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Duela urte batzuk iragarritako gertaera da egun bizi dugun krisi-energetikoa. Gure ikertzaileek 
eta zientifikoek ohartarazi gintuzten, baina politikoki ez da ezer egin. Ebidentziak aurrean 
izan arren, azken urte hauetan ez da energia-eraginkortasun handiagoko eredu batetarako 
transtsizio egokia egitera ezer bideratu. Hala, bat-batean, inolako planifikaziorik egin gabe 
energia-kontsumoa murriztera behartzen duen Gerentziaren ebazpena jaso genuen. Neguaren 
erdia igaro da jada, baina oraindik funtzionamendu berrira ondo egokitzeko probak egiten 
jarraitzen dugu. Lanpostu batzuetan ezinezkoa da lan egitea, Unibertsitateko hainbat eremutan 
ez baita lanerako legala den tenperatura lortzen.

Prebentzio Zerbitzuari, Gerentziari eta Arkitektura eta Obra Zerbitzuari (SAO) galdetu ondoren, 
energia-murrizketa ezarri baino lehenago ere arazoak zeudela onartu dute. Egiturazkoak 
diren arazoak ezingo dira negu honetan zuzendu, hala, momentuz, eta urriaren 13ko 
ebazpenak eskatzen zituen ustezko eraginkortasun- eta segurtasun-arrazoiak kontuan hartu 
gabe, erradiadore elektrikoak erabiliz konpontzen ari dira arazoa. Dakizuenez, lanpostuko 
tenperaturarekin lotutako erreklamazioak biltzen ari gara STEILASen. Beraz, legeak adierazten 
duen tenperatura baino baxuagoa (17°C bulegoetan eta jarduera fisikorik gabe) pairatzen 
duzuenok, irtenbide iragankor bat eskatzera animatzen zaituztegu; laguntzako erradiadore 
elektriko bat.

Lan baldintza duinak behar ditugu

Arazoak tenperaturarekin

.../...
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STEILASen argi daukagu arazoaren zati handi bat: Eusko Jaurlaritzak unibertsitate publikoa 
finantzatzeko erakusten duen interes falta. Europan, batez beste, BPGaren %0,91 inbertitzen 
da, eta Espainiako estatuan, berriz, %0,82; EAEn, berriz, inbertsioa BPGaren %0,40 ingurukoa 
da, eta, gaur egun, duela 10 urte bideratutakoa baino txikiagoa da. Botere korporatiboak 
eta inbertsio-funtsek helburu bat ezarri dute hezkuntza publikoan, kapitala metatzen jarraitu 
ahal izateko nitxo berri bat aurkitu dute, eta botere politikoa hori saihestu beharrean, hori 
sustatzen ari da. Horrela, urtez urte, hezkuntzarekin lotutako negozio produktibista berriak 
azaleratzen ikusten ditugu, UPV/EHU bezalako zerbitzu publikoak murrizketak jasaten ari 
dira. Egoera honetan, gobernatzen gaituztenei gehiago eskatu behar diegu. Errektoretza-
taldeak zor dion errespetua eta finantzaketa egokia eskatu behar dizkio Eusko Jaurlaritzari. 
Modu horretan soilik mantendu ahal izango dugu herritarrak prestatzeko unibertsitate 
publiko duina; garai berrietara egokitutako instalazio eta lan-baldintza duinak eskaintzen 
dituen unibertsitatea, alegia.•

STEILAStik Gerentziari, Prebentzio Zerbi tzua ri eta SAOri Unibertsitateko energia-
eraginkortasunarekin lotutako arazoak zuzentzeko proiektatu diren irtenbideen inguruko 
informaziorik ez izateak kezkatu egiten gaituela adierazi diegu. Hauteskunde-kanpainan, 
errektoretza-taldeak erabakiak hartzerako orduan, erantzunkidetasunaren eta unibertsitate-
komunitate osoaren inplikazioaren aldeko apustua egin zuen. Promesa hori ez ahaztea espero 
dugu, unibertsitate-komunitatea unibertsitate-proiektu publiko garden baten parte sentitzea 
nahi dugu, eta horretarako, guztioi dagokigun informazioa partekatua izan behar da.

Era berean, UPV/EHUn lan egiten dugunok, askotan ez daukagu argi zer egin edota 
norengana jo gure lanpostuarekin lotutako arazoren baten berri ematerakoan. 
Zerbitzuen eta Gerentziaren artean koor dinazio hobeagoa egon beharko litzatekeela 
iruditzen zaigu, batez ere erabakiak hartzeari edota arazoak zuzentzeari  dagokionean.•

Antea Klinika eta Arabako Campusa lotzen zituen kontratua pasa den uztailean amaitu zen. 
Hala, orain jakin dugunez, IMQ zentro mediko pribatuarekin kontratu txiki bat sinatu da. 
Horrenbestez, urtarrilaren erdialdetik maiatzera bitartean, IMQ arduratuko da Arabako irakasle 
eta ikertzaileen eta AZPren azterketa medikoak egiten. Guztira 190 azterketa inguru izango 
dira; eguneko hiru. Gainerakoak kontratu publiko bat esleitu ondoren egingo dira. Kontratu 
berri horretan, Arabako errekonozimenduekin batera, Bilbokoak eta Eibarkoak sartuko dira. 
Prebentzio Zerbitzuak hala eskatzen duten UPV/EHUko langile guztiek urtero azterketa bat 
egin ahal izango dutela bermatu zigun. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legeak 
eskatzen duen moduan, alegia. STEILAStik zerbitzu bat kanpora ateratzeak sortzen digun 
kezka adierazi nahi dugu beste behin ere. Izan ere, gure ustez kudeaketa arazoak areagotu 
egin dira, zerbitzuaren kalitateak behera egin du eta gainera, ez da kostua merketu. Sektore 
pribatuaren mendean egon nahi ez badugu, beharrezkoa da Zerbitzu Medikua osatzen duten 
langile guztien lan-baldintzak hobetzea, gutxienez, beste administrazio publiko batzuetakoekin 
parekatuz.•

Informazio falta

Azterketa medikoak
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Araba da tenperatura baxuenak dituen campusa, baina Bizkaian eta Gipuzkoan ere nabaritu da 
hotza. Legeak ezartzen duen 17 ° C-ko tenperatura baino baxuagoko kasu ugari salatu ditugu, 
honen inguruan jasotako deiak asko izan dira neguan zehar. Iparralderantz ematen duten eta 
isolamendu termiko okerragoa duten eraikinetan antzeman da arazoa gehien. Astelehenero 
egoera berdina aurkitu dugu; eguerdia bitartean 17 gradutara iristen ez diren 10 gradu 
inguruko tenperaturak detektatu ditugu. Hotz arazo hauek errazena bai baina jasangarria 
ez den neurriarekin konpondu dira orain arte. Gainera, gas gehiago kontsumitu arren, gune 
askotan tenperatura minimora iritsi gabe jarraitzen dugu. Bada, egokia den tenperatura 
lortzeko dauden zailtasunak ikusita, Gerentziak 17ºC horiek lortu ahal izateko, erradiadore 
elektrikoak erabiltzeari oniritzia eman dio. Zure kasua hori bada eta zure arduradunaren bidez 
lortu ez baduzu, STEILASekin harremanetan jartzera animatzen zaitugu.

Jasotako ditugun kexak ez dira hotzaren ingurukoak soilik izan, egiturazko arazo larriak utzi 
ditu agerian euriak; itoginak edota hezetasuna. Gipuzkoako (Carlos Santamaria, HEFA I, HEFA 
II eta Zuzenbide ondoko pabilioia) eta Bizkaiko (Hezkuntza Fakultatea, Ingeniaritza Eskola, 
Sarriko) hainbat eraikinetan antzemandakoak adibidez. Aspalditik datozen arazoak dira, baina 
soluzioa oinarritik ezarri beharrean, adabakiak jartzen aritu dira etengabe. Hala, gure ustez 
horrexegatik egin du egoerak okerrera urtez urte. 

Helarazi dizkiguzuen arazo guzti-guztiak jaso eta horiek biltzen dituen txosten bat egin 
dugu STEILASen eta dagoeneko helarazi diogu bai Gerentziari eta bai Prebentzio eta SAO 
zerbitzuei. Badakigu, txostenean jasotako hainbat kasu konpontzeko lanean ari direla jada, 
baina guzti guztientzako konponbidea eskatu eta jarraipena egingo diegu. •

zibersteilas UPV/EHUzibersteilas UPV/EHU

www.steilas.eus
Araba W 945 013 397
steilas-araba@ehu.eus

Bizkaia W 946 012 434 / 435
steilas-bizkaia@ehu.eus

Gipuzkoa W 943 018 436
steilas-gipuzkoa@ehu.eus

Antzemandako arazoak
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Erretiroen inguruko 2015eko akordioak bueltarazteko asmoarekin, STEILASek auzibidera jotzea 
erabaki zuela jakinarazi genizuen azken Zibersteilasean. Sindikatu guztiok, batzuk elkarrekin eta 
beste batzuk modu independentean, mobilizatu egin ginen Errektoretzaren proposamena aurrera 
atera ez zedin. Alabaina, urriaren 20ko Gobernu Kontseiluan onartu egin zen ebazpena azkenean.

Horiek horrela, sindikatu batzuek negoziazio mahaietatik kanpo jarraitzea erabaki dute. Gure aldetik 
baina, eta gertatutakoari duen garrantzia kendu gabe, egokiena lanean jarraitzea dela uste dugu. 
Horrela, negoziazio-mahaietara itzultzea erabaki genuen. STEILASen ustez langile guztientzat 
garrantzitsuak diren gai asko daude jorratzeko, eta, guztia gelditzeak batez ere langileei egiten 
digu kalte.

Mahaien egoera

Adibide gisa, Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeak (CSSL) ditugu, quorum falta 
medio oraindik batzartu gabe daudenak. Hala, sindikatuok eraikin ezberdinetako baldintzek 
edota hotz-egoerek sortzen dituzten arazoak salatzeko eskura duten bideetako bat galdu dugu. 
STEILASek arazo horiei guztiei konponbideak eskatzen jarraituko du bere kasa; izan ere, Zibersteilas 
honetan bertan ikus daitekeen moduan, lan-baldintzen inguruan soilik, lan egiteko, exijitzeko eta 
borrokatzeko asko dago. 

Azken hilabete hauetan, hainbat bileratara deituak izan gara sindikatu guztiok, bai AZPn, baita 
IRIen arloan. Baina, lehen aipatu dugun moduan, quorum-falta errepikakorra eta garrantzitsua izan 
da. Hala ere, AZPko funtzionarioen sektorean beharrezko gutxienekoa betetzen zuten batzordeak 
eratu dira, eta horrek, bilerak egitea ahalbidetu du. Modu horretan, kontziliazio arrazoiak direla eta 
onartzeko zain – kasuren batean irailetik – zeuden lanaldi-aldaketa eskaerei irteera eman ahal izan 
diegu. Hau da, bilera horiek izan dira lankide hauen lan-baldintzak hobetzeko bidea.

Irakasle eta ikertzaile laboralen esparruan ere gauza bera gertatu da. Horrela, sektoreko 
gehiengo sindikalaren bitartez, doktoratu aurreko eta doktoratu osteko ikertzaileei eragingo dien 
hobekuntza esparru bat ezarri ahal izan da Errektoretza-taldearekin.

Hauteskunde-testuingurua

Horrekin guztiarekin, ez dugu Errektoretza taldeak erretiroen akordioaren gainean harturiko 
erabakia eta jarrera legitimatzen. Aitzitik, gure salaketak zutik dirau. Baina une honetan negoziazio-
eremuei uko egitea, gure ustez ez da zerbitzu publikoa defendatzeko edota gure lan-eskubideak 
eta -baldintzak hobetzeko neurri egokiena. Haratago, mahaiei uko egite hori, gaur egun UPV/EHUn 
bizi ditugun hauteskunde sindikalen aurreko testuinguruan kokatzen dugu. Gure ustez zerikusi 
handiagoa du aipaturiko horrekin, Unibertsitateko negoziazio kolektiboaren inguruko etorkizuneko 
planteamendu serio batekin baino.

Martxoaren 30a bitartean itxaron beharko dugu telelana, lan-poltsen, zerbitzu-betekizunen eta 
funtzioen behin-behineko esleipenen kudeaketa arautuko duten akordioak negoziatzen hasteko?  
Adabakien bidez funtzionatzen jarraitu beharko du Unibertsitateak negoziazio-eremu batzuetan 
quorumik ez dagoelako?

Negoziazio-mahaien inguruko hausnarketak
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LEP bistara

AZPren esparruan, berria da oraindik lan-kontratuko langileen LEPa. Prozesu horrek, soilik 77 
lanpostu eskainita ere, aurreikusi gabeko hainbat erabakiak hartu behar izan zirela erakutsi digu, 
eta une honetan, askoz plaza gehiago eskaintzen dituen prozesu baten sarreran gaude. Gainera, 
jada badakigu legeak prozesuari plazen %10 gehiago gehitzeko aukera ematen duela, eta, sartuko 
diren plaza gehigarri horiek hautatzeko irizpideak ezarri gabe daude. Beraz, beren lanpostuak 
egonkortzea lortuko duten pertsonak gehiago izan daitezen, beharrezkoa izango da negoziazio-
mahaian quoruma egotea.

Egoera laster aldatzea espero dugu, EGITEKO ditugun gaiak asko baitira oraindik. Hauteskundeak 
igaro ostean, guztion artean EGIN nahi dugu berriro. Bertatik kanpo dauden sindikatuek mahaira 
itzultzeko emango duten argudioa zein izango den ez dakigu, arrazoia zein den baina gutxienekoa 
izango da, garrantzitsua mahaira buelta EGITEA izango da, soilik horrela EGIN ahal izango baitugu!

STEILASen, erantzukizunetik EGITEN jarraituko dugu.

Hobekuntzak ikertzaileen soldatetan

2021eko abenduaren 19an, lan kontratupeko irakasle eta ikertzaileen arloko %80tik gorako 
gehiengo handia ordezkatzen genuen hainbat sindikatuk akordio bat sinatu genuen UPV/EHUrekin. 
Akordio horri esker, doktoratu aurreko ikertzaileen soldatak hobetzeko bidea ireki genuen, eta 
doktoratu ondoko laguntzetarako deialdien arteko desberdintasunen inguruan sortutako arazo 
batzuk konpondu genituen. Akordio horrek, gainera, Unibertsitateak doktoratu aurreko langileen 
baldintzak hobetzeko negoziazio berria irekitzeko konpromisoa zekarren.

Ildo horretan, erretiroen inguruko negoziazio eza jasan behar izan badugu ere, irakasle eta ikertzaile 
laboralen ordezkaritza sindikalaren bi hereneko gehiengo zabal batek lan egin du ikertzaileentzako 
hobekuntza berri horiek negoziatu ahal izateko, batez ere doktoratu aurreko langileentzat. Hona 
hemen orain arteko emaitza: Unibertsitateak 2023rako aurreikusitako soldata-hobekuntzarako 
ituna are gehiago hobetzea lortu da, bai eta doktoratu aurreko ikertzaileen soldata-erreferentea 
2024an hobetzen jarraitzeko konpromisoa ere, irakasle atxikien %100ean kokatzeko.

Horrela, 2021eko akordioaren aurreikuspena zena, 2023ko urtarriletik aurrera, doktoratu aurreko 
ikertzaileen soldataren erreferentziarako irakasle laguntzaileen soldataren %95 hartzea, alegia, 
1,5 puntu igoko da, %96,5era arte. Gainera, Unibertsitateak konpromisoa hartzen du erreferentzia 
hori irakasle atxikien soldataren %100eraino igotzeko 2024an, eta betiere urte horretako uztaila 
baino lehen.

Gehikuntza horrekin batera, Unibertsitateak konpromisoa hartu du laguntza espezifiko bat emateko 
atzerrian dauden Margarita Salas laguntzen onuradun diren doktoratu ondoko ikertzaileei.

Azkenik, Unibertsitateak konpromisoa hartu du, halaber, irakasle agregatuen soldata gutxieneko 
erreferentzia edo lurzoru gisa kokatzeko Maria Zambrano laguntzen onuradun diren doktoratu 
ondoko ikertzaileentzat.

STEILASek positibotzat jo du adostasun oinarri hauek lortu izana, baina uste du Administrazioak ez 
duela oraindik behar bezala baloratzen ikertzaileen lana. Ez dira nahi genituzkeen bezain sendoak, 
baina, urratsez urrats, aurrera goaz ikertzaileen baldintzak hobetzeko bidean. •
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Pablo Gonzalez urtebete kartzelan

Pablo González kazetari eta EHUko ikasle ohiak urtebete 
egingo du behin-behineko espetxealdian otsailaren 
28an. Polonian atxilotu zuten, Errusiaren inbasioaren 
ondoren Ukrainatik errefuxiatuak iristen ari zirela.

Pablori espioia izatea eta inteligentzia errusiarraren-
tzat lan egitea leporatu zioten, baina oraindik ez dira 
ezagutzera eman haren aurka ustez dituzten frogak. 
Hala ere, kartzelan eta epaiketarik gabe jarraitzen 
du. Atxiloketak eta hura kudeatzeko moduak zuze-
neko eragina dute oinarrizko eskubidea den informa-
zio-askatasunean.

350 egun hauetan, Pablok behin baino gehiagotan 
salatu du Estrasburgoko Auzitegian bere egoera 
txarra. Ziega isolatu batean giltzapetuta daukate, 

beste pertsonekin inolako kontakturik izan gabe, 
hotza eta gosea pasatuz.

STEILASen egoera argitzea eta laster Pablo etxean 
izatea desiratzen gaude. Hori gertatu bitartean, 
bere ahaideek laguntza-testuak jasotzeko abian 
jarri zuten #FreePablo ekimenaren bitartez idaztera 
gonbidatzen zaitugu:

Pablo González Yagüe, s. Alexia

A.S. Radom
ul. Wolanowska 120

26-600 RADOM
POLONIA/POLSKA

Pablo, etxean nahi zaitugu.

Arreta psikologikoko zerbitzuaren egoera prekarioa

Osasun mentala politika publikoen epizentroan kokatu behar dela uste dugu STEILASen. Bada, 
UPV/EHU erreferentzia izan beharko litzake alor honetan, eta, Arreta Psikologikoko Zerbitzura 
(SAP/APZ) bideratzen diren baliabideak indartu beharko lirateke. Oso gai serioa da: Espainiako 
estatuan heriotza ez-naturalen lehen kausa suizidioa da eta kezkagarria da oso gazteen suizidioen 
tasa. Gure errealitatea ez da egoera horretatik kanpo geratzen.

Unibertsitate komunitate osoari zuzendutako zerbitzua bada ere, eskaera asko handitu denez eta aurre 
egiteko giza baliabiderik ez dagoenez, 2019/2020 ikasturteaz geroztik saioak egiteko duen kolektibo 
bakarra ikasleena da. Limite horrek ez gaitu harritzen, izan ere, hiru Campusak artatzeko 2 psikologo 
kliniko soilik ditu zerbitzuak; bat Bizkaian eta bestea Gipuzkoan. Hori gutxi balitz, egunerokotasunak 
eskatzen dien kudeaketa lanetarako ez daukate laguntzarik. Telefonoa eta posta elektronikoa erantzun 
edota memoriak egiteko ez daukate ez administraririk ezta teknikaririk ere. Gure ustez egoera hori 
aldatu egin behar da. Bada, STEILASk UPV/EHUri zerbitzua ondo hornitzeko lan egin dezala eskatzen 
dio berriro. Alegia, campus bakoitzean bi psikologo kliniko gutxienez eta beharrezkoak diren AZPko 
langileak jar ditzala. 

Amaitzeko, EHUagenda 2030en barruan UPV/EHUko ingurumena eta osasuna kudeatzeko I. Plan 
pilotua (2019-2025) jasota dagoela gogorarazi nahi dugu. Inork ezagutzen al ditu plan horretan 
jasotako neurriak? Plan honen lehentasunen artean al dago UPV/EHUko langileen eta ikasleen osasun 
mentala zaintzea? Aurkeztu al da Unibertsitateko zentro eta zerbitzuetan?

Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia dugu, UPV/EHU bere jendea zaintzen duen 
unibertsitatea izan dadin borrokatu dezagun. Osasun mentala ezin da ordaindu 
dezakenarentzako soilik den luxua, osasun mentala pertsona guztien eskubidea da. •
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AZPko LEPa: berriak
Duela gutxi jakinarazi genuen bezala, funtzionarioen barne-promozioaren onartutako pertsonen 
behin-behineko zerrendak eta galdetegiak argitaratu dira.

Jasotako eskaera kopurua:

Barne – promozioko lehiaketa – oposizioa 

Prozesu espezifikoa Eskaera 
kopurua

Eskeinitako 
plazak

A- Gestio Teknikarien Eskala / Orokorra 5 6

A- Gestio Teknikarien Eskala / Ekonomia 1 1

A- Gestio Teknikarien Eskala / Prebentzioa 1 1

A- Artxibo, Biblioteka eta Museoetako fakultatiboak 22 9

B- Unibertsitate Gestioaren eskala / Gestio orokorra 25 13

B- Artxibo, Biblioteka eta Museoetako laguntzaileak 7  4

C- Administrarien eskala 144 166

D- Administrari laguntzaileen eskala 27 14

Egindako eskaeren kopurua (oraindik ez dago eskuragarri prozesu espezifikoaren araberako banaketa):

Merezimendu lehiaketa 4369 Lehiaketa – oposizio librea 28324

Prozesuen aurreikuspena:

Barne-promozioko 
lehiaketa-oposizioa:

Azterketa datak: 2023ko ekainak 12-15
Tokia: Leioako canpusa

Egonkortzeko ezohiko 
merezimendu-
lehiaketa:

Onartutakoen behin-behineko zerrendak: 2023ko otsaila-martxoa
Merezimenduak aurkezteko epea behin-betiko zerrenda argitaratzen 
denean hasiko da

Lehiaketa-oposizio 
librea:

Galdetegien argitaratzea: 2023ko ekaina
Azterketak datak: 2023ko azaroa eta 2024ko urtarrila bitartean
Tokia: BEC

Galdetegien prestaketa

Lan-kontratuko langileen 16/17 LEPan egin genuen bezala, STEILASek UPV/EHUko langile guztien 
eskura jarriko ditu azterketa duten prozesuen galdetegiak: barne-promozioko lehiaketa-oposizioa 
eta lehiaketa-oposizio librea.

Dagoeneko lanean ari gara barne-promozioko lehiaketa-oposizioaren bateriak prestatzeko eta, 
ekainean argitaratu ondoren, lehiaketa-oposizio librearekin hasiko gara.

Galdetegiak argitaratzearekin batera, webgune bat jarriko dugu martxan testak praktikatu ahal 
izateko. Laster baterien argitalpenaren eta azterketarako tresna honen berri emango dugu. •


