
Hitzarmen berriko mahai negoziatzailea:
Atzoko bilera bertan behera gelditu zen ELAren iniziatibaz

Atzorako deituta zegoen mahai negoziatzailearen bilera bertan behera gelditu zen ELAk 
joan den ostiralean bertan bilera egiteak ez zuela zentsurik esan zuenean. Haren ustez, 
ezin zen 77. artikuluaz hitzegin (erretiroak, 58 urtekoen lanaldi lektiboaren murrizketak) 
lehendabizi Jaurlaritzaren jarrera ezagutu gabe. Dakizuenez, maiatzaren 12an Hezkuntza 
Saileko arduradunekin egiteko zen bilera ez zen burutu Lakuatik suspenditu zutelako eta 
berriz eskatu bada ere ez dago oraindik datarik. 

Astebete behar izan du ELAk erabaki hori hartzeko eta horrela arazoa aparkatzea besterik 
ez du egiten. steilasen ustez egoera oso kezkagarria da. Egia bada Jaurlaritzaren bilera 
garrantzitsua izan daitekeela, uste dugu aukera handirik ezin dugula espero. Gero eta 
denbora gutxiago  gelditzen da eta,  lehentasuna txanda kontratua,  lan  poltsa  eta 58. 
urtekoen  murrizketa  lektiboaren  inguruko  akordio  tripartitoa  bada  (sindikatuak, 
patronalak eta Administrazioaren artekoa) sindikatuok hori gauzatzen ez bazen ikasturte 
amaiera  baino  lehen  beste  proposamen  bat  egiteko  konpromisoa  hartu  genuen 
langileekin. Izan ere langile batzuk jakin behar dute zer egin hurrengo ikasturtean kontu 
honekin. Iaz gertatutakoa ezin da errepikatu.

Hori dela eta, mahai negoziatzaileko partaide guztiei ikasturte lektibo amaitu baino lehen 
bilera  baterako  beste  data  bat  jartzea  proposatzen  die steilasek.  Bilera  hori 
Jaurlaritzarekin izan nahi  dugun bilera burutua izan ala  ez, egingo litzateke.  Mahaiko 
beste partaideren erantzunaren zain gelditzen gara. 

Batzorde Paritarioa eta lansarien zorra:
2017rako kalkulu bakarra egingo da

Aurreko bilerak hitzegindakoarekin beste bide baterantz gindoazela sumatzen bagenuen 
ere (eta hala adierazi genizuen inforrian eta Delegatuen Asanbladetan) azkenean ez da 
onartu  Kristau  Eskolak  lan-sarien  zorraren  inguruan  2017rako  bi  kalkuluko  egiteko 
proposamena: iazko moduluarekin orain eta bigarrena % 1eko igoera gauzatzen denean. 
Beraz, Akordioak zehazten duen moduan ere gauzatuko da aurten. 

Horrek esan nahi du Jaurlaritzak ordainketa eskuordetuaren taulak gaurkotu arte ez dela 
kalkulu ofizialik  egingo (iraila arte, seguruenez) baina -kasu askotan- ordaintzerakoan 
kantitate askoz handiagoak hartuko direla kontutan. Kantitate horiek, gainera, jakinak 
dira eta helaraziko dizkizuegu hurrengo egunetan.

Prozesu horrela burutzeak bere alde onak eta bere arriskuak izan ditzake. Behin zorua 
finkatuta  (kalkulu  bakar  bat  egingo  da)  atea  irekitzen  zaio  ikastetxe  mailako 
negoziazioari, Paritarioan adostutakoa hobetze aldera (epeak edo kantitateak).

Horretatik aparte, ezinbestekoa da burutzeke dagoen beste gai bat bideratzea. Hainbat 
ikastetxeetan  2016an  kobratu  behar  zena  2017ko  kantitateekin  batera  kobratzeko 
atzeratu zuten ordezkari sindikalen onespenez edo ikastetxeak aldebakarrean erabakita. 
Akordio  horien  arabera  2017ko  maiatzeko  nominetan  kobratu  behar  zen  diru  hori. 
steilasek uste du ekaineko nominarekin kobratu behar direla kantitate horiek eta hori 
exijitzera deituko du ordezkaritza duen ikastetxe guztietan. 
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