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EHUren GIZARTE KONTSEILUAREN OSOKO BILKURA 

 

BI MILA ETA ZORTZIKO UZTAILAREN 17AN OSPATUTAKO  

EHUN ETA HOGEITA HEMERETZIGARREN SAIOA 

 

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEKO IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN 

GEHIGARRIZKO ORDAINSARI-OSAGARRIAK ESLEIPENA. BIRJARPEN 

AUKERAKO ERREKURTSOAK.  
 

AKORDIOA 

Zuzenbide oinarriak 

Lehenik.- Gizarte Kontseiluak 2008-04-29an onartutako ordainsari osagarrien 

esleipen-akordioaren aurka aukerako berraztertze helegite paratu ahal da Gizarte 

Kontseiluaren beraren aurrean, urriaren 17ko 209/2006 Dekretuaren 9-1. artikuluaren 

arabera hark helegite horren gainean erabakitzeko eskumena baitauka, UPV/EHUko 

Irakasle eta Ikertzaileen Gehigarrizko Ordainsari Osagarrien gainean, hain zuzen. 

Bigarrenik.-Aurkeztutako errekurtso askok Ebaluazio Euskal Agentzia – Uniqualek 

egindako merezimenduen balioespenarekin lotutako auziak gaitzat dauzkate. 

Hirugarrenik.- Azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 12-1 eta 4-1-A artikuluen 

arabera, eskumen horri ezin zaio uko egin, eta beregain daukaten administrazio-

organoek ezinbestean erabili behar dute, hain zuzen ere. 

Laugarrenik.- Irakasle eta ikertzaileen merezimenduen ebaluazioa Uniqualen eskumen 

esklusiboa da hurrengo artikuluen arabera: abenduaren 21eko Unibertsitateen 6/2001 

Lege Organikoaren 31-2-C artikulua; otsailaren 25eko Euskal Unibertsitate Sistemaren 

3/2004 Legearen 80-1. artikulua; 209/2006 Dekretuaren 8-1. artikulu (goian 

aipaturikoa); ekainaren 27ko Uniqualen araudia onartzeko 138/2006 Dekretuaren 3 eta 

5.1-I artikuluak; eta 2006-12-22an Uniqualeko Zuzendariak emandako Ebazpena, 

zeinaren bitartez UPV/EHUko Irakasle eta Ikertzaileen Osagarriak Ebaluatzeko eta 

Esleitzeko Protokoloa onartzen den (2007-01-09ko EHAA, 6 zk.). 

Bosgarrenik.- Uniqualek bere ahalmenen arabera egindakoek administrazio-bideari 

amaiera ematen diote, eta haien aurka berraztertze helegite bat paratu ahal da, goian 

aipaturiko 138/2006 Dekretuaren 15-6 eta 21-3. artikuluen arabera. 

Uniqualek egindako irakasle eta ikertzaileen merezimenduen ebaluazioaren aurka 

berraztertze helegite bat espresuki paratu ahal da Agentziaren beraren aurrean, 

Uniqualen Ebazpenaren 4. atalaren («Helegitea») arabera. 
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Seigarrenik.- Esku artean daukagun kasuari dagokionez, helegileek euren 

merezimenduen ebaluazioaren aurka berraztertze helegite bat paratu zuten Uniqualen 

Zuzendariaren aurrean; orain artekoan, ordea, ez da jakiten Uniqualek helegiteon 

gainean erabakirik hartu duen. 

Uniqualek berraztertze helegiteen ebazpenak emateko eta jakinarazteko epea bertan 

behera uztea erabaki du, harik eta Ebaluazio Batzordeen txostenak itzuliak izan diren 

arte (2008-01-28ko Uniqualeko Zuzendari andrearen Ebazpena). 

Zazpigarrenik.- Gizarte Kontseiluak, aurkeztuko zaizkion berraztertze helegiten 

gainean erabakitze aldera, bidezko deritzo Uniqualen ebaluazio prozeduren aurka 

aurkeztutako berraztertze helegiteen gaineko erabakiari itxoiteari. Beraz, aipaturiko 

30/1992 Legearen 83-3 eta 42-5-C artikuluen babespean, Gizarte Kontseiluaren 

aurrean aurkeztutako berraztertze helegiteen gainean erabakitzeko epea eteteari 

ekiten dio. 

Horrenbestez, Gizarte Kontseiluak honako hau 

ERABAKITZEN DU 

1. Otsailaren 25eko Eusko Legebiltzarraren Euskal Unibertsitate Sistemaren 2/2004 

Legearen 81-4. artikuluaren eta azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide 

Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 4-3, c eta d, 

eta 4-4. artikuluen babespean, Ebaluazio Euskal Agentzia - Uniquali eskatzen zaio 

Kontseilu honi ebaluazio prozeduretako ebazpenen kontrako berraztertze helegiteen 

gaineko erabakiak bidal diezazkion, baita Agentziako Zuzendaria Kontseiluaren aurrean 

ager dadin ebaluazio prozedurari buruzko informazioa emateko. 

2. Hiru hilabetez etetea UPV/EHUko ikasle eta ikertzaileen ordainsari osagarrien 

gainean 2008-04-29an hartutako esleipen-erabakiaren aurka aurrerantzean aurkezten 

diren berraztertze helegiteen izapidea. 

3. Honako erabaki hau interesdunei jakinaraztea Gizarte Kontseiluaren web orrian 

argitaratuz eta UPV/EHUko Zentro eta Sail guztiei bidaliz, bertan dauden tabloietan jar 

dezaten. 

Helegiteak bideratzea.- azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legearen 89-3. artikulua betetzeko, 

honako akordio honen kontra administrazioarekiko auzi-helegite bat paratu ahal dela 

jakinarazten da; helegitea Bilboko Administraziorekiko Auzitegian paratuko da akordio 

hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera bi hilabete iragan baino lehenago. 

 


