
 

ZORRAREN INGURUAN 

Pasa den maiatzaren 22an Batzorde Paritarioak 2017ari dagokion zorraren 

ordainketa zatitzeko Kristau Eskolak egindako proposamen bat baztertu zuen. 
Aktak, zehazki, hau jasotzen du: 

 

“Bestelako formula bat bilatzeko akordiorik ezean, 2016ko 

azaroaren 16an sinatutako soldata galeren ordainketaren prozedura 
jarraitzea adostu da” 

 
Kristau Eskolak proposatutakoa honakoa izan zen: 

 

“2017ko gehiegizkoak bi zatitan onartzeko proposamen bat. 
Lehendabizikoa ekainean exijitzekoa eta ordezkapenen % 4a 

barneratuko lukeena, eta, bigarren zatia, behin Ordainketa 

Delegatuaren tabla berriak ezagututa, Batzordearen akordioa izan 
eta hilabete batera exijitzekoa.” 

 
STEILAS hasieratik agertu zen proposamen honen aurka, zorraren ordainketa 

arautzen zuen 2016 azaroaren 16ko Akordioa baliogabetzen baitzuen. 
Exijitzekoa eta ordaintzekoa ez dira berdinak, eta, Kristau Eskolaren 

proposamenaren arabera bi zatiak exijitzeko modukoak badira ere, 
lehenengoan soilik zehazten dira ordaintzeko bermea eta epe zehatza. 

Bigarren zatiari dagokionez proposamenak ordaintzeko epearen inguruan ezer 
esaten ez duenez, eta, iazko esperientzia izanda (eskola askotan ordainketa 

urte honetara atzeratu zen -bilatutako akordio edo aldebakarreko erabakien 
bidez-) erraza da pentsatzea kasu askotan bigarren zati hau, exijitzeko 

modukoa izan arren, hurrengo urtera atzeratuko dela. 2018ko maiatzean 
ordainduko zen urte horri dagokion gainontzeko ordainketekin batera. 

 

STEILASek hasieratik baztertu zuen egindako planteamendua eta zorraren 
kalkuluaren zatiketa ez egitea exijitu zuen, eskolek 2017ko kopuru guztien

aurrerapena ekainean egin ahal izateko negoziatzeko aukera izan zezaten. 
Azken finean, Batzorde Paritarioak egin beharreko kalkulua formalismo hutsa 

da eta eskolek izango dituzten kopuruak dagoeneko zehatz-mehatz ezagutzen 
dira. CCOO eta LAB gure ideiekin bat etorri ziren, eta, ELA -azken bileran 

Kristau Eskolaren proposamena aztertzekotan geratu bazen ere- hori 
baztertzearen alde ere egin zuen, genuenarekin bat eginez. 
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Orain, Batzorde Paritarioan lortu ez zuena eskolaz eskola lortzeko 

asmoarekin dabil  Kristau Eskola. Sektorean lortutako akordioak gutxietsiz, 
Batzorde Paritarioan adostutakoa alde batera utzi eta eskola bakoitzeko 

ordezkaritza sindikalarekin “beheranzko” akordio eredua proposatzen du. 

Modu honetan, Paritarioak proposatu bezala, ekainean ordainketa bat 
zehazten da, baina bigarren kopuruaren ordainketa zehaztu gabe. Jokabide 

maltzurra da, izan ere, 2016ko kopurua, otsailean ordaindu ez zena 
ekainean ordainduko delako, eta honek, eskola askotan proposamena 

erakargarria egiten du. 
 

Honen aurrean STEILASek zera esan nahi du: 
 

-Otsailean ordaindu behar ziren 2016ri zegozkion kantitateak ezinbestean 
ekaineko nominan eskuratu behar dira, Kristau Eskolak proposatu duen 

Enpresa Mailako Akordioa sinatu ala ez.  
-Kristau Eskolak proposatu duen Enpresa Mailako Akordioak ez du 

errespetatzen 2016ko Akordioan adostutakoa, ez baitu ez bermarik ez epe 
zehatzik eskaintzen bigarren kalkulurako. Bakarrik izan zitekeen baliagarria 

agiriari hirugarren puntu bat gehituz gero:  “Edozelan ere, Batzorde 
Paritarioak fijotuko dituen kantitateei ekainean “a cuenta” ordaindutakoak 

kendu ondoren geratzen  dena 2017ko abenduaren 31 baino lehen 

ordainduko dira”.  
-Jakina dagoela Enpresa Mailako Akordio baterako esparrua, baina inolaz ere 

ez Kristau Eskolak bideratu nahi duen norabidean, Batzorde Paritarioan 
adostutakoa hobetzeko baizik. Arriskurik gabe, ikastetxe bakoitzean aukera 

dago 2017an Administrazioarengandik jasoko diren “gehiegizko kopuru” 
osoa “a cuenta” aurreratzeko, moduluak izango duen %1eko igoera barne. 

Ez dago aitzakiarik, dagoenekoz, Batzorde Paritarioak egingo duen kalkulu 
ofizialari itxaroteko.   

-Azkenik, gogoratu behar da Batzorde Paritarioak ezarritakoa aldatu ahal 
izateko, derrigorrezkoa dela langileen ordezkariekin idatzizko Akordio bat . 

Ez du balio zuzendaritzaren aldebakarreko erabakiak, ezta ahozko 
akordioren batek ere.   

 
STEILASek, Kristau Eskolari errespetu gehiago exijitzen dio bai langileekiko, 

bai sinatutako akordioei eta baita langileen ordezkariekiko ere. Ulertezina da  

duela bost  urteko zorra ordaindu beharrean oraindik atzeratzeko 
trikimailuak bilatzen ibiltzea. Baten batek argi ez bazuen honekin agerian 

gelditzen da zeintzuk diren bere lehentasunak gasturako eta bere interesak 
ez direla gureak. 


