ez dela arrazoizkoa ez neurrizkoa deialdia egiten duen administrazioan eskainitako
zerbitzuak berariaz eta lehentasunez baloratu nahi izatea, ez behintzat beste administrazio
batzuetan eskainitako zerbitzuak bete nahi diren lanpostuen edukiarekin lotura edo
egokitze funtzional bat izan ezean.

Sarritan gertatu izan da, sarrerako prozeduretarako deia egin duten herri-
administrazioek, haietan eskaini diren zerbitzuak bakarrik baloratzeko ezintasuna ikusirik,
bertako pertsonala sartzeko aukerak bultzatu nahi izatea, eta horretarako pertsonal
horrek eskainitako zerbitzuen balorazioa bultzatzea, beste administrazio batzuetan beste
hautagai batzuek egiaztaturiko zerbitzuen kaltetan.

Adibide gisa aipa ditzakegu, besteak beste, UPV/EHUko maila desberdinetan
karrerako funtzionario gisa sartzeko hauta-proben deialdiak, 96.12.10eko 297 zk.
EHAAn argitaratuak (1582/96 erref. Ikus kexaren laburpena 1997ko Eusko
Legebitzarraren Txostenean, 156-158. or.).

Deialdi horiek balorazio desberdina izan zuten -bai lan egindako hilabete bakoitzeko
emandako puntuazioari zegokionez, eta bai gehieneko puntu kopuruari zegokionez-
zerbitzu horiek UPV/EHUn edo beste unibertsitate batzuetan eskaini izanaren arabera.
Jakina, eskainitako zerbitzuak era horretan neurtzeak zalantzan jarri zuen enplegu
publikoak eskuratzeko berdintasunaren printzipioa.

Hain zuzen ere, deialdi horietako bat Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiko
(EHJA) Administrazioarekiko Auzietarako Salak aztertu zuen, eta 1997ko urriaren 15ean
emandako epaian, balorazio desberdinak ikusirik, eta beraz, aldez aurreko esperientzia
neurtzerakoan diskriminazioa egiten zela oharturik, honela baitzioen:

“... Eta, seguru aski, aurka egin zaion arauan adierazten den tratu bereizketa batzuetan
bidezkoa izan daiteke, eta ez doa beraz EKko 14. artikuluan aurreikusitakoaren aurka.
Esan behar da ordea, bereizketa hori arrazoizkoa den kasuei buruz ari garela, egoera
jakin batean beharrezkoa edo egokia den kasuei buruz hain zuzen. Gure ustez, epaitzen
ari garen kasu honetan ez da horrelakorik gertatzen, hautatu nahi diren funtzionarioek
bete behar dituzten eginkizunak ez baitira beste unibertsitate batzuetako, edo are
beste administrazio bateko funtzionarioek bete behar dituztenetatik hain desberdinak.”

EHJAren epaiak, funtsean, ez du arrazoizko jotzen UPV/EHUko behin-behineko
funtzionarioak eta beste unibertsitate-administrazioetakoak edo unibertsitatez kanpoko
administrazioetakoak era horretan bereizi izana, eta horretarako erreferentzia gisa 281/
1993 LEEa hartzen du, epai horrek honela baitio:

“Hala eta guztiz ere, administrazio lanpostuetan hartutako esperientziari buruz eraturiko
merezimendu-lehiaketa batean, Udal batek maila jakin baterako adierazitako
esperientzia (deialdiko lanpostuei dagokiena) tamaina horretaraino eta hain neurri
gabe hobestea -eta ondorioz, lehiaketaren azken emaitzaren alderdi erabakigarria
izatea- berdintasunaren printzipio konstituzionalaren aurka doa erabat (...)
Lan Auzitegi Nagusiaren 42/1981 epaiak zioen bezala: gaitasun teknikoaren arabera
ezarritako bereizketa hori, burutu beharreko eginkizunen berezko helburuetara
egokitu behar da (horri esker, lehiaketaren bidez bete beharreko lanpostuen
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berdinak edo antzekoak diren lanpostuetan hartutako esperientzia merezimendu
gisa har daiteke), eta izaera orokorrez ezarri behar da; hau da, ezagupen jakin
batzuei edo horiek egiaztatzen dituen titulazio jakin bati buruz zuzeneko
erreferentzia eginez, baina horrelako ezagupenak nola edo non eskuratu diren
adierazi gabe, zeren, formula horietako edozein erabiliz gero, zentzugabeko
bereizketa bat ezarri, eta ondorioz, berdintasunaren printzipioa bortxatuko
balitzateke.
Eta zentzugabeko bereizketa da, hain zuzen, epaituriko baremoan agertzen dena...,
zeren, hautagaiak bereizte hori, esperientzia zein Udaletan lortu duten kontuan izanik,
baina esperientzia berari begiratu gabe, ez baita berdintasunaren printzipio
konstituzionalarekin batera joan daitekeen arrazoizko irizpide bat.”

Ikus daitekeen bezala, epai horietan azpimarratu egiten da ezen, eskainitako
zerbitzuak arrazoiz eta zentzuz neurtuko badira, bete beharreko lanpostuekin lotura edo
egokipen funtzionala duten zerbitzu guztiak berdintasunez baloratu behar direla, zerbitzu
horiek zein administrazioan eskaini diren kontuan hartu gabe.

Alde horretatik, argigarria da oso, 1998ko otsailaren 25eko Autoa, lehenago
aipatu dugun 1997ko urriaren 15eko epaia burutzeko izapidea gauzatzeko ale bereizian
emana. Auto horrek adierazten duenez, unibertsitatean zerbitzuak eskaintzeagatik
lortutako merezimenduak modu ezberdinean baloratzeko aukerak funtzio eginkizunei
loturik egon behar du.

Hala ere, epai horien argitasuna gorabehera, praktikan desadostasunak gertatzen
dira funtzio publikoan sartzeko prozeduretan aldez aurreko esperientzia baloratzeko
aukerei dagokienez. Gure ustez, desadostasun horiek kontuan izanik, lanpostuak
eskuratzeko prozeduretarako deialdia egiten duten herri-administrazioen jarrera-aldaketa
bultzatu eta sustatu behar da.

Ez dugu uste oker gaudenik esatean, gaur egun deialdia egiten duten administrazioek
behin-behineko funtzionario edo aldi baterako kontratatu gisa aurkez litezkeen hautagaiak
bultzatu nahi izaten dituztela sarritan.

Izan ere, lanpostuak eskuratzeko deialdiak geldiaraztearen ondorioz, behin-behineko
edo aldi baterako kontratua duen pertsonalak, denbora joan ahala, behin-behineko
zerbitzuekin duen lotura indartu eta finkatu egiten du. Horregatik, ulertzekoa da, deialdia
egiten duten administrazioek, funtzio publikoa berrantolatu edo berritzeko garaian
lehentasunezko balorazio trataerak bultzatu nahi izatea.

Dena dela, arazoa era horretara uler badaiteke ere, erakunde honen ustez,
administrazioek erabat alderantzizko jarrera izan beharko lukete. Hau da, administrazio-
esperientzia merezimendu gisa baloratu behar dela onarturik, deialdia egin duen
administrazioan eskainitakoen desberdinak diren beste zerbitzu batzuen balorazioa
baztertu nahi bada, hori argi eta garbi bidezkotu eta arrazoitu beharko da.

Ideia hori argiago azaltzeko, interesgarri iruditzen zaigu une honetan Bilboko
Udalean burutzen ari garen jarduketa baten berri ematea. Bertan, administrazio
orokorreko teknikari, laguntzaile eta menpeko langileen lanpostuak (2449/98, 2536/
98 eta 34/98/Of erref.) jabetzaz eskuratzeko hauta-proben deialdia egin da, 50.000-
300.000 bitarteko biztanle kopurua duten udalerrietan eta gainerako herri-
administrazioetan aldez aurretik lortutako esperientza era mailakatuan baloratuz.

Hasteko beharrezkoa zen informazioa eskatu eta espedienteak izapidatzen ari ziren
bitartean, Bilboko Udalak Auzitegi Gorenaren 1996ko ekainaren 6ko Epaiari aurka
eginez erantzun zuen. Epai horren arabera, udal jakin batean zuzenbidean lizentziatuaren
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lanpostu bat betetzeko deialdiari zegokionez, burututako funtzioen balorazio ponderatua
onartzen zen, biztanle kopuruari begira. Epaiaren edukia aztertu ondoren, erakunde
honek interesgarri iruditzen zaizkion ondorengo oharpenak helarazi dizkio Bilboko
Udalari:

“... eztabaidagaiari buruzko oharpen hori eginik, eta deialdiaren oinarrietan
aurreikusitako moduan aldez aurreko esperientziaren balorazioa arrazoizkoa den edo
ez aztertzen hasita, J.T.A. horrek ohartarazten du Auzitegi Gorenak gai horri buruzko
erabaki bat hartu duela orain berriro, eta hartan emandako arrazoiak aipatzen ditu;
epai horretan, burututako funtzioen balorazio ponderatua onartzen da, biztanle
kopurua kontuan harturik (1996ko ekainaren 6ko epaia - RJ 1996/5016). Horretan
oinarriturik, eta bestelako xehetasunik eman gabe, aztertzen ari garen kexen iturburu
den aldez aurreko esperientziaren merezimenduaren balorazioa arrazoizkoa eta
konstituzionalki egokia dela adierazten du.
Erakunde honen iritziz, ordea, balorazioaren arrazoizkotasunari buruzko iritzi hori
behar bezala azterturik, ondorengo oharrak egin behar dira Udalaren jokaeraren
alde aipatutako epaiaren edukiari dagokionez:
Lehenik eta behin, kontuan hartu behar dugu Auzitegiak berak, aurreneko
arrazoipidean, gai hori bigarren instantzian berari egokitu dakiokeela aipatzean,
ohartarazten du langilegoari dagokion arazoa dela aztertu beharrekoa, eta zuzenbidean
lizentziatuarentzat ateratako lanpostuari buruz bakarrik emango dutela epaia, lanpostu
hori jabetzaz eskuratuko den bakarra baita.
Beraz, gai horri dagokionez, izaera teknikoko lanpostu bat betetzea aztertzen ari da,
beste maila batzuetan egon litezkeen hutsuneei buruzko oharrak alde batera utzita.
Bigarrenik, Auzitegiak biztanle kopurua kontuan hartu eta aldez aurreko funtzioen
balorazio mailakatua aplikatzearen egokitasuna erabakitzeko erabili duen irizpidea
ere kontuan hartu behar dugu, udalek nazio mailako gaikuntza duten funtzionarioentzat
gordetako lanpostuak betetzea izan baita haren oinarria.
Gauza jakina denez, nazio mailako gaikuntza duten funtzionario horientzako lanpostuek
izaera guztiz teknikoa dute, ondorengo alorretako funtzio publikoei baitagozkie: (1)
idazkaritza -horren barruan fede publikoa eta arauzko lege-aholkuaritza, (2) kudeaketa
ekonomiko-finantzario eta aurrekontuetakoen barne kontrola eta fiskalizazioa, eta
(3) kontabilitatea, altxortegia eta zerga-bilketa.
Hori guztia kontuan izanik, erakunde honen iritziz behar-beharrezkoa da Auzitegi
Gorenaren epaia bere testuinguruan behar bezala interpretatzea, epaiak honela baitio:
onargarria da biztanle-kopuru jakin bat duen Udalerri batek baremoan
baloraturiko funtzioak antzeko biztanle kopurua duten herrietan ere burutu diren
ala ez kontuan hartzea, izaera teknikoko lanpostuei dagokiela betiere.
Alde horretatik, burutu diren funtzioen edukia aztertzen badugu, ikusten dugu
azpieskala teknikoan sarturiko funtzionarioek administrazio arloan goi mailako
kudeaketa, azterketa eta proposamenak egiteko eginkizuna dutela.
Aipaturiko guztia kontuan izanik, eta biztanle kopuru handiagoa duten udalerrietan
zerbitzu publikoak kudeatzea zailago gertatzen denez, Arartekoaren ustez, deialdiaren
oinarrietan aurreikusitako mailaz mailako balorazioa arrazoizkoa izan daiteke, baina
udal esparruari dagozkion eskumenen garapenean eta kudeaketan zuzeneko ardura
duten lanpostuak baldin badira.
Besterik gertatzen da, ordea, administrazio orokorreko laguntzaileen eta menpeko
langileen lanpostuetan. Funtzio publiko lokalaren antolamenduan xedatutakoaren
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arabera, lehendabizikoek, hau da, laguntzaileek, mekanografia eta takigrafia lanak
egin, korrespondentziaz arduratu, kalkulu sinpleak egin, makinak erabili,
dokumentuak artxibatu eta antzeko eginkizunak dituzte. Menpeko langileei, berriz,
bulego barruko zaintza eta jagoletza lanak eta atezain, giltzazain eta antzeko lanak
egitea dagokie.
Bi kasu horietan, udal zerbitzuen konplexutasun mailak, eta horrelako zerbitzuak
eskaintzen dituen herri-administrazioaren izariak -herriko biztanle kopuruaren arabera
objektiboki neurtzeko modukoak- ez dituzte ezertan aldarazten edo koalifikatzen
eskainitako zerbitzuak; izan ere, kasu guztietan, teknikoak ez diren funtzioak dira, eta
ikuspegi materialetik, eduki berdina dute.
Adibide praktikoetara etorrita, Arartekoaren iritziz, onargarria da udal zerbitzu jakin
batean (ogasuna, hirigintza, pertsonala etab.) kudeaketarako lanpostu tekniko baten
eduki material desberdina defendatzea, herri-administrazio bakoitzaren arabera
(biztanle-kopuru handiagoa edo txikiagoa kontuan izanik) eta hori ez bakarrik jarduera
kopuruagatik, baizik eta, funtsean, izapidatutako gaien konplexutasun handiagoagatik.
Teknikoak ez diren laguntzaileen lanpostuetan, berriz, horien edukia eguneroko
administrazio-laguntzarako eginkizunei dagokie, eta eginkizunak ez dira batere aldatzen
biztanle-kopuruaren arabera edo eginkizunak burutzen dituzten herri-administrazioen
arabera.
Laburbilduz, azaldutako arrazoiak kontuan izanik, erakunde honek uste du
administrazio orokorreko teknikarien lanpostuak betetzerakoan aldez aurreko
esperientzia administratiboaren balorazio desberdina arrazoizkoa izan daitekeela, eta
beraz bidezkoa. Beraz, ez zaio iruditzen enplegu publikoak eskuratzeko prozesuetan
berdintasunaren printzipioa urratzen denik, eta ondorioz ez dago bere jarduketa
bidezkotzen duen arrazoirik.
Aitzitik, administrazio orokorreko administrazio-laguntzaileen eta menpeko langileen
lanpostuei dagokienez, erakundea hau sortu eta arautzen duen otsailaren 27ko 3/85
Legeko 11b) art.an agindutakoaren arabera, honako gomendioa helarazi nahi genioke:
1998ko abuztuaren 24eko 160 zk.dun Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, administrazio
orokorreko laguntzaile eta menpeko langileen lanpostuak betetzeko deialdiaren
oinarrien edukia berraztertzeko beharrezko neurriak har ditzala, 50.000 eta 300.000
biztanle bitarteko udalerrietan eta gainerako herri-adminitrazioetan aldez aurreko
esperientzia administratiboari dagokion merezimendu erlatiboaren mailaz mailako
balorazioa kentzeko.”

Ondorioa:

Erakunde honen iritziz, une honetan Bilboko Udalean burutzen ari den jarduketak
garbi erakusten du, lehenago aurreratu dugun bezala, lanpostuak betetzeko deialdia
egiten duten administrazioek beren irizpidea aldatu behar dutela aldez aurreko
esperientziaren merezimenduari dagokionez.

Horrela, bada, bertako pertsonalak behin-behineko izaeraz edo aldi baterako
kontratatu gisa eskainitako zerbitzuen balorazioa neurri handian bultzatzen duen jarrera
baztertu behar da (eskaini diren zerbitzuen lehentasunezko balorazio ponderatuaren
arrazoiketa alde batera utzirik, funtzio publikoak eskuratzeko prozesuetan berdintasunaren
printzipioa urratu dela dioten salaketak egin arte) eta aldez aurreko administrazio-
esperientzia berdintasunez baloratzearen aldeko jarrerari heldu behar zaio, arrazoi
funtzionalek erabat bestelako jarrera hartzea bidezko egiten ez badute behintzat.
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Erakunde honen ustez, herri-administrazioetan eskainitako zerbitzuei trataera
berdina emanez bakarrik lortu ahal izango dugu EKren 14. eta 23.2 artikuluetan
adierazten den berdintasun printzipioarekiko begirunea zabaltzea, gerta litezkeen
ezberdintasun funtzionalen ondorioz zerbitzu horiek beste era batera baloratzea
arrazoizkoa izan badaiteke ere.

Horixe da, beraz, EAEko herri-administrazoei helarazi nahi diegun gomendioa,
lanpostuak betetzeko iragarrita dauzkaten hurrengo deialdietan kontuan har dezaten.




