
 

 

Batzorde Paritarioa eta 2017ko zorra: 
Kristau Eskolak eta ELAk bi epetan ordain dezaten nahi dute 
 
Atzo, maiatzaren 15ean bildu zen Donostian Batzorde Paritarioa, Kristau Eskolaren eta 
sindikatuen ordezkariekin. AICE ez zen agertu eta ez zuen inolako azalpenik eman.  
Ikasgiltza entzule moduan egon zen.  
 
Gai ordenaren puntu bakarra 2017ko lansariaren zorraren prozesua bideratzea zen. 
Jakina da Akordio Transakzionalak zehazten duela maiatzeko nominarekin kobratzen 
direla kantitate horiek; garbi dago hori ez dela gertatuko aurten. Arazoa konplikatu da 
Kristau Eskolako ikastetxe askok atzeratu zutelako 2016ko kantitateen kobratzea, 
hilabete honetan 2017koekin batera kobratu ahal izateko.  
 
Aurreko bileretan steilasek esan duen bezala, Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuetan 
langile publikoentzat dagoen %1eko lansarien igoera Madrileko Gobernuko aurrekontuen 
onartzeak baldintzatzen duela eta horrek ordainketa eskuordetuaren taulak  
gaurkotzearen atzerapena ekarriko duela, kasurik hoberenean uztailera. Horren ondorioz 
ia ezinezkoa da uda baino lehen kobratzea, protokoloa jarraituz gero:  
a) Madrileko aurrekontuak onartzea (seguruenez, ekainaren erdialdean)  
b) Funtzio Publikoko Mahia eta langile publikoei % 1eko igoera dekretuz ezartzea.  
c) Itundutako Irakaskuntzako finantziazio moduluen pertsonal gastuari dagokion igoera 
hori gaurkotzeko Agindua aprobatu eta argitaratu.  
d) Aurrekoaren ondorioz, Ordainketa Eskuordetuaren taula berriak jakinarazi. 
 
Gauzak horrela, gaurko egoerarekin kalkuluak egitea erabaki dute Kristau Eskolak eta 
ELAk. Hau da 2016ko moduluak erabiliko dira, soilik ordezkapenetan derrigorrezko 
irakaskuntzarako (gehi Haur Hezkuntzako 2. ziklorako) egon den igoerarekin (%3tik 4ra). 
Horren arabera egingo litzateke kalkulua, modu horretan, ekainean ikastetxeek ordaindu 
ahal izateko.    
 
Beranduago, moduluak eta, beraz, ordainketa eskuordetuaren taula %1eko horrekin 
gaurkotuta egoten direnean (irailetik aurrera seguruenez) 2017ari ere dagokion 
kantitatearen bigarren kalkulua egongo litzateke. Batzorde Paritarioak bigarren data bat 
finkatuko luke eta egun horretatik aurrera kantitate hori “eskagarria” litzateke 
langileentzat, ordaintze data zehazten ez bazen ere.  
 
steilasen ustez  bazeuden alternatiba gehiago. Zehazkiago, kalkulu eta ordainketa bakar 
bat egin zitekeen %1eko igoerarekin. Proposatzen digutena nahaste gehiago ekarriko du
eta ikastetxeek -iaz gertatu zen bezala- bigarren ordainketa hori hurrengo urtera 
(2018ra) pasatzea ahalbideratuko du. Atzerapen hori, berriro ere, eragindako akordio 
baten bidez gauzatuko da, edo zuzenean ordezkaritza sindikalari gutxietsiz.   
 
Datorren maiatzaren 22an Batzorde Paritarioaren beste bilera izango da eta bertan 
2017ko prozesuaren akordioa sinatu nahi dute. Aste honetan zehar gure ordezkari 
sindikalekin ditugun lurraldeko asanbladetan Kristau Eskolaren proposamena aztertu eta 
sindikatuaren jarrera finkatuko dute.  
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