
IREKITZEN PROZESUA 

EKINTZA SINDIKALARI BURUZKO EZTABAIDA SAIOAK (AZP) 

AKTA 

 

Ondorengo Akta IREKITZEN prozesuaren 2. zatiko Ekintza Sindikalari buruz AZP mailan 

egindako lau (4) Eztabaida-saioei dagokie. 

Bilerak honako data eta lekuetan egin ziren:  

Bilbon, 2016ko martxoaren 11an, EUITIn. 

Gasteizen, 2016ko martxoaren 15ean, Elurreta Eraikinean. 

Donostian, 2016ko martxoaren 16an, Barriola eraikinean. 

Leioan, 2016ko martxoaren 18an, Leioako Liburutegian. 

Parte-hartzaileei dagokienez, 25 pertsona guztira (antolatzaileak salbu) bildu dira eztabaida-

saiootan. 

Akta ez da saioka egingo, gaika baizik, ahalik eta laburren jasoz bileretan adierazitakoa.  

Oharra: Oraingo honetan, ekarpenak egin ziren hizkuntzan transkribituta daude, baina behin-

betiko bertsioa euskaraz eta erdaraz egin eta zabalduko dira. 

 

PREKARIETATEA 

UPV/EHUn egon badago prekarietatea. Hau behin-behinekotasunarekin lotzen da, behin-

behinekotasuna da horren ezaugarri nagusia. 

Prekarietatea ordezkapenekin lotzen da. Lan-poltsetan kontratu batetik bestera dabilena 

prekarietatean dago. 

Lanpostuen Zerrendatik kanpoko funtzionarioak ere baldintza prekarioan daude (kontratu-

programak, kanpo finantziazioa). Egongo den finantziazioaren menpean daude, urteko 

kontratuekin (edo laburragoekin ere). 

Jardunaldi erdi edo 2/3 jardunaldiko eskaintzak daude. Pertsona desberdinen murrizketak batu 

eta eskaintzen dira jardunaldi oso batera iritsi gabe. Hori ere prekarioa da. 

Ikerketan, kanpoko proiektu konkretuentzat, lan egiten duen jendea dago (Fundazioak, 

Unibertsitate pribatuen finantziazioa jasotzen dute, e.a.). Ez dira UPV/EHUko pertsonala. 

Laborategi teknikarien baliokideak dira. Ez dira ikertzaile kontratatuak (PIC). Oso baldintza 

kaxkarretan daude eta 1000 € baino gutxiago kobratuz. 

Bajak ez ordezkatzeak ere besteen lana prekarizatzen du.  



Aitzitik, bakantean egotea ez da horren prekarioa. 

Behin-behinekotasun tasak oso altuak dira eta hori prekarietatea da. 

Behin-behinekoek lanpostuz aldatzea oso mugatuta daukagu: lekualdaketa lehiaketan ezin 

dugu parte hartu eta zerbitzu betekizunetan plaza hutsak geratzen direnean soilik parte hartu 

dezakegu.  

Batzuetan finko eta behin-behinekoen lan-zama ezberdina izaten da, handiagoa behin-

behinekoen kasuan. Zenbait ikastegi edo zerbitzutan behin-behinekoa bakarriak izaten da 

Azpikontratatutako enpresak daude. Eta langileak baldintza kaskarragoetan daude. Hori ere 

prekarietatea da eta Unibertsitateak aukera hori bultzatzen du. 

Administrazio batzuek pertsonal falta daukate eta beste batzuek soberan. Egunen batean 

administrazio publikoen arteko akordio bat egiten badute, hau da, Langileen Zerrendak 

administrazioen artean zabaldu langile finkoak administrazio batetik bestera mugitzeko, 

bakantean dauden langileak ere kalera joan daitezke. Horretaz ez gaude libre. 

Legeak, gaur egun, Administrazio Publikoetan pertsonal laboralarentzat enplegua 

erregulatzeko espedienteak (ERE) baimentzen ditu (lehenengo behin-behinekoak kaleratuko 

lirateke, gero egonkorrak,…). Epe laburrean egoera ez dela hobetuko dirudi. 

Lanpostuen amortizazioak inolako plangintzarik gabe egiten dira, Erreferentziazko Plantilla 

kontutan hartu gabe. Gainera Erreferentziazko Plantilla hori zaharkitua dago, akatsak ditu eta 

datu ez errealak. 

SINDIKALGINTZATIK NOLA EGINGO DIEGU AURRE EGOERA HAUEI? 

Lehenengo egoera hauek ikusarazi egin behar dira. Hauen berri eman behar da arazo hauek 

ezagutzeko. Agian kasu puntualak dira baina gehiago egon daitezke. 

Zerbitzuetatik sindikatuari informazioa eman beharko genuke. Informaziorik ez badago ezin 

daiteke ezer egin. 

Azpikontratazioetan prekarietatea saihesteko, ardura sozialarekin kontratatu behar da. 

Klausula sozialak. Kontratazio zerbitzuak hau kontrolatu behar du. 

Lorezaintza eta garbiketa zerbitzua besteak beste azpikontratatuta daude. Zergaitik 

azpikontratatzen da? Merkeago ateratzen al da? Horrela bada, zeren kostura? Lan-baldintzak? 

LANPOLTSEN KUDEAKETA ETA EGONKORTASUNA 

Kudeaketa zertxobait hobetu dela dirudi baina lan-poltsen akordioak hutsune handiak ditu.  

Bakantean gaudenok ez dugu inolako eskaintzarik jasotzen. 

Batzuetan lanpoltsen akordioa saihesten dute. Administrazioak erabaki ezberdinak hartzen 

ditu zerbitzu betekizunetara edo eginkizunen esleipenetara zein lanpostu eskaini eta horrek 

mesfidantza sortarazten du AZPn. 



Hobekuntza eskaintzak, campus aldaketak,…. lanpoltsen akordiotik kendu ziren. Hau arazo 

bat izaten ari da eta orain administrazioak bakanteak edo bakantera parekatuak daudenak 

zerbitzu betekizunetara edo eginkizunen esleipenetara ateratzeko erabiltzen ditu, horrela 

karreradun funtzionarioen edo lan kontratudun finkoen mugikortasuna errazteko. Baina 

horrela egiten badute, guztiak eskaintzeko eta ez batzuk soilik. 

Honek behin-behinekoei eta lanpoltsetan daudenei prekarietate gehiago ekartzen die, horrela 

inoiz ez baitute egonkortasunik lortzen. Batzuk zortea eduki dezakete (aktiboan dauden behin-

behinekoek) eta besteek zorte txarra (lanpoltsetako jendeak). Guzti honek mesfidantza sortzen 

du, ez baita jakiten zein kasutan aplikatzen den irizpide bat eta zein kasutan beste bat 

(faboritismo susmoak, e.a.). 

 

Behin behinekotasun altua dagoenean eta gainera urte askotakoa, arazoak sortzen dira. Behin-

behinean lanean 20 urte badaramatzazu, nork esan diezakezu finko batek baino eskubide 

gutxiago duzula? Langileen artean talkak ematen dira. 

Zer egin beharko litzateke? Lanpoltsak emandako zerbitzuen arabera ordenatu? Eta zergatik 

orain, jadanik jende pila bat nahi izan duen tokian aurretik kokatu denean? Egunen batean lan 

poltsak 0tik ordenatzen egin beharko dira. Ez litzateke lanpoltsen kudeaketa LEParen deialdiari 

eta lekualdaketa lehiaketari  lotu beharko, eta prozesu biak egiten direnean aldatu? 

LAN ESKAINTZA PUBLIKOA: ZEIN BALDINTZATAN? 

Orain ezin daiteke mundu guztiarentzako LEP bat egin, erreposizio-tasari mugatuta baitaude 

lanpostuen zerrendan sortuko liratekeen plaza hutsak. 

Mundu guztia ez dago LEParen alde. Beldur asko daude (mantenuan, IKT-n,…). LEPa baldintza 

konkretu batzutan, langileei segurtasuna emateko soluzio bat da. LEP txikitxoak egin daitezke 

eta pertsonala apurka-apurka egonkortzen joan. Baina LEP gabe ere egonkortasuna lortu 

daitekeela saltzen ari da eta jendeak hori irensten du. 

Administrazioa, hurrengo urteak ez direla onak izango esaten ari da, Eusko Jaurlaritzak ez 

duelako dirurik eta UPV/EHUri ez diolako diru gehiago emango. Lehenengo proposamena 44 

lanpostutako LEPa da (kritikatu egin dugu, ez baita proposamen konkretua eta bermeekin 

burutzeko beharrezko elementuak ez dituelako). Baina LEP proposamena, egonkorrak zein 

behin-behinekoak kontratu fijo bat lortzea errazteko helburuarekin eta beharrezko baldintza 

eta bermeekin egonkortasun akordio berri bati lotua egingo balitz,  argi dago egingarria 

izango litzatekeela. Funtzionarioetan egin bazen, laboraletan ere egin daiteke. 

Nafarroan gero eta jende gehiago dago LEPa meriturik gabe egin nahi duena. Bizkaiko Foru 

Aldundiak ere azken LEPa horrela egin zuen. 

Merituekin enpleguen egonkortzea (consolidación de empleo) saltzen ari dena gezurretan ari 

da. Defendatzen ari dena ez dator bat Enplegu Publikoaren Euskal Legean  (EPEL) jasotzen 

denarekin. EPEL-en enpleguaren egonkortzeari buruz hitz egiten da, baina azterketa baten 

bidez eta aukera bakarrarekin. Azterketa egin eta gaindituko ez balitz, bi aukera galduko 

lirateke eta egonkortasuna ere. 



LEPik ez egitearen ondorioa etengabeko prekarietatea litzateke. AZPn lan kontratudunetan 

%82a. AZP funtzionarioan %49ª daukagu. 

Aurten 44 lanpostutako LEP baten deialdia egin daiteke egikaritu gabe, hurrengo urtean beste 

lanpostu batzuren deialdia egin ere LEPa egikaritu gabe, eta hurrengoan beste lanpostu batzuk 

gehituz LEPa deitu eta egikaritu. 2018an 95 lanposturen LEP deialdia argitara daiteke, 

egonkortasun akordio berri batekin eta 3 aukerekin. Mundu guztiak ez luke LEPa 

lehenengoan gaindituko. Horregaitik da garrantzitsua egonkortasun akordioa, LEP hori 

gainditzen ez duen jendeari beste bi aukerak pasa arte lana bermatzeko. 

Administrazioaren proposamena itxurakeria hutsa da, hauteskunde garaia da. 

Itxurakeria edo deialdia ez egiteko asmoa izan daiteke, baina oinarriak sinatuko balira, 

berdinek jarraituko ez balukete ere, Administrazioak konpromisoa hartzen du. Aurrekoan, 

beste sindikatu batzuen ezezkoagatik, lan-kontratudunen LEP deialdia egiteko aukera galdu 

zen. Orain egoera are okerragoa da. Eta etorkizuna ez da itxaropentsua ikusten.  

LEP deialdia nahiko sendoa atera beharko litzateke %82ko prekarietate maila heren batean 

murrizteko eta arriskuan jarriko luketen baliabideen salbu: oposaketa-lehiaketa bidez, 

merituek %45erainoko puntuazioa edukiz eta unibertsitatean emandako lan 

zerbitzuengatiko merituak, beste administrazio publikoetan emandakoak baino gehiago 

puntuatuz.  

Beste batzuek defendatzen duten eredua ez doa bide honetatik. Merituek %45erainoko 

puntuazioa baina unibertsitateko zerbitzuengatiko merituek beste administrazio 

batzuetakoek bezala puntuatuko lukete. LEPa ez egiteko apostua egiten dute eta gaur egun 

onartezinak diren behin-behinekotasun eta prekarietate tasak mantenduz. 

Adinez zaharragoa den jendearengatik ardura. Ez da berdina 55 urterekin ikastea edo 30 

urterekin ikastea. Hala ere, egonkortasun akordio batekin hurrengo 2-3 LEP arte lana bermatua 

izango lukete. Egonkortasuna, LEPa eta adosturiko baldintzak dira bermea izango lukeen LEP 

baten giltzarriak. 

AZPn LEP-ik ez badago, administrazioak presioa egingo du plaza horiek IIPn eskaintzeko 

(aurten gertatu den bezala). Horren kontra agertuko gara AZPn LEP bati ezezkoa eman eta 

gero? 

KONTZILIAZIOA 

Ordutegi karta jarri da aurten. Lanpostuaren arabera batzuk izan dugu aukera lanaldi jarraia 

hartzeko, beste batzuk ez. Zerbitzu batzuetan arratsaldetan ez da beharrezkoa lana egitea, 

ez ei doalako inor.  

Ordutegi edo lanaldi berriak juxtu kontziliazioaren kontrakoak dira. Egun libreetatik kentzen 

dizute, Aste Santua, Gabonak,… 

Kontziliazio mailan egin dena hutsaren hurrengoa da. Eta ez da alternatibarik Egon ez zelako. 

Bazeuden. Orain, lanaldi (eta soldata) murrizketa batekin opor-egunak murrizten dizkidate. 

8etatik 3retarako ordutegi bat eta txandak mantentzea izango litzateke benetako kontziliazioa. 



Arrisku Psikosozialen Ebaluazioan atera zen proposamen bat langileek beren beharren 

arabera eskura edukiko luketen ordu-poltsa bat izan zen. Ez da onartu. Ordu-poltsa honen 

bidez egungo proposamenean kontutan hartu ez diren beharrak kontutan hartuko liratete. 

Lanaldi jarraiari egunean 5 edo 10 minutu gehituta egun libre gehiago lortuko lirateke. Edo 

uda garaian 6:45 ordu eginda. 

Familia kontziliazioa zerbitzu publikoarekin bateratu behar da. Eta ez dugu ahaztu behar 

unibertsitatean arratsaldeko ordutegian ematen diren klaseak daudela, masterrak, e.a. 

Horregaitik beharrezkoa da zerbitzua arratsaldez ematea, eta gainera horrela izango ez 

balitz, gaur egun AZPn esistitzen den lanpostu kopurua arriskuan jartzen egongo ginateke. 

Lanpostuak aztertu beharko lirateke eta ikusi zein lanpostuk beharko luke goizeko ordutegia 

edota arratsaldekoa ere. 

Kontziliazioa langilego zabal batek duen beharra da. Martxan jarri beharko liratekeen 

neurriek debatea sortzen dute, baina edozein kasutan, bide hori jarraitu eta sakondu behar 

dugu. 

LEKUALDAKETA LEHIAKETA 

Gaur egun, LEPa egin gabe ere egin daitezke lekualdaketa eta barne-promozioak. Orain 

EBEParekin ez daude LEParekin lotuta. LEPari lotuta edo lotu gabe, egin egin beharko lirateke 

maiztasunez leku-aldaketa lehiaketak eta barne-promozioak.  

SOLDATA 

Ez dago soldata ezberdintasunik maila berekoen artean. Aitzitik, badaude lanpostu berekoen 

arteko ezberdintasunak (A eta B administratzaileen kasua, esaterako).  

Hemen, oro har, lan-baldintza onak ditugu baina soldata ez da hain ona. Kanpoan –enpresa 

pribatuetan- hemengo hainbat lanengatik gehiago kobratzen da. Urte pila bat eman dugu 

soldata txikiagotu eta izoztuekin. 

Egun ere, Itzarriri ekarpenik egin gabe jarraitzen dugu.  

PRESTAKUNTZA 

Lanpostu batera heltzen zarenean (behin-behinekoak) prestakuntza behar izaten da eta ez 

digu inork ematen. UPV/EHUren goiburuan honakoa jarrita ei dago:  ‘egin ezazu ahal duzuna 

eta ahal duzun moduan’  Harrera-gidak edo halakoak egin eta eskaini beharko litzaizkioke 

jendeari. 

Zenbait lanpostuetarako behar den prestakuntza espezifikorik gabe ibiltzen da jendea lanean.  

Gainera, lanpostuetan segurtasunez lan egiteko behar den prestakuntza ere ez zaio ematen 

jendeari. Pasa den urtean eta aurten antolatu ditu UPV/EHUk zenbait ikastaro (mantenu 

zerbitzukoei zuzendurik,…). Halako gehiago behar dira.  



Laboralentzat prestakuntza gutxi egon da. Nagusiek edo administratzaileak ez dute eskatu 

izan eta ez digute eman (soldadore ikastaroa, elektrikariak, …). 

Urtean ordu kopuru bat daukagu formakuntzarako eta askok ez dugu formakuntzarik egiten. 

Galdu egiten dira.  

Prestakuntza plana berrikusi beharko litzateke patxadaz: Ze prestakuntza mota ezberdinak 

behar diren (laboralak, funtzionarioak, gidak, barne promoziorakoak…) , zer-nolako ikastaroak 

eskaini beharko liratekeen (eta ez urtero berberak), zeintzuk presentzialak eta zeintzuk on-

line,, zeintzuk beste administrazio publiko batzuekin batera antolatu, eta abar. 

LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA 

Jendeak ez du egindakoa ezagutzen. Baloratzen den gaia da, baina gehienbat kontratu finkorik 

ez duen jendeak baloratzen du lan-arriskuen ebaluazioa egitearen beharra eta emaitzen 

araberako prebentzio neurriak hartzea. 

Mundu guztiak uste du garrantzitsua dela lan-arriskuen gaia, baina “arazodun” hautematen 

ez diren lanpostuak daude edota segurtasun edo osasunarentzako arriskurik ez dutenak 

bezala (ordenagailuarekin lan egitea,…). Egoera konkretu batzuk ematen direnean soilik 

(Liburutegiko istripua, Errektoregoko CIDIReko lantokia,…) ikusten dira arriskuak lanpostu 

batzuetan. 

Mantenu-zerbitzuan, laborategietan,… arriskuak nabariagoak eta langileengatik gehiago 

hautematen dira (hori dirudi). Hala ere, ez da beti segurtasun baldintza egokietan lan egiten.   

UPV/EHUn egiten diren obretan beharrezkoak diren segurtasun neurri gabe lan egitea 

eguneroko ogia da. Ez da hauen jarraipenik egiten, ezta kontrolik ere. 

Izaera kimikoa edo biologikoa duten arriskuak ere garrantzitsuak dira lanpostu konkretu 

batzutan (ikerketa edo irakaskuntza laborategietan, arte ederretan, farmazian, …). Substantzia 

kantzerigeno edo mutagenikoekin kontaktuan dauden langileak daude, eta ez dira ebaluatuak 

izan eta ez dute baldintza egokietan lan egiten. 

Administrazioaren aldetik kompromiso argia eta ez erretorikoa soilik behar da 

unibertsitatean langileek pairatzen dituzten segurtasun eta osasun arriskuei aurre egiteko. 

Urte anitzeko jarduera plan bat behar da lan-arrisku desberdinen ebaluazioa egin eta hauek 

murriztu edota prebenitzeko beharrezko neurriak martxan jartzeko. Eta ere berean, ikastegi 

eta zerbitzuetan diagnostikatutako eta oraindik aurre egin gabe dauden hobekuntza neurriak 

inplementatzeko. 

Langileen artean osasunaren sustapena alde batera utzi da. Lehen eskaintzen ziren ikastaro 

batzuk ez dira ematen (luzamendu orokor aktiboa, …). Lehentasun bat izan beharko litzateke 

plantillaren ezaugarriak kontutan izanik. 

 


