
Zorra ordaintzea eta txandako kontratua:
 Azken bilerak akordiorik gabe

Uztailaren 8an sektoreko gaiekin lotuta zenbait bilera egin ziren Eibarren. Lehena, zorraren 
ordaintzearen inguruan iritziak alderatzeko sindikatuen arteko bilera izan zen. Dakizuenez, 
steilasek  bere  desadostasuna  adierazi  zuen ikastetxeek  zorra  ordaintzeko  daukaten  diru 
kantitatea  –  finantziazioaren  aldaketaren  ondorioz-   kalkulatzeko  moduarekin.  Ez  dago 
eztabaidarik 2016koarekin, baina 2017tik aurrera ezarri beharrekoaren irizpide orokorrarekin, 
bai.

Argi geratu zen ELA bat datorrela Kristau Eskolak  duen ikuspegiarekin, eta onartzen dute 
zenbait  ikastetxeetan  oso  zaila  izango  dutela  ,  bere  tipologiatik  ,   zertxobait  kobratzea. 
Horrela  gertatuko  da  Lanbide  Heziketako  eta  Batxilergoko  ikastetxeetan,  maila  hauetan 
ordezkapenetarako eta aholkulariarentzako diru-partidak ez dira handitu eta. Antza denez, 
beste  sindikatuek  steilasen  iritziarekin  bat  egiten  dute.  Halaber,  sindikatu  nagusia  eta 
Kristau  Eskolaren  arabera  akordioa  sindikatu  guztiek  sinatu  behar  lukete;  eta  hau  ere 
eztabaidagarria  da  bederen.  Dena  den,  udaldian  garenez  ez  da  gutxieneko  baldintzarik 
betetzen  erakundeek  aztertu,  alternatibak  planteatu  eta  erabaki  garrantzitsuak  hartzeko. 
Ezbaia irailerako utzi da. Gai honekin lotuta zegoen Batzorde Paritarioa ere atzeratu egin da.

Ondoren Hitzarmen berrirako Negoziazio Mahaiaren Batzorde Teknikoa bildu zen. Bileraren 
helburua zen Kristau eskolaren jarrera ezagutzea sindikatu guztiek batera  58 urte gorako 
irakasleentzako  eskola-orduen  murrizketari  buruz  aurkeztu  genuen  proposamenaz. 
Sindikatuek  txandako-kontraturako  konpromisoa  planteatu  genuen,  datozen  urteetan 
aurreikusten diren ikasgela galeraren ondorioz soberakinak birkokatzeko.

Patronalen proposamena orokorragoa da eta administrazioaren funtzio zehatzaren inguruan 
ez badu xehetasunik ematen ere, eguneko Krisipeko Ikastexeen akordioaren kalkoa da. Haien 
ustez administrazioak diru asko aurreratuko du ikasgelak ituntzeari usten dion neurrian eta, 
beraz,  erantzukizun  subsidiarioa  omen  du  lanpostuen  galeran.  Testuinguru  honetan, 
birkokatze-poltsa erabiliko litzateke ikastetxeek  dituzten lanpostu hutsak  ( behin betikoak, 
txandako kontratu batzuk bezala, baina behin behinekoak ere bai) bertatik kontratatzeko. 
Uste dute balizko hirutariko akordio hau kudeatzea zaila izango dela, hauteskundeen aurreko 
garaia izango garelako. Dena den, zenbait kontuen inguruan lanerako prest daude, hala nola 
lan postua galtzeko, birkokatzeko edo birkokatzen diren edo hori lortzen ez duten baldintzen 
inguruko irizpide objektiboak definitze aldera.  

Irailean balizko akordio honen inguruan lanean jarraituko dugu, baina bilerak garbi utzi zuen 
58 urte gorako eskola-orduen murrizketaren debatea atzeratzea patronalen estrategia baino 
ez dela izan ikasturte berriaren hasieran denbora irabazteko. Ez dago inolako aurrerapenik 
eta badirudi – idatziz ez dagoelako ezer-  garbi dagoen gauza bakarra dela ikastetxeak prest 
leudekeela txandako kontratua ahalbidetzeko eskola-orduen murrizketari uko egiten dioten 
kasuetan.  Txandako  kontratua  %50  izango  litzateke  eta  langileak  legearen  arabera  har 
dezakeen  adinetik  aurrera  (ia  beti  62  urteekin).  Bileraren  emaitzaren  zain  zegoenak 
norberaren erabakia hartu beharko du 
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