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GALDERA: 4.3. programa: AZPko langileak  
 
4.3.6. AZP Funtzionarioen barne promozioa arrisku psikozozialen analisiekin lotu omen 
duzue, zein da lotura/baldintzapen hori? 
 
4.3.7. Nola ekin ahal zaio ekimen bati ez bada aurreikusten behar besteko finantziazioa? Alegia 
nola eguneratu lanpostuen monografiak lanpostuen baloraziorako ez bada aurreikusten 
behar besteko aurrekontuen partidarik? 
 
Egun ia 200 lanpostu daude oraindik orain behin behineko balorazioarekin. Jada langile 
batzuei Epaitegiek arrazoia eman diete eta EHU behartu dute balorazioa behin betikotzeko, zer 
gertatuko litzateke salaketa masiboak izan ezkero? EHUko zuzendaritza prestatuta legoke egin 
beharrari ekiteko?  
 
 
ERANTZUNA: 
 
4.3.6 Lotura hori UPV/EHUn arrisku psikosozialei buruz egindako azterketak ezarri zuen; 
azterketan, kanpoko enpresa batek parte hartu zuen, UPV/EHUko 3 ordezkarik eta 3 prebentzio 
ordezkarik osatutako lan talde batekin batera, eta ISTAS metodologia erabili zuten. 
Arrisku psikosozialen faktoreak lan baldintzen eta lan antolakuntzaren ezaugarri jakin batzuk 
dira, pertsonaren osasunean bitarteko psikologikoen eta fisiologikoen bidez eragiteaz gainera, 
lanpostuaren zereginetan ere eragiten dutenak. Arrisku psikosozialen analisian hainbat 
dimentsio aztertu eta baloratu ziren. Zehazki, barne promozioa, horri buruz galdetu baita, 
“Etorkizunarekiko segurtasunik eza” dimentsioan sartzen da, eta hobetzeko neurri gisa 
proposatzen da, besteak beste, barne promoziorako deialdi erregularrak egitea. 
AZPko langileen artean dauden bi kolektiboak bereizi behar dira, haien araudi aplikagarria 
desberdina baita. 
 
Lan kontratudunen kasuan, barne promoziorako hainbat prozesu egin ditugu jada, pixkanaka 
eta elkarren segidan. Administrazio eta zerbitzuetako lan kontratudun finkoen promozio 
profesionalerako azken prozeduraren deialdia 2017ko azaroaren 2ko Gerentearen Erabakiaren 
bidez egin zen, eta 2019ko uztailaren 15eko Erabakiaren bidez amaitu. 
 
Joan den abenduaren 20ko Gobernu Kontseiluko bileran urte bereko abenduaren 3an AZPko 
mahai negoziatzaileak hartutako akordio bat berretsi zuen non funtzionarioen arlorako barne 
promozioa aurreikusten zen. Bertan esaten zen barne promoziorako plazen erreserba 2017ko 
eta 2018ko aurrekontuaren legeek baimendutako tasa gehigarriari dagokion 2019ko 
lan eskaintza publikoan sartuko zela.  
Bermatuko  da  plazen  % 15  barne  promoziorako  izatea,nahiz eta, garaia heltzen denean, 
banaketa hori sindikatuekin negoziatuko den, une horretan benetan dauden lanpostuak kontuan 
hartuta. Oro har, promozioa  lanpostu berean egin ahal izango da. 
  
Bestalde talde honen helburua behin-behinekotasun tasa jeistea da eta horretarako ari da 
burutzen 2016 eta 2017ko EPEak, 2018ko EPEa ere onartu zuen eta urte hau bukatu baino lehen 
2019ko EPEa onartzeko asmoa du.  

https://www.ehu.eus/eu/group/guest/2019-11-12ko-klaustroa/-/message_boards/view_message/13340099#_19_message_13290839


 

GALDERA: 4.4. Programa: AZPko langileak  
 
4.4.1 Zentroen berrantolaketaren harira sinatu zen akordioa ez da inoiz garatu eta EHUko 
zuzendaritzak ez du inolako asmorik izan hori garatzeko. Akordioan aurreikusten zen Jarraipen 
Batzordea ez da hiru aldiz baino gehiago batzartu azken 5 urteotan. Akordioan jasotzen zen 
neurri eta ekimenetatik ez da funtsezkorik bete eta bakarren bat bete denean hala nola bete da.  
Noiz ekingo dio EHUko zuzendaritzak AZPren Erreferentziazko Plantillaren benetako 
eratzeari?  
 
Nola begiratu ahalko dio EHUk etorkizunari oinarrizko egitura eta kudeaketarako langileen 
inguruko estrategia definitu gabe? Ala, badu EHUko zuzendaritzak ezagutzen ez den 
proposamen/estrategiarik? Horrela bada zergatik ez da partekatzen? 
 
4.4.3  Oraingo honetan, eta beste zerbitzu batzuekin gertatu den bezala,   sailen eta master eta 
Doktorego Eskolaren berrantolaketaren aurrean gaude, AZPko langileek, aldez aurretik 
beharrezkoak ziren analisiak eta negoziazioak burutu gabe, badu EHUko zuzendaritza honek 
akordio proposamenik langileen ordezkariekin adosteko?  
 
 
ERANTZUNA: 
 
4.4.1.- 2014ko irailaren 17ko Oinarrizko Akordioan, konpromiso jakin batzuk hartu ziren, 
ibilbide logiko eta orekatu baten barruan, zeina arian-arian betetzen joango baitzen, 
betebeharrak, konpromisoak eta lehentasunak neurtuz. Ez da egia akordio horretan ezarritako 
ezer ez dela egin edo ez dela bete. 
 
 Lan taldea sortu zen (Akordioaren 3.1 atala) 

• Giza baliabideen diagnostiko bat aurkeztu zen, oraingo Erreferentziako Langile Zerrenda 
oinarri hartuta (Akordioaren 3.2 atala) 2018ko urriaren 11ko Plangintza Batzordearen bileran. 

• Hainbat gai negoziatu dira Plangintza Batzordeetan, diagnostikotik sor zitezkeen beste 
batzuekin batera, ibilbide logiko eta orekatu batan barruan, zeina arian-arian betetzen joango 
baita, konpromisoak, betebeharrak eta lehentasunak neurtuz (Akordioaren 3.3 atala). 
Sartutako gaien artean, dagoeneko egin dira edo une honetan egiten ari dira honako hauek: 

  
3.3.5: Langileen ibilbide profesionalaren itxaropenak hobetzea, barne promoziorako prozesuak 
deituta, besteak beste, lehiaketa edo lehiaketa-oposizio sistemen bidez, aurreko puntuan 
esandakoa gogora ekarriz. 
 
3.3.6: Enpleguaren egonkortasuna sustatzea, aldi baterako enplegu estrukturala finkatzea eta 
behin-behinekotasun tasa murriztea. UPV/EHUren jarduera eremuaren barruan, 
nabarmentzekoa da 2018ko urriaren 30ean sinatutako Egonkortasuna Hobetzeko Akordioa 
hobetzeko akordioa. 
 
3.3.7: Lanpostuen monografiak berrikustea eta lanpostuak baloratzea. Plangintza Batzordearen 
2018ko urriaren 11ko bileran monografiak berrikusteko eta lanpostuak baloratzeko erabaki 
proposamena aurkeztu zen, eta sindikatuei alegazioak egiteko epe bat eman zitzaien, baina ez 
zen bakar bat ere aurkeztu. 

https://www.ehu.eus/eu/group/guest/2019-11-12ko-klaustroa/-/message_boards/view_message/13340082#_19_message_13290847


 
Giza baliabideen plangintza eta kudeaketa, gure kasuan, hainbat tresnaren bitartez egiten da: 
Erreferentziako Langile Zerrenda, plangintza tresna gisa, eta lanpostuen zerrenda, kudeaketa 
tresna gisa.  Trena baliagarriak dira biak ala biak horretarako. 
 
Hainbat urte pasatu dira Erreferentziazko Plantila onartu zenetik eta gure ustez eman beharko 
litzatekeen lehen pausua bertan ezartzen ziren irizpideak gaurkotzea da. 
 
Sailen eta Master eta Doktorego Eskolako berrantolaketei dagokienez beharrezkoak diren 
negoziazioak martxan jarriko dira lehenbailehen, hain zuzen ere bilera egunak jarrita daude 
urriaren azken astetik.  
 
 
GALDERA: 4.6. Programa: AZPren egonkortasuna  
 
Nola "egonkortuko" ditu EHUko zuzendaritzak AZPko langileak aldez aurretik ez bazaie 
aitortzen egindako lanagatik inolako eskubiderik beren lanpostuetan jarraitu ahal izateko?  
 
 
ERANTZUNA: 
 
Eginkizunen programan esaten denez egonkortzeko hartuko diren neurriak, urtez-urteko EPEak 
onartu eta dagozkien hautaketa-prozesuak martxan jartzetik aparte, honako hauek dira: 
 
Langileen egonkortasuna hobetzea programa kontratuen bidez finantzatutako lanpostuak eta 
kontratuak finantzaketa arruntera pasatuz eta kasuan kasuko lanpostuak lanpostuen zerrendan 
sortuz; kanpo finantziazio bidezko kontratuen egoera aztertzea, nagusiki, ikerketa proiektuei 
lotutakoena. Lehen aipatutako Egonkortasuna Hobetzeko Akordioa, 2018ko urriaren 30ean 
sinatu zena. 
 
Horrez gainera, ez dugu ahaztu behar UPV/EHUk, aukera izan duenean, Euskal Autonomia 
Erkidegoaren arlo instituzionaletan parte hartu izan duela, egonkortasun berri baten aitorpena 
lortzeko Euskal Unibertsitate Sistemaren Legean jasotako baldintza analogoetan.  
 

https://www.ehu.eus/eu/group/guest/2019-11-12ko-klaustroa/-/message_boards/view_message/13340064#_19_message_13290854

