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Prozesuari hasiera 2016. urtean eman zitzaion. 
Momentu hartako araudiak, lanpostuak eskaintze-
rakoan, erreposizio tasari bakarrik heltzeko auke-
ra ematen zuen. Hala, urte horretako UPV/EHUko 
langile erretiratuen kopuruak deialdian 44 lanpostu 
eskaintzea ahalbidetu zuen. Aipaturiko 44 lanpos-
tuei, 2017ko beste 33 batu zitzaizkion, eta horrek 
16/17LEPeko 77 lanpostuak ematen dizkigu.

Behin kopurua zehaztuta, zein lanpostu zehaztea to-
katzen zen, eta Gerentziak Egonkortasun Akordioak 
babesturiko langileek okupatzen zituzten lanpostuak 
argitaratzea proposatu zuen hasieratik. Momentu har-
tan bost sindikatu ginen mahaian, eta horietako lauk, 
Steilas barne, begi onez ikusi genuen aurkezturikoa.

Ondoren, mahai negoziatzailera lehenengo gatazka 
puntua iritsi zen: merezimendu-lehiaketa edota 
oposaketa-lehiaketa. Jokoan egongo ziren lanpostuak 
egonkortasun akordioak babesten dituen langileak 
direla kontuan hartuta, oso garrantzitsua da akordio 
horretan jasotzen dena azpimarratzea: langilea 
birkolokatu ahal izateko, ezinbestekoa da hautaketa 
prozesua oposizio-lehiaketa erakoa izatea. Bada, 
horixe izan zen merezimenduen aukera baztertzeko 
arrazoi nagusia, eta, ohiko hautaketa modua lantzeari 
ekin genion. Lanketa horren emaitza Minimoen 
Akordioa izan zen, eta, prozesuaren amaierako 
zifrek, akordioaren sendotasuna erakusten dutela 
uste dugu.

Zifra orokorrei erreparatuta, egungo langileek UPV/
EHUrekin duten lan-harremanari begira, LEP honek 
izan duen ondorio nagusia lan-poltsetara joango 
diren 4 pertsona daudela izan da. Egiari zor, ez 
da mahaian adostu zena bere osotasunean bete, 
azken fasean ez baitira egonkorren plazak bakarrik 
eskaini, eta Steilasen jarrera, beste sindikatu 
batzuena bezalaxe, aldaketa horren aurkakoa izan 
den arren, erabaki horretan langileen mugimendu 
kopurua murriztearen borondate ona dagoela ere 
ikusten dugu. Tamalez, baina, administrazioak dirua 
aurreztea hobetsi du, beste behin ere. Nolanahi ere, 
arestian aipaturiko minimoen akordioak 4 langile 

Lerro hauen bidez 16/17 LEParen inguruko Steilasen hausnarketa helarazi nahi dizugu, eta 
horretarako, lehendabizi denboran bidaiatu eta 2016an kokatzea proposatzen dizugu. Izan ere, 
gertaera oro behar den moduan ulertzeko, garrantzitsua da testuingurua eta jatorria ezagutzea.

horiei, lan-poltsetan egun daukaten hurrenkera 
mantentzeko aukera bermatzen dietenez, berandu 
baino lehen lanerako deituak izango direla 
aurreikusten dugula helarazi nahi diegu. 

Horiek horrela, momentuz lanposturik gabe geratu-
ko den langile-kopurua altua ez bada ere, Steilasek 
(beste sindikatuek bezalaxe, jakina) nahiago luke 
zifra hori hutsekoa izan balitz. Bada horrexegatik, 
momentua iritsi zenean sindikatuan gure indar guz-
tia galdetegiak egoki prestatzen jarri genuen, eta, 
23 prozesuetatik 22 prozesuetarako galdetegiak 
prestatu genituen, langile guztientzako eskuragarri 
jarri genituen galdetegiak gainera. Lan horretara-
ko ere bilatu genuen sindikatuen arteko lankidetza, 
eta, kasu batzuetan beste batzuetan baino arrakasta 
gehiagorekin lortu genuen hori ere. 

Gaur egun, edozein administrazio publikotan behin-
-betiko izaera lortu ahal izateko, derrigorra da mere-
zimendu, berdintasun eta gaitasun printzipioak bete-
tzen dituen hautapen prozesu bat pasatzea, edozein 
motatako LEP bat pasatzea, alegia. Gure ikuspuntutik 
gainera, LEP bat ez da aurrera eramateko adostasuna 
sinatu edo ez sinatzea bakarrik, ondorengo lanak eta 
negoziazioak berebiziko garrantzia daukate, eta biga-
rren parte horretan momentuan mahai negoziatzai-
lean geunden sindikatu guztiek parte hartu genuela 
azpimarratzea garrantzitsua dela iruditzen zaigu.

Amaitzeko, egun egosten ari den araudi aldaketa-
rekin UPV/EHUko langileei egungoa baino berme 
gehiago eskaintzen dien proposamena badator, Stei-
lasek hori babestuko duelaren dudarik ez izan. Hala 
ere baina, azken OPE honen emaitzek erakusten 
duten moduan, gerta liteke 16/17 LEPeko sistema 
egokiagoa izatea. Gainera, kontuan izan hurrengo 
balizko LEP batera joango diren unibertsitateko lan-
gileek, egonkorren ehuneko altu batek ez bezala, 
beharrezko hizkuntza eskakizuna betetzen dutela, 
eta horrelako prozesuetan, nahiz merezimendu- edo 
oposaketa-lehiaketa izan, euskara beti da aldagai 
garrantzitsua.  

 LEP 16/17  



Azkenik, eta pandemiaren geldialdiak eten duen itxa-
ronaldi luze baten ondoren, 2019an hasitako karre-
rako funtzionarioentzako lekualdatze-lehiaketaren 
prozesua ebatzi da. Mugimendu horien ondorioz, per-
tsona batzuk lan-poltsetara joan dira, eta hurrengo 
deialdien zain geratu dira. Alde horretatik, sentitzen 
dugu lekualdatze-lehiaketarekin batera EPE proze-
surik ez izatea, horrela, bitartekariek jasaten duten 
ezegonkortasuna gutxitzeko. 

Mugimendu feministak duela hamarkada batzuetatik aurrera eragindako presioari esker, 
zaintza balio pribatu eta ikusezin izatetik administrazio publikoek artatu beharreko 
auzia izatera igaro da.

STEILASen uste dugu sektore publikoak tresnak eta mekanismoak eman behar dituela 
zaintza gauzatu ahal izateko, modu justo eta ekitatibo batean. Horretarako, egiturazko 
aldaketak egin behar dira esfera produktiboan (enplegua) eta erreproduktiboan 
(zainketak eta etxeko lana) berrantolatzeko, besteak beste: enplegu eta bizi-denborak 
konbinatzea ahalbidetzea, dibertsitate funtzionala duten pertsonei arreta ematen 
dieten zerbitzu publikoak bermatu, telelana sustatzea, bai eta lanaldi mistoak ere non 
jarduera presentziala eta urrutiko lana egiteko aukera dugun, lanaldia lau egunera 
murriztea eta abar.

Kontziliazio-gidak baliabideak eta mekanismoak dituen tresna izan behar du, lan-
bizitza, bizitza pertsonala eta familia-bizitza uztartzeko. Aitzitik, mahai gainean 
dagoen proposamena -duela hamarkada batzuk sinatu arren- indarrean dauden arau 
batzuk laburbiltzera mugatzen da. Honako hauei buruz ari gara: AZPko laboralen III. 
Hitzarmena (2010), funtzionarioen akordioa (1996) eta telelanari buruzko akordioa 
(2016).

Kontziliazio-gida hau ez da nahikoa, badela garaia urratsak emateko eta indarrean 
dagoen arauditik haratago doazen neurriak hartzeko. Jakina da generoko soldata-
arrakala administrazio publikoetan ematen dela, emakume askok lanaldia murriztu 
behar izaten dutelako senideak zaintzeko, eta hori saihesteko lanaldi malguak sustatu 
behar da.

STEILASen proposamen zehatzak esteka honetan
kontsulta ditzakezu. Espero dugu behin betiko
kontziliazio-gidan sartzea.
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Lekualdatze Lehiaketa 2019

EHUko KONTZILIAZIO GIDA:
EZ DA NAHIKOA
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UPV/EHUn soldata handienen eta txikienen arteko arrakala 
etengabe ari da hazten. Unibertsitate honetan AZP arloan 
dugun gutxieneko soldata 13. maila da. Artikulu honetan 

arrakala horrek 1997 urtetik gaur arte izan duen bilakaera azalduko dugu. Urte hartan, 
bazeuden oraindik 11. soldatako lanpostuak, baina 2003ko urriaren 17ko akordioak 
menpekoen soldata 13. mailara igo zuen. Bada, neurri horrek soldata-arrakala arindu zuen 
arren, ez zuen arazoa konpond, eta,  soldata-taulako goiko eta beheko mailen arteko 
tartea etengabe ari da hazten.

Artikulu honetan, “konfiantzazko langileen” ordainsariak ez ditugu kontutan hartuko, izan 
ere langile horiek beste araudi batek erregulatzen ditu. Lanpostuen zerrendan 29. maila 
duen lanpostu bat aurkitu dugu, baina konfidantzazko lanpostua da eta zerrendan aurkitu 
dugun bakarra gainera. Horrenbestez, artikuluan zehar 13-28 ordainsari mailen tarteari 
erreparatuko diogu. 

1997an, 13. mailako lanpostu bati zegokion urteko soldata 16.037,98 €-koa zen; 28. 
mailakoari zegokiona berriz 43.356 €-koa. Hau da, 27.318,66 €-ko aldea zegoen bi 
mailean artean orduan. 2021ean 13. mailari dagokion soldata 25.999,54 €-koa da; 28. 
mailakoari dagokiona aldiz, 66.982,32 €-koa. Ikus daitekeenez, taularen bi muturretako 
mailen arteko aldea 41.382 €-raino igo da. Edo beste modu batean esanda, 1997an zegoen 
aldea 14.064,12 € handitu da 24 urtetan.

1997 2002 2007 2012 2017 2019 2021

13 16.037,98 18.338,56 21.398,36 23.378,97 23.848,97 24.873,25 25.599,54

28 43.356,64 49.575,86 58.285,92 61.173,33 62.403,17 65.082,98 66.982,32

13-28 -27.318,66 -31.237,30 -36.887,56 -37.794,36 -38.554,20 -40.209,73 -41.382,78

Ondorengo koadroan beste modu batean ikus dezakezue:

EHUko soldata-arrakala

16.037,98

1997 2002 2007 2012

 13    28
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Egia deseroso bat: 
soldata arrakala
UPV/EHUn
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AZPko soldata arrakalaren bilakaera

1997 2002 2007 2012 2017 2021

27.318,66
31.273,30

36.887,56 37.794,36 38.554,20
41.382,78

Beste modu baterara ere azaldu dezakegu. 1997tik 2021era 13. maila 9.561,56 € igo da, 28. maila 
ordea, 22.625 €.

Urteroko soldata-igoera maila guztietan berdin aplikatzen da, igoera portzentaiari irizpide zehatz 
batzuen araberako neurri zuzentzailerik edota progresibotasunik ezarri gabe. Artikulu honen xedea, 
ez da soldata-maila ezberdinetako langileen arteko gatazka sortzea. Baina, gero eta handiagoa den 
arrakala hori zuzentzeko edo leuntzeko neurriak hartu behar dira. Azaldutako datuek izan ere, argi eta 
garbi erakusten baitute horrelakorik egiten ez bada, arrakalak etenik gabe hazten jarraituko duela.

Alabaina, soldata-igoera maila guztietan proportzio berberean ez aplikatzea berdintasun-
printzipioaren aurka doala edozeinek erabili dezaken argudioa da jakina. Hala ere, gure ustez, kasu 
zehatz honetan ekitate-printzipiora jo behar da; hau da, pertsona bakoitzari bere egoeraren eta 
beharren arabera bidezkoa dena eman behar zaiola adierazten duen printzipioa. Hala, etengabe 
eta gero eta abiadura handiagoan gainera, “behekoek” “goikoak” zerurantz urruntzen ez ikustea 
bidezkoa dela uste dugu.

Soldatetan progresibotasuna eta ekitatea aplikatzea ez da UPV/EHUn berria. Gogoratu bestela 
nola aplikatu zuen UPV/EHUk progresibitatea 2010. urtean. Hain zuzen ere, Espainiako Gobernuak 
soldata-masaren %5ko murriztapena agindu zuenean (Estatuko Aurrekontuen Legea). Orduan, 
beheko soldata mailako langileak ez zigortzeko helburuarekin, unibertsitateak  progresibitatez 
aplikatu zuen eta 28. mailari %2,86ko murriztapena aplikatu zion, 20. mailari %1,80koa, eta 13. 
mailari berriz, %0,56koa. 

UPV/EHUko Gobernua eta gainerako sindikatuak gai hau aztertzera eta guztion artean neurri 
zuzentzaileak adostera gonbidatu nahi ditugu.

2022ko lanaldiari buruzko Zirkularra: STEILASek malgutasun handiagoa eskatzen du

Duela gutxi, Administrazioak 2022ko Lanaldiaren Zir-
kularraren zirriborroa bidali digu, eta espero dugu 
bilera batera deitzea gai hori aztertzeko. STEILASek 
malgutasun handiagoa eskatzen duten hainbat alda-
keta proposatu ditu.

Lehenik eta behin, zerbitzuaren beharren arabera 5 
orduko nahitaezko presentzialtasuna izatea plan-
teatzen dugu, eta gainerako orduak malgutasunez 
lan egin ahal izatea, eguneko 9 ordu gehienez, gora-
beherarik egin beharrik gabe, eta saldo positibo edo 
negatibo bakar batekin, hiru hilean behin berdinduko 
litzatekeena.

Era berean, malgutasuna handitzea proposatzen 
dugu, aurrez aurreko lana eta telelana uztartuko di-
tuen lanaldi mistoa sortuz, pandemiaren garaian 
garatu den bezala. STEILASek egindako iritzi-inkes-
tak erakusten du gogobetetze-maila handia dela tele-
lanarekiko (% 78) eta lanaldi mistoarekin jarraitzeko 
nahi handia dagoela (% 80).

Azkenik, uste dugu malgutasun hori lizentzietara eta 
baimenetara ere eraman beharko litzatekeela, ahaide-
tasun-harremanen esparru hertsitik aterata eta harre-
man- eta bizikidetza-modu berrietara egokituta. 



Azaroaren 11n, Eusko Legebiltzarreko Osoko Bilkuran, EUNEIZ 
enpresa-titulartasun pribatuko unibertsitatea Gasteizen sortzea 
ahalbidetuko duen behin betiko bozketa egin zen. EHUko hainbat 
ikasle-elkartek eta gehiengo sindikalak oposizio arduratsua egin 
arren, Legeak euskal unibertsitate-sistemari hirugarren unibertsitate 
pribatu bat gehituz aurrera egingo du. Izan ere, EUNEIZ sustatzen 
dutenek hasieratik ziurtatu dute politikoki dena lotuta edukitzeaz, 
horrela, EAJ-PSE-PP/C’-Vox taldeek osatutako laukoteak, erabateko 
harmonian, EUNEIZen finantzaketa publikoari ateak irekiko dizkio, 
argudiatutako alegazio oro baztertuz eta unibertsitateak sortzeko 
estatuko Lege berria burlatuz. Hau gertatuta, argi dago EHUk beste 
oztopo bat izango duela Eusko Jaurlaritzari eskaintzen ditugun zerbitzuen araberako diru-
hornidura eskatzeko orduan. Gainera, STEILASen ustez, ez da onargarria Eusko Jaurlaritzak 
gure gizartea zorpetzea, hezkuntza-proiektu pribatu, elitista eta irabazi-asmo aitortuko 
baterako NextGenerationEU funtsei 12,5 milioi euro eskatuz.

STEILASen kontzientzia garbi geratzen zaigu egin beharrekoa egin ondoren, hau da, gobernatzen 
gaituztenen pribatizazio eta murrizketa politika neoliberalei aurre egin ondoren. Hala eta guztiz 
ere, Apirilean Eusko Legebiltzarrean egindako agerraldiak eta antolatutako 4 mobilizazioek 
ezin izan dituzte talde inbertitzaile pribatuen interesen aldeko politikak alderantzikatu .

Politikariek adosten dutena adosten dutela, STEILASek beti borrokatuko du Euskal Hezkuntza 
Publikoaren interesen alde. 
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EUNEIZi diru publikorik ez
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Bexen maskarak

UPV/EHU hilero langilegoari ematen ari den 
maskaren iraunkortasunari buruz langile 
batzuen artean sortu den kezkaren ondorioz, 
Oiarso S.Coop-eko (Bexen Medical) zuzendari 
teknikoak eman digun informazioa helarazten 
dizuegu:

 Etiketan, 4 ordutik behin ordezkatzeko 
gomendio bat ezartzen da, osasun-produktu 
baten ebaluazio klinikoaren eta arriskuen 
kudeaketaren ondorioz.. 

 Alde horretatik, aipatu behar da baieztapen 
horren helburua dela kutsatze biriko eta 
bakterianoaren arriskuak minimizatzea arrisku 
handiko inguruneetan, hala nola ingurune 
klinikoetan eta eremu kirurgikoetan. Hala 
ere, IIR maskara kirurgikoak aipatutako 

inguruneetatik haratago doaz, eta arrisku 
maila hori ez duten eguneroko egoera 
askotan erabiltzen dira; beraz, ez dago 
inolako eragozpenik maskara hori erabiltzeko 
gomendioa ordezkapen-aldi luzeago batera 
zabaltzeko, esaterako, 8 ordura, maskara 
hondatuta ez dagoen edo berritu behar den 
hezetasun-mailarik ez dagoen kasuetan.

Hori esanda, nahiz eta Erandioko Udala 
bezalako beste administrazio batzuetan hilean 
50 maskara kirurgiko (IIR Bexen Medical) 
unitate ematen ari zaien langileei, UPV/EHUk 
ematen dituen berdinak, Gerentziak ziurtatu 
du gure unibertsitatean hilean 20 unitateko 
pakete bat banatzen jarraituko dela langile 
bakoitzari, nahikoa dela iritzita. 


