
Batzorde paritarioaren bilera: 
Oraindik ez dakigu ea aurten hasiko garen kobratzen 

1.-Lan-poltsa. 
Dirudienez,  hobekuntzak  egin  dira  poltsa  kudeatzen  duen  Web  orrian  eta,  dagoenekoz, 
informazio gehiago dugu eskura. Email  bat bidali  zaie poltsan dauden guztiei  gogoratzeko 
bertan mantendu ahal izateko beharrezkoa dela lanean egon delako agiria. Agiria Web orritik 
bertatik  deskargatu  daiteke  eta  ikastetxeko  zuzendariak  sinatu  behar  du.  Hezkuntza-
laguntzako Espezialisten kasuan,  lanean daudenean ere poltsan egon behar dutenez, agiri 
espezifiko bat (lanean ari delako agiria, hain zuzen)  izango dute hurrengo egunetan.
2.-Zorraren inguruko kalkulua. 
a) Ikastetxeek abiadan jarri  behar dute  2015. urteko zorraren kuantifikazioa,  martxoaren 
31rako  bukatuta  egon  behar  duelako.  Gogoratu  prozesua  luzea  dela,  lehenago  datu 
pertsonalak babesteko legea dela eta, baimena eskatu behar zaielako langile guztiei, bere 
zorra ikusi ahal izateko.
b) Ez dakigu oraindik ea aurten pilatutako zor horretatik zerbait  kobratuko dugun ala ez. 
Kristau Eskolak ez zituen etxeko lanak eginda eraman oso berandu eskuratu omen zuelako 
ordainketa eskuordetuaren taula. Gainera, kalkuluaren inguruko interpretazio arazo batzuk 
sortu  ziren.  Beraz,  martxoaren  14an  egingo  da  kontu  honen  inguruko  bilera,  eta,  aldez 
aurretik, Kristau Eskolak bere kalkuluak bidaliko dizkigu.
3.-Jaurlaritzari interpelazioa.
Kristau  Eskolak,  txosten  bat  aurkeztu  zigun  beren  ikastetxeen  finantziazioaz  izandako 
garapena aztertzeko. Esaten dutenez, 2009tik, arrazoi ezberdinak direla medio (finantziazioan 
izandako murrizketak, Seguritate Sozialeko bonifikazioen galera,  BEZaren igoera...)  %4ko 
jaitsiera dute. Honen inguruko hausnarketa eskatu digute sindikatuoi, ondoren Jaurlaritzari 
interpelazioa bideratzeko. 
4.-Transakzio-akordioaren aplikazioa 64 urteko jubilatuei. 
Akordioaren  arabera  (9,  c  artikulua)  erretiro  partzialeko  azken  bi  urteetan,  erretiroa 
lanaldiaren  %25koa  denean,  langileak  eskubidea  du  bere  jardunaldi  lektiboa  osagarri 
bihurtzeko.  Jendeak 63.  urtetik  aurrera hartzen zuen murrizketa lektiboa eta 65 urteekin 
jubilatzen  zen.  Jubilazioa  64  urtera  aurreratzeko  aukera  gauzatu  denetik,  murrizketa 
aurreratzea  ere  eskatu  du  steilas-ek  (62.  urtetik  aurrera  hastea,  hain  zuzen),  bestela 
urtebeteko  murrizketa  lektiboa  galduko  duelako  langileak.  Langileak  konpromisoa  hartu 
beharko  luke  berriro  klaseak  ematera  pasatzeko,  lege  aldaketa  dela  eta  64  urteekin 
jubilatzerik  ez  badauka.   Kristau  Eskolak  dio murrizketa  lektiboa  62  urtera  aurreratzeko 
arazorik  ez  dagoela,  beti  ere,  bi  aldeen  arteko  akordioa  bada.  Dena  dela  buelta  bat 
ematekotan gelditu dira.  
5.-Madre de Dios ikastetxearen deskuelgea.
Ikastetxe hau modu irregularrean ari da aplikatzen deskuelgea, ez baitu akordiorik Enpresa 
Batzordearekin. Gainera ez dio beharrezko dokumentazioa bidali Batzorde Paritarioari eta ez 
du inolako eperik errespetatu. Hau guztia dela eta, gauzak nola egin behar diren gogoratuko 
zaio eta hurrengoetarako protokolo bat adostuko da.
6.-Amiantozko arbelak.
steilas-ek galdetuta, honen inguruko azalpenak eman zituen  Kristau Eskolak.  Ematen du 
gutxienez patronal honek ondo egin dituela gauzak Osalanen laguntzarekin eta arazoa nahiko 
bideratuta dagoela. Hurrengo egunetan honen inguruko azalpen zehatzagoak bidaliko ditugu.
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