
  

SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDEA – 2021/12/16 

Abenduaren 16an segurtasun eta osasun batzordea egin zen Sailarekin eta Prebentzio 

Zerbitzuarekin, proposatutako gai-zerrendari jarraituz. 

 

1.- AURREKO BATZORDEAREN AKTA ONARTZEA. 

LABek ez du akta sinatu, aurreko batzordeetan adierazi dugun bezala, aktaren eranskin 

gisa erantsi beharko litzaiokeelako haren grabazioa. 

 

2.- PREBENTZIO ZERBITZU PROPIOAREN PLANGINTZA 2022. 

Prebentzio Zerbitzuak 2022rako plangintzaren zirriborro bat helarazi digu, eta, beharrak 

eta urteko bilakaera ikusita, aldatu egin daiteke. 

Bertan, lanpostu guztien arriskuen ebaluazioen eguneratzea jasotzen da, LABek 

behin eta berriz eskatzen dituen arriskuen ebaluazioak. 

Halaber, 2022an, arrisku psikosozialen ebaluazioak egingo dira justizia-jauregi 

guztietan. Arrisku psikosozialei buruzko prestakuntza ematea aurreikusi da, ebaluazio 

horietarako datuak hartu aurretik. Gaur egun, prebentzio-zirkuluak egin ondoren, 

Bilboko Buenos Aires Justizia Jauregian egindakoaren azken txostena egiteke gaude. 

Plangintza horretan simulazioak egitea, autobabes-planetakoak berritzea eta larrialdi-

planak ezartzea sartu da. 

Prestakuntzaren atalean, prebentzioari buruzko ikastaroak daude planifikatuta, 

lanpostuaren arriskuen arabera, larrialdiei buruzkoak, baita borondatezko langileen 

prestakuntza ere, bitartekaritza informalerako. 

 



3.- PREBENTZIOKO ORDEZKARIEN PROPOSAMENAK. 

Prebentzio delegatuek instalazio-zerbitzuari eta obra-zerbitzuari bidalitako eskaerei 

dagokienez, honako informazio hau helarazi digute: 

 

 GETXOKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Egiten ari diren klimatizazio-obren epeei dagokienez, jakinarazi dute ezin izango 

direla otsailera arte amaitu, hornidurak atzeratu egin direlako. 

 

 ITOGINAK BARROETA ALDAMAR – BILBOKO JUSTIZIA JAUREGIAN ETA IRUNGO 

EXEKUZIO-ZERBITZUAN: 

Sabai-leihoko itoginei dagokienez, emaitzarik gabeko jarduketa bat egin zen, eta, 

beraz, euri-aldia amaitzen denean obra handiago bat ekarriko duen irtenbide bat 

aztertzen ari dira, eta Irunen ere berdin jokatuko da. 

Adierazi dute ez dagoela eraikinak mantentzeko zerbitzurik, ez baitago aurrekontu-

zuzkidurarik, eta hori beharrezkoa da obra- eta instalazio-jarduketak kontratatzeko. 

Eraikinen estalki askok ordezkapena behar dute, ez konponketa, baina ez dago 

horretarako aurrekonturik. 

 

 BUENOS AIRESKO JUSTIZIA JAUREGIA – BILBO: 

LABek instrukzio-epaitegietan laguntza judizialeko langileen mahaiak egokitzeko 

egindako eskaerari dagokionez, langileen eta ordenagailuen pantailen artean 

nahitaezko gutxieneko distantziak bete daitezen, obra-zerbitzutik adierazi da gai hori 

errepikakorra dela eta ez dagokiola. Adierazi dute altzarien gaia mantentze-lanetako 

zerbitzuari dagokiola, eta, beraz, LABek dagokion eskaera igorriko diola Bizkaiko 

EATri, irtenbide bat eman dezan. 

Era berean, epaitegi horien kanpoaldean eta guardiako epaitegiaren kanpoaldean 

mahaiak jartzeko egindako eskaerari dagokionez ere jardungo dugu. EATk eta 

mantentze-lanek erabaki behar duten gaia dela adierazi digute, eta, beraz, dagokion 

eskaera egingo dugu. 

 

 IRUNGO JUSTIZIA JAUREGIA: 

- Irungo OMZBko biktimen aretoa intsonorizatzeari dagokionez, berrikusi egingo 

da, konpondu ahal izateko. 



- Mugikortasun urriko pertsonak bulego judizialetara sartzea aztertuko da, 

horiek inplementatzeko. 

- Eskatutako beiratearen pixelazioari dagokionez, binilo bat jarriko da, eta hori 

aurreikusita zegoen. Ez dute kontuan hartzen pasabidean holtz zeharrargiak jartzea, 

segurtasun-kontuengatik. 

- Klimatizazio-ekipoek akats larriak dituzte, eta sare hidraulikoak etengabeko 

ihesak. 2022rako aurreikusita daude eraikinaren klimatizazio-sistema berritzeko 

obrak, bero-ponpak, balbulak eta sabai-unitateak (fancoilak) ordezkatzea barne. 

 

 ATOTXA-DONOSTIAKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Klimatizazioaren egoerari buruzko informazioa eskatzeari dagokionez, 

jakinarazten zaigu 2022an sistema berritzeko 2. fasea aurreikusita dagoela, bero-

ponpak eta sabai-unitateak (fancoilak) ordeztea barne. 

Aireztapen-sistema martxan dago, baina VRV sistemaren % 50 ordezkatzea falta da, 

eta, beraz, gaur egun berokuntza unitate elektrikoz estaltzen da. 

Larrialdien simulakroa 21/07/23an egin zen, eta bertan gertatutako akatsak 

zuzendu diren jakiteko informazioa eskatzen diegu. Prebentzio Zerbitzuak erantzun 

du atzerapenarekin konpontzen direla, konponbidea espero zutena baino 

konplexuagoa baita. Instalazio Zerbitzuak jakinarazi digunez, ebakuazio-mezua 

igortzen denetik babes-instalazioek (sirenak, ateak desblokeatzea) erantzuteko 

denbora murrizteko aukerak aztertuko dira, ebakuazio-denbora murrizteko. Sute 

baten hipotesian, eraikinak detekzio automatikoa eta larrialdietarako sakagailuak 

ditu; beraz, suteen zentralak alarma orokorra aktibatuko luke eta babes-instalazioak 

martxan jarriko lituzke detektagailu eta sakagailu horiek aktibatuta dauden unean. 

 

 DURANGOKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Ejekuzio-zerbitzurako behin-behineko artxiboari dagokionez, zona mugatuta 

dago altzari-hornikuntzaren zain, apalategiak batez ere. EATk lehendik dauden 

horniduren arabera kudeatuko du, edo hornidura berriak badira. 

 

 

 

 



 GASTEIZKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

LABek informazio-zerbitzuko leihatila konpontzeko behin eta berriz egin duen 

eskaerari dagokionez, obra-zerbitzuak jakinarazi digu aztertzen ari direla. 

Aireztapenari dagokionez, Instalazio Serbitzuakk jakinarazi digu aireztapen-

instalazioa eraikin judizial osoan funtzionatzen ari dela. Klimatizazio-sistema 

berritzeko 1. fasea gauzatu da, eta 2022an bigarren fasea gauzatzeko proiektua 

kontratatzea aurreikusi da. 

Moketa ordezkatzeko aurrekonturik ez dagoela jakinarazi digute berriro. 

 

 AMURRIOKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

LABek sarbideen arazoa errepikatu du. Instalazioen zerbitzutik jakinarazi digute 

eraikinak ez duela sarbideak kontrolatzeko sistemarik. Segurtasun-langileek kudeatu 

behar duten kontrol-zentro batez, kableatu-sare egituratu batez eta terminalez 

(txarteldegiak) osatutako sistema da, eta eraikin osorako egin beharko den instalazio 

konplexua da. Orain arte ez da aurrekonturik izan jarduera horri ekiteko. 

Bista-aretoko izuaren aurkako botoia jartzeko eskaera behin eta berriz egin 

denez, adierazten zaigu ekipamendu horiek instalatzeko baimena Segurtasun 

Sailburuordetzari dagokiola. Epaile dekanoak dagokion eskaera egin beharko dio 

EATri, eta eskaera hori eraikineko segurtasun-zerbitzuak bermatu beharko du. 

 

 GERNIKAKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Sotoko artxiboetan hautemandako hezetasunei dagokienez, Instalazio 

Zerbitzuaren erantzuna da itoginak daudela sarbide nagusiko eskaileren azpian, eta 

zinkezko erretiluen bidez aireztatutako ganberara eraman behar direla. 

Mendebaldeko artxiboan dagoen hezetasun erlatibo altua hezetasuna kentzeko 

instalazioen bidez konpondu behar da, 2022ko lehen hiruhilekorako martxan jartzea 

aurreikusten baita. Aipatzekoa da 2019an iragazgaizte orokorreko obra konplexu bati 

ekin zitzaiola, eta bertan konpondu zirela ur-iragazketen ondoriozko arazo gehienak. 

Klimatizazioari dagokionez, bulego-lokal guztiek klimatizazio-unitaterik ez duten 

arren, guztiek dute aireztapena. Urte honen hasieran, balio anitzeko bero-ponpa bat 

instalatu zen estalkian, UTA bidez eraikineko aireztapen-aireari beroa zein hotza 

ematen diona. Hori dela eta, indarkeriaren epaitegiko lokalak berogailuak daude 

neguan. Hala ere, bero-ponparen programazioa aldatzen da aireztapen-airearen 

tenperatura 22º-ra igotzeko. 



 

 EIBARKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Gertatutako gertakari larriari dagokionez, obra-zerbitzuko arduradunak adierazi 

du kasu honetan proiekturik gabeko obra dela, eta egikaritze-ordutegien gaia gaizki 

interpretatu duen arduradun bat izendatu zela horretarako, eta enpresak ez duela 

inolako segurtasun-neurririk hartu obra egin den unean. Berriz gertatuko ez den 

gertaera larria dela uste dute. 

LABen jarrera argia eta irmoa da; lantokietan birmoldaketa-obrak egiten 

direnean, ahaleginak egingo dira obra horiek ez daitezen bat etorri langileek 

beren lanpostuan egiten duten lan-jarduerarekin. Langileengan ahalik eta 

eragozpen eta interferentzia gutxien sortzen saiatu beharko da, eta sortzen 

diren arriskuei buruzko prebentzio-neurri egokiak hartu beharko dira. 

 

 BALMASEDAKO JUSTIZIA JAUREGIA: 

Telefonoguneari dagokionez, Telefonicak telefonogunea ahalik eta eperik 

laburrenean ordezka dezan ari gara lanean, baina ezin da eperik aurreikusi. 

 

 BAKE-EPAITEGIAK: 

LABek berriro eskatu du bake-epaitegien egoerari buruzko informazioa emateko, eta 

epaitegietan dauden akatsak konpondu diren jakiteko. 

Bake-epaitegien elkarteen kasuan, non langile guztiak ezin diren lantokira joan, 

jakinarazten zaigu idazki xehatu bat bidali beharko dutela Giza Baliabideetara, elkarte 

bereko bake-epaitegi bakoitzera joango diren egunak jasotzen dituena, baimena 

eman diezaioten. 

Zuiako Elkarteari dagokionez, eta ARAMAIOKO Udaleko langileek maskara erabiltzen 

ez dutela ikusita, LABek horri buruzko neurriren bat hartzeko eskatu du. 

Zuzendaritzak udal horretako alkatetzari idazki bat bidaltzea proposatu du 

horretarako. 

 

Gainerako organo judizialetan maskara erabiltzeari dagokionez, Prebentzio 

Zerbitzuak baloratu egiten du Justizia Administrazioaren letraduei, Gobernu 

Idazkaritzaren eta Idazkaritza Koordinatzaileen bitartez, langileek maskara erabiltzeko 

betebeharra betetzen dutela ikuskatzeko lana helarazteko aukera. 



 

"PRISMA" aplikazioari buruzko informazioa eskatu ondoren, jakinarazten zaigu GMAO 

(Ordenagailuz Lagundutako Mantentze-lanen Kudeaketa) bat ezartzea Instalazio 

Zerbitzuaren ekimen bati erantzuten diola eta eraikinen mantentze-lanen kudeaketa 

erraztea duela helburu. "Prisma" GMAO bat da, eraikinen mantentze-lanak kudeatzeko 

software bat, lizentzia behar duena. 

Euskadi osoan dago martxan, baina gaur egun Bizkaiko eraikinen erabiltzaileekin baino 

ez da interaktiboa. 2022an interaktibitatea Araban eta Gipuzkoan hedatzea aurreikusita 

dago, eta, hori lortzeko, Informatika Judizialeko Zerbitzuaren, Instalazio Zerbitzuaren eta 

Sisteplant-Smart Maintenanceren baterako lana behar da. 

Interaktibitatea da edozein pertsonak, bere lanpostutik, Justiziako intranetean banner 

bidez, instalazioen mantentze-lanen gorabehera bat edo matxuraren zati bat jakinarazi 

ahal izatea. Matxuren jakinarazpena mantentze-kontratara iristen da, eta horrek 

dagokion konponketa kudeatzen du. 

 

ONDORIOAK. – 

LABek Segurtasun eta Osasun Batzordean jorratutako gai zehatz guztiak islatu nahi izan 

ditu, Zerbitzuek emandako erantzunekin. Prebentzioaren helburua da arrisku-egoerak 

detektatzea, egoera horiei irtenbide bat emateko eskatzea, eta, ondoren, arazoa 

desagertu dela egiaztatzeko jarraipena egitea. 

Zuen lanpostuan lan-segurtasunaren arloan antzematen duzuen edozein premia 

jakinaraz diezaguzuen animatzen zaituztegu, konpontzen saia gaitezen. 

LABek salatzen jarraituko du langileen segurtasuna eta osasuna bermatzen ez dela 

ikusten dugunean, eta prebentzio-lanean aurrerapausoak emateko borrokatuko dugu. 

 

 

2021/12/17 


