
Hitzarmen berria:
Negoziazioaren bigarren etapari hasteko irrikatzen

Atzo, martxoaren 1ean bildu zen azkenik, hitzarmeneko mahaia. Atzerapen askoren ondoren 
burutu zen bilera eta, nolabait, helburua lortu zen. Horrela, hemendik ikasturte bukaera arte 
jorratuko diren gaiak zehaztu dira. Gutxi gora behera sindikatuok adostu genituenak dira: 0-3 
zikloa, Hezkuntza Laguntzako Espezialistak, irakasleon lanaldia eta 77. artikulua (58 urtekoen 
lanaldi  lektiboaren  murrizketa).  Gaiei  heltzeko  egutegi  bat  ere  zehaztu  zen.  Bidetik 
negoziazioetarako  hilabete  bat  galdu  bada  ere  (batzuk  egun  horiek  behar  omen zituzten 
nondik jo argitzeko), ongi etorria, beraz, atzoko akordioa! 

Unea  izan  daiteke  negoziazio  etapa  berri  honetarako  gure  helburuak  zeintzuk  diren 
zehazteko: gai bakoitzaren inguruan neurri zehatzez osaturiko akordio partzialak gauzatu eta 
akordio horiek irailaren 1etetik aurrera indarrean jartzea, hitzarmena sinatuta ez badago ere. 
Akordio partzial horiek sinatuko den hitzarmen berrian txertatuko dira. Hitzarmena baldintzak 
betetzen direnean sinatuko da baina gai nagusiek (soldata, lanaldi lektiboa...) ez dute akordio 
partzial hauen aplikazioa oztopatuko.   

Baina, zeharka bada ere, beste hiru gai atera ziren atzokoan:

• Administrazio  de  zerbitzuetako  Langileen  soldatak.  Interpretazio  arazoa  sortu  da. 
Kontua da 2016an langile publikoek %1eko igoera izan zutenez ia derrigorrez aplikatu 
behar  den  %95eko  ekiparazioarena.  LABek  eta  CCOO-ek   uste  dute  igoera  hori 
automatikoki  aplikatu  behar  dela  langile  hauen  soldatatan,  %95eko  ekiparazioa 
errespetatu  behar  delako  (hala  markatu  zuen  sententzia  batek).  ELAk  uste  du 
negoziazio  kolektiboa  arlo  honetan  baldintzatuta  gelditzen  dela  eta  soldatak 
finantziazio  publikoari  gelditzen  dela  lotuta.  steilas-ek  astearterako  zehaztuko  du 
jarrera PRECOari begira.

• Kristau Eskola patronalak sektoreko egoera aztertu beharra nabarmendu zuen, berriro 
ere,  kezkatuta  baitago  ikastetxeen  bideragarritasunagatik.  Hori  dela  eta 
hausnarketarako saio bat planteatu dute eta sumatzen dugu proposamenen bat dutela 
honen inguruan hitzarmen berriari begira.

• steilas-ek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehengo zikloko irakasle lizentziatuei 
1992ko Ekiparazio Akordioa aplikatzeko abiadan jarri berri duen kanpaina ez omen da 
Kristau Eskolaren gustukoa  izan,  arriskugarria  izan daitekeelako  auzitara  eramatea 
kontu hau. Kanpainak zuen helburua, dagoenekoz lortu du, erabat ahaztuta zegoen 
gaia berreskuratzea eta eszenatokira eramatea. Jakina prest gaudela gaia guztiekin 
beste ikuspegiak partekatzeko, helburua ez baita kanpaina bera burutzea, gaiarekin 
aurrera egitea baizik. Baina 15 urteren buruan, ez dugu neurri plazeborik onartuko.

Negoziazioaren bigarren etapako lehengo saioa, martxoaren 14an burutuko da Donostian, eta 
0-3 zikloa izango du hizpide. Egun horretan ikusiko dugu noraino iritsi nahi duten patronalek 
eta hitzetatik ekintzetara joango diren.
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