
 

 

Batzorde Paritarioaren bilera: 
Zorraren auzian aurrerapausorik? 

 

Atzo, maiatzak 10, Akordio Transakzionalaren Batzorde Paritarioa bildu zen. Dakizuenez, gai 
nagusia, 2016ko aurrekontuen finantziazio aldaketaren ondorioz sortutako soldata zorraren 
ordainketa, azken bileratik blokeatuta jarraitzen zuen. Ikastetxeei ordaintzea  zegokien zorraren 
kopurua zehazteko, erabilitako irizpideetan, patronala eta sindikatuon artean  desadostasun 
nabariak zeuden. 
 

Atzoko bileran eztabaida desberdinak eta aurrerapen txiki batzuk eman ziren.: 
-Kristau Eskola steilasen proposamena onartuz, 2015eko azken lauhilabetekoan 
ordezkapenentzako  diru partidan izandako igoera ( %2tik %3ra) kontuan hartzearen aldekoa 
agertu zen.  
-Patronalek 2012ko zorra atzeratzeko egin zen ahalegina ere kontenplatu ahal zela adierazi 
zuten.  
-Kristau Eskolak ikastetxeek harreman laborala bukatua zuten langileei zorra ordaintzeko egin 
behar izan duten ahalegina kontutan hartzeko planteatu zuen. Hau steilasentzat hasieratik 
jasotzen zuen Akordioak. 

 

Hurrengo akordiora heldu zen: 
 

Kristau Eskolak eta ELAk bilera bat egingo dute dauden planteamenduekin hurbilketa bat 
egiten saiatzeko. Arestian aipatutako bi kontuak haintzat hartzeaz gain, kalkulua egiteko 
irizpideak finkatu nahi dira hurrengo urteetan gauza bera gerta ez dadin.  
Ondoren, balizko proposamena beste sindikatuei bidaliko zaie, beti ere Batzorde Paritarioaren 
hurrengo bilera (ekainak 1) baino lehen.  
Egoera kontuan hartuta, Akordioa aldatzea adosten da: atzeratutako kantitateak maiatzeko 
nominarekin batera kobratu beharrean, ekainekoan kobratuko dira.  

 

Bileran beste gai batzuk jorratu ziren: 
 

Birkolokatzeko lan poltsa: 
Lan poltsan daudenei korreo bat bidali zaie ikastetxeren batean lan egin dutelako agiria 
aurkeztu behar dutela gogoratzeko.  Datorren maiatzaren 13an lan poltsatik kanpo geratuko 
dira tramite hori egin ez dutenak. Beraz, oso garrantzitsua da betetzea hurrengo ikasturterako 
aukeratze-prozesuetatik at ez geratzeko; prozesu  asko, dagoenekoz martxan daude. Beste 
komunikazio bat bidaliko diete prozesua teknikoki nola egin behar den azaltzeko. Ikastetxeek 
ere, komunikazio bat jasoko dute poltsari dagokionez haien beharrak zeintzuk diren 
gogoratzeko. Poltsan ez dauden ikastetxeek ere zertifikatutako idazkia jasoko dute izena 
emateko epe bat finkatuz. Hori egin ezean salatuak izango dira. 
 

Lansarien erregimena ez aplikatzeko prozesua: 
Bizkaiko ikastetxe batean indarrean dauden lansariak ez aplikatzeko eskaeraren 
tramitazioa aurrera doa. Bilerak egon dira eta erabakia hartu baino lehen, ikastetxeari 
informazio zehatzagoa eskatu zaio. 
Honekin lotuta, lansarien erregimena ez aplikatzeko prozedura arautzeko proposamena 
prest omen dago. Hurrengo bileran honetaz hitz egingo da. 
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