
Lekualdatze lehiaketaren deialdiaren negoziazioa.

Asteazkenean,  Eibarren,  Mahai  Negoziatzailea  egin  zen eta bertan Enpresak Deialdiaren  dokumentu
baten zirriborroa eman zigun. LALaren araudian oinarritzen da, beraz eranskinak izan ezik beste guztia
ezaguna da.

LALean eskaintzen diren lanpostuak.

Hau izan da gai honetan Enpresak egindako sarrera:  “Emandako zirriborroa asko landu gabe dago,
oporretatik  bueltan  oso  egun  gutxi  izan  ditugulako.  Beraz,  ia  seguru,  beste  proposamena  egingo
dizuegu”  Enpresak  seriotasun  falta  eta  arduragabekeria  prozesuarekiko  adierazten  du  steilasen
ustetan. Negoziazioa hasi zenetik eskatu diogu irizpideak zerrenda hau osatzeko eta hauek dira eman
dizkigunak:

•Herri txikietan (gela bateko haurreskoletan) finko bat gehienez egon.

•Bi gelako haurreskoletan 3 finko gehienez egon.

•Gelak  itxi  edo  gutxitu  aurreikusten  diren  haurreskoletan  egon  behar  diren  finkoak  baino  gutxiago
eskaini.

•Gipuzkoako haurreskoletan ia Lanpostuen Zerrendako plaza guztiak eskaintzen dira, 73 plaza

•Araban 75 plaza eskaintzen dira.

•Bizkaian 147 eskaintzen dira.

steilasek ez du onartzen herrialdeen artean desberdintasunak egitea.  Momentu honetan hain arazo
larriak  badaude  lurralde  batean  aitzinean  desberdintasuna  egin  zirelako  da.  Beraz,  eskatzen  dugu
herrialde  guztietan  irizpide  berdinak  zorroztasunez  aplikatzea,  lankide  batzuen  kontratuak  kolokan
baitaude erabaki hauen menpe.

steilas sindikatuak eskatzen du berriro ere, Lanpostuen Zerrendan dauden plaza guztiak eskaintzea
Lekualdatze Lehiaketetan. Honela langile finkoek dagoen edozein lanpostua bete ahalko zuten eta haien
interesen  arabera  hautaketa  egingo  lukete,  ez  Enpresak  baldintzatutako  aukera  batzuen  artean.
Gainera,  Enpresak eta gehiengo sindikalak  adostu duten bezala,  LEP-arteko kontratu  batzuk bertan
behera  geratuko  dira  finkoek  lanpostu  batzuk  aukeratu  ahala.  Beraz,  eskatzen  dugu  LEP-arteko
kontratua dituzten guztiak berdintasunez tratatzea eta galtzeko arrisku egoeran berdinean jartzea.

LAL prozesu guztia maiatzaren 2an hasiko da, egutegia oraindik ez dago guztiz zehaztuta.

Sindikatuok  apirilaren 13ra arte dugu proposamenak enpresari bidaltzeko.

Datorren apirilaren 20an mahai negoziatzailea izango dugu berriro, eta behin betiko datuak ditugunean
helaraziko dizkizuegu

Edozein atal argi ez balego edo azalpen gehiago nahi badituzue jarri gurekin harremanetan.

Zuen iritzia gurekin trukatu nahi baduzu ongi etorria izango da.
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