
 
 

SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEA – 2021/06/18 

 

Ekainaren 18an, Segurtasun eta Osasun Batzordea telematikoki egin zen 

Sailarekin, proposatutako gai-zerrendari jarraituz: 

 

1.- AURREKO BATZORDEAREN AKTA ONARTZEA. 

 

             LABek ez du akta sinatu; izan ere, beti adierazi dugun bezala, bilerak 

grabatu egin beharko lirateke, eta grabazio horiek aktaren eranskin gisa 

geratuko lirateke. Sailak adierazi du hori dela bere borondatea, baina 

oraindik ez dagoela horretarako berme nahikorik, segurtasun juridikoko 

arazoa baita. 

 

2.- 2021EKO PREBENTZIO-ZERBITZU PROPIOA PLANIFIKATZEA. 

 

            Sailak, ekainean bertan, 2021erako plangintzaren taula bat helarazi 

zigun sindikatuoi. Taula hori bi lehentasun-taldetan banatutako zereginen 

eskema bat besterik ez da, non Prebentzio Zerbitzuaren eguneroko lana 

osatzen duten ekintzak agertzen diren, zeregin zehatzak, egiteko datak, 

aurreikusitako iraupena eta plangintza orok izan beharko lituzkeen datuak 

aipatu gabe. 

 

            LABek salatu du plangintza Batzordeari aurkeztu behar zaiola 

aurreko urteko memoriarekin batera, zer egin den eta hurrengo 

urterako planifikatzeko zer geratu den ebaluatzeko. 

 

           Sailak, berriz ere, bere jarduera justifikatu du, pandemiaren ondorioz 

normaltasunez lan egiterik izan ez dela argudiatuta, eta prebentzio-zerbitzua 

sortzen ari ziren gaiei erantzutera mugatu da. 

 

           LABek eskatu du plangintza horretan 1. lehentasun gisa sar 

daitezela arriskuen ebaluazioak egitea eta larrialdi-planak berrikustea. 

Arriskuen ebaluazioa ez da behin betiko betetzen den izapide bat, 

prebentzio-tresna bat da eta, elementu dinamikoa den aldetik, 

berrikusi eta eguneratu egin behar da. 

 

            Sailak erantzun du Prebentzio Zerbitzuak ez duela gaitasunik 



arriskuen ebaluazio horiek orokorrean egiteko. Zerbitzu horretan berriki 

izendatu diren langileak 6 hilabeteko aldi luzaezin baterako zereginak 

metatzeagatik izendatu dira; beraz, irailean kontratu horiek amaitu egiten 

dira, eta berriro 2 teknikari baino ez dira egongo. 

 

           LABek egoera hori salatu du; irailean, prebentzio-zerbitzu bat izan 

genuen aurrean, eta nekez egingo du kalitatezko prebentzio-lana. Horri 

dagokionez, konponbidea bilatzeko eskatu zion Sailari. 

 

 

3.- PREBENTZIO-ZERBITZUAK AURKEZTUTAKO MEMORIAREN AURKAKO 

ALEGAZIOAK. 

 

           Martxoan egindako aurreko Batzordean adierazi genuenez, Sailak 

2020ko memoria osatuko duen informazio gehigarririk eman gabe, berriz 

ere adierazi nahi dugu memoriak informazio orokorra baino ez zuela, 

eta ez, behar bezala, hurrengo urterako egindako jarduera zehatzak eta 

egiteke dauden zereginak. 

 

4.- BESTE GAI INTERESGARRI BATZUK ETA ORDEZKARIEN 

PROPOSAMENAK. 

 

           LABek aurreko batzordeetan eskatu eta erantzunik eman ez zaien 

gai asko eskatu ditu berriz ere, eta idatziz bidali dizkie zuzendariari eta 

Prebentzio Zerbitzuari. Horiek konpromisoa hartu dute gai bakoitzari idatziz 

erantzuteko. (Auzitegi Nagusiko Auzietarako Salan laguntza baten 

ordenagailuaren teklaturako euskarria, informazio-zerbitzu guztietarako 

entzungailuak eta erregistro zibiletako langileak, edukieren kontrola). 

 

           Mahai-mugimenduei dagokienez, berriz ere salatzen dugu, planoen 

gainean egiten direnez, langileak arrisku berrien eraginpean jartzen ari 

direla, igarobideak murrizten ari direla, armairuetara sartzea eragozten dela 

eta mugimendu errepikakorrak egitera behartzen dela. Obra Zerbitzuak 

adierazten du egiten diren aldaketak behin betikoak izango direla 

etorkizuneko pandemietan prebenitzeko. LABek eskatu du kexak dauden 

lanpostuak berrikusteko eta aztertzeko, irtenbide bat eman ahal 

izateko. 

 

LABek asteburu eta jaiegunetan prest dauden guardiako epaitegiak 

garbitzeko eskatu du berriro. 

 

              Sailak bake-epaitegiek bidalitako galdetegiekin egindako txosten bat 



helarazi digu. Txosten horretan, epaitegi bakoitzak dituen prebentzio-

gabeziak agertzen dira. 

 

Datu horiek ikusita, Prebentzio Zerbitzuak udalei jakinaraziko dizkie 

prebentzioaren arloan beharrezkoak diren gomendioak. LABetik berriz 

diogu hori ez dadila hor geratu, jarraipena egin dadila langileei hutsune 

horiek konponduko direla bermatzeko. 

 

 

             LABek, berriz ere, pandemia hau hasi zenetik eskatu du 

mostradore guztiak estaliko dituzten manparak jartzeko. Gaur egun, 

manpara barregarri bat duten mostradoreekin topo egiten jarraitzen 

dugu. 

 

             Bilboko Erregistro Zibilean egindako CO2 neurketei dagokienez, 

1000 ppm-tik gorako balioak lortu baitira, LABek neurri egokiak 

hartzeko eskatu du, argi geratu baita une honetan duten aireztapen 

mekanikoarekin ez dela nahikoa. Berriz ere eskatzen dugu Erregistro 

Zibileko beirategia konpontzeko, altuera egokian jar dadin. 

 

              Gasteizko justizia-jauregiari dagokionez, moketaren ordez 

binilozko lurzorua jartzeko prozesuari buruzko informazioa eskatzeari 

dagokionez, sarrerako halleko leihoaren isolamenduaren ordez, Auzitegi 

Medikuntzako Euskal Institutuaren usainei buruzko txostena, Erregistro 

Zibileko artxiboaren espazioaren arazoa konpontzeko aurreikusitako data, 

eta artxiboan nahiz auzitegi-klinikan eskatutako CO2 neurketak direla eta, 

itxaron dezagun Prebentzio Zerbitzuak haietako bakoitzari idatziz erantzun 

arte. 

 

              Berriz ere, Atotxako justizia-jauregiari dagokionez, leihoen 

kontserbazio-egoeraren inbentarioa helaraztea eskatzen dugu, langileei 

bulego bakoitzean egingo diren jarduketen berri emateko. Era berean, 

berriro eskatzen dugu CO2-aren neurgailu bat jartzeko Zerbitzu Erkide 

Orokorrean (beste zerbitzu batzuk atala, 1. solairua) eta Zigor 

Betearazpeneko Zerbitzu Erkidean (3. solairua). 

 

 

ONDORIOAK. 

 

           Pandemia honetatik apurka-apurka irteten ari garen une honetan, 

LABek salaketa jartzen eta presioa egiten jarraituko du prebentzio-lanean 

aurrerapausoak emateko, eta ez dio uzten COVIDi edozertarako aitzakia 



izaten. Gure segurtasuna eta osasuna bermatzeko neurriak bete daitezela 

eskatuko dugu. 
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