
Lan-hitzarmen negoziazio mahai berria: 
aurrera goaz baino oso motel

Joan den otsailaren 24an, Lan-hitzarmen negoziazio mahaia Bilbon bildu zen. Lan-
bilera  berri  honetan,  alde  bakoitzak  lan-hitzarmeneko  2.  Tituluaren  inguruko 
proposamenak eta ikuspuntu orokorra helarazi zituen. 
Langileen sailkapena: steilas bi taldetan oinarritutako sailkapena proposatu zuen 
(dozenteak  eta  ez  dozenteak),  HH-ko  1.go  zikloa  eta  Hezkuntza-laguntzako 
Espezialistak  1go  taldean  sartuz.  Ez  dozenteentzat  kategoriak  aztertu  eta 
sinplifikatzea  eskatu  genuen  eta,  modu  berean,  beste  bat  sartu  (zerbitzu 
informatikoak). Kristau Eskolak hiru taldeko sailkapena defendatu zuen: dozenteak, 
ez  dozenteak  eta  hezkuntza-laguntzarako  hirugarren  talde  bat  non  ikasleriarekin 
dauden langileak barneratzen dituen baino,  beraien ustetan,  ez diren  dozenteak: 
Hezkuntza-laguntzako  espezialistak,  Goi-mailako  teknikariak,  Haur-hezkuntzako 
laguntzaileak, Ikasle-begiraleak...
Kontratazioa: Patronalek ahalmen hau esklusibitatean mantendu nahi dute, inolako 
amorerik  eman  gabe.  Ikastetxetan  aldi  baterako  kontratuen  gehiegizko  erabilera 
murrizteko  asmoarekin,  steilasek proposatu  zuen  ikastetxeen  behar  mugatu 
batzuei irteera emateko aldi baterako kontratu bat zein kasutan hitzartu daitekeen 
adosten saiatzea. Baita ere gaur egungo erredakzioa berrikusi behar da, zaharkitua 
kenduz eta lege orokorra gainditzen duena mantenduz.
Probaldia:  Sindikatuok  dozenteentzat  eta  tituludun  ez  dozenteentzat  gutxitzea 
eskatu genuen, lau hilabeteko epea gehiegizkoa iruditzen zaigulako. Kristau Eskolak 
lau hilabeteko epea gutxi dela pentsatzen du eta PAS taldearen kasuan ere indarrean 
dagoen probarako denboraldia luzatzea beharrezkoa ikusten du.
Bakanteak,  lanpostu  berriak  eta  sustapena:  steilasek,  barruko  sustapena 
eskubidea izatearen defentsa egin  zuen eta  urtero,  ikasturte  bukaeran,  enpresak 
langileei  komunikatzea  enpresan  dauden  lanpostuen  zerrenda  eta  zein  bakante 
daude betetzeko. Gaur egungo erredakzioarekin, non titularrari azken hitza ematen 
dion, sindikatu guztiek ikusten dugu barruko sustapena ez dela sektorean errealitate 
bat. Patronalek, beraientzat kontrataziorako kontrolak duen garrantzia azpimarratu 
zuten eta ez daude prest kasu honetan ere uko egiteari.
Borondatezko  etetea: Sindikatuok  borondatezko  etetearen  aurreabisua  15 
eguneko epera murriztea eta aurreabisua gauzatzen ez den kasuan deskontatuko 
dena egun batekoa izatea (15 eguneko goi mugarekin)  proposatu genuen.
Bukatzeko,  steilasek mahaian  konpromiso  bat  lortu  zuen  datorren  lan-
hitzarmeneko mahaian (martxoaren 14an) 58 urtean lanaldi lektiboaren murrizketa 
tratatzeko. Gaur egungo hitzarmenaren erredakzioak ez du argitzen puntu honetan 
nolako egoeratan gelditzen diren jubilazio partzialerako enpresako akordiotan sartuta 
ez dauden langileak. Patronalei zein beste sindikatuei, puntu honetan akordio partzial 
batera iristeko konpromisoa eskatzen diegu.
Informatzen jarraituko dugu.
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