
 

 
 

2018ko ekainaren 7ko Gobernu Kontseilua 

LABen adierazpena osagarrien etetearen inguruan 

 

Hasteko, Unibasq gogor kritikatu behar dugu, osagarriak ebaluatzeko protokoloa 

baliogabetzen zuen sententzia jakin zenetik, urtarriletik hain zuzen ere, denbora eduki duelako 

protokolo berri bat aurkezteko. Jaurlaritzaren esku iluna ikusten da atzerapen honetan, 

langileon interesen kontra beste behin ere. 

Bestalde, ez dugu ulertzen protokolo horren aurkako helegitea jarri zuen sindikatuak 

sententziaren exekuzioa eskatu ez izana, Unibasqek protokolo berria egiteko epeak zehaztu 

aldera. 

2017ko deialdian A eta B tramuak ebaluatzeko egindako eskaerak atzera botatzea betebehar 

juridikoa dela ematen du, protokoloa bertan behera utzi duen sententzia dela eta. Baina ezin 

dugu onartu bozketa berean 2018ko deialdia ere (2017ko abenduan Gobernu Kontseiluak 

onartutakoa) bertan behera uztea. 

Hain zuzen, Unibasqek protokolo berria argitaratzen duen unean Gizarte Kontseiluak egin 

dezake 2018ko deialdia, ebazpenak garaiz erabaki ahal izateko. Beraz, ez dago motiborik gaur 

deialdi hori atzera botatzeko. 

Ez hori bakarrik, EHUko errektoretza taldeak aurrekoa defendatu nahi izanez gero, arazoa nola 

konpondu behar duen aurkeztu beharko luke ere, hau da, ezin da Gobernu Kontseilu honek 

onartu duen deialdi bat deuseztatu inolako alternatibarik aurkeztu gabe. 

Gure eskaria hau da: aurtengo irailean 2017ko deialdiarekin batera 2018koa ere argitaratu 

dadila, merituak aurkezteko bi epe ezarrita: 2017ko abendura artekoa eta 2018ko iraila 

artekoa. Helburua: 2017ko A-B tarteak 2019ko urtarriletik aurrera ordaintzea, eta 2018koak, 

2020ko urtarriletik aurrera. 

Bestela, praktikan esan nahiko luke A eta B tramuetarako urte batean ez dela deialdirik egin, 

dekretuaren aurka doana. 

Edozein modutan, ez dugu ikusten bozketa berean planteatzea 2017ko deialdiko A eta B 

tramuen ebaluazioa anulatzea eta 2018ko deialdi osoa ere atzera botatzea, ez bada egiten 

planteamendu orokor bat osagarrien urteroko deialdiak eta haien ordainketak bermatuz. 

Beraz, ekarri den planteamendu honen aurrean, gure kontrako jarrera adierazi nahi dugu. 

Eta bestela ere, noski, honen inguruan edozer erabakitzen delarik ere, 2017ko deialdiko C 

tramuak gaurko Gobernu Kontseiluak onartu beharko lituzke, are gehiago 2018ko dirua galdu 

dutela kontuan hartuz. 2017ko deialdiko C tramuak 2018ko deialdia bertan behera uzteari 

lotzea xantaia baino ez da. 


