PRESIDENTETZAREN EBAZPENA

COVID-19k eragindako krisia kudeatzeko, Gobernuak martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez alarma egoera
deklaratuta eta horren iraupena beste hamabost egunez luzatuta, 10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa,
oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen
duena, indarrean jarri ondoren, aipatu errege lege dekretuaren eranskinean, baimen hori aplikatzen ez zaien zerbitzuak
zehaztu dira, eta horiek, ondorioz, "funtsezko zerbitzuen" kalifikazioa jasotzen dute. Aipatu eranskinean xedatutakoa betez,
kanpo geratzen dira, eranskin horren 18. apartatuan ezarritakoa aplikatuz, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitateak eta
bere kudeaketa sozietateak, BADESA SAUk, ematen dituen zerbitzuak, hau da: garbiketa-zerbitzuak, mantentze lanak,
premiazko matxuren konponketak, hiri hondakin solidoen bilketa eta animaliak zaintzeko zentro eta zerbitzuak, azken horiek
funtsezko zerbitzutzat jotzen direnen apartatuan daudelako.
Azaldutakoa dela eta, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretuak egoera funtsean aldatzen duenez, funtsezkotzat
jotzen ez diren jarduera guztiak bertan behera gelditzea aurreikusten duelako, beharrezkoa da Mankomunitateak eta
BADESA SAUk, COVID-19ren krisia hasi zenean, zerbitzuak berrantolatzeko hartu zituzten neurriak eguneratzea, erakunde
horiek Debabarrena eskualdeko biztanleei ematen dizkieten zerbitzuen beharrei erantzuteko, eta, aldi berean, 463/2020
Errege Dekretuan eta ondoren emandako 8/2020 eta 10/2020 errege lege dekretuetan ezarritako neurriak betetzeko.
Horiek horrela, Mankomunitatea – BADESA SAUko zerbitzu teknikoek egin zuten eta –2020ko martxoaren 27an– erakunde
bietako langileen ordezkariei helarazi zieten txosten teknikoa ikusita, hartu beharreko neurriak urgentzia handiz ezarri behar
direnez negoziatu ezin direla kontuan hartuta, indarrean dagoen legediaren ondoriozko eskumenak aintzat hartuta, eta
zerbitzuak berrantolatzeko aparteko neurriak eta salbuespenezko neurriak –COVID-19k eragindako krisiaren hasieran
hartutakoak– argitu eta ezartzeko, honen bidez, honako hau
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Mankomunitateak ematen dituen zerbitzuak funtsezkoak direla, eta, funtsezkotzat jotzen diren lan guztietan jarduerari eutsi
behar zaiola. Horrela, dagoeneko hartu diren antolamendu neurriak honela egokitzen dira, 2020ko martxoaren 29tik
aurrerako ondorioekin:
1. Funtsezko zerbitzuak dira: hiri hondakinen bilketa, ibilgailuak mantentzeko lanak eta konponketak, bide garbiketa eta
txakurtegia.
2. Zerbitzu bakoitzean funtsezkotzat jotzen dira honako lan hauek:
2.1. Hiri hondakinen bilketa: Egiten diren lanen % 100 jotzen da funtsezkotzat. Langileen % 100 arituko da lanean,
zerbitzua emateko ezinbestekoa baita lan presentziala. Lantegien bilketa egokituko da: gidariak eta zamaketariak
osatzen duten lantalde bat bakarrik egongo da, orain arte erabiltzen ziren bi kamioien ordez.
2.2.

Hiri hondakinak biltzeko edukiontziak garbitu eta desinfektatzea funtsezkoa eta lehentasunezkoa da.
Bide garbiketa. Ondoko jarduerak funtsezkotzat jotzen dira, eta esleitutako langileen % 100 arituko da lanean:


Desugertzeko makina: Bide publikoaren garbiketa.



Urez garbitzeko makina: Bide publikoa urez garbitzea eta ureztatzea.
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Bide garbiketa zerbitzuan, txandaka lan egingo duten lantaldeak osatuko dira, I. eranskinean aipatzen diren
zerbitzu horri lotutako funtsezko beharrei erantzuteko, lan presentzialaren bidez.
2.3.

Mekanika lantegia: Langileen % 100 arituko da lanean, lan presentziala ezinbestekoa baita funtsezkotzat jo diren
zerbitzuei lotutako ekipamenduak mantentzeko.

2.4.

Teknikariak eta arduradunak: Zerbitzu horretan, langileen % 100 arituko da lanean, funtsezkotzat jo diren
zerbitzuak antolatzeko lan presentziala ezinbestekoa delako.

2.5.

Txakurtegia: Funtsezkotzat jotzen den zerbitzua da, eta aldi honetan jarraituko du; kontratatutako zerbitzua denez,
kontratistari dagokion ziurtagiria emango zaio, Mankomunitatea – BADESA SAUrentzat funtsezko zerbitzuak
ematen duela egiaztatzen duena.

2.6.

2.7.

Garbiguneak: Ermuko garbigunea itxita egongo da, besterik agindu arte. Eibarko eta Elgoibarko garbiguneak
txandaka irekiko dira, Ermuko, Eibarko eta Elgoibarko garbiguneetako langileekin. Mutrikuko garbigunea
normaltasunez irekiko da.
Bulegoko langileak: Telelana egiteko aukerarik ez badago, txandakako lantaldeak osatuko dira, funtsezko
zerbitzuak betetzeko eta horietan aritzeko beharrezkoak diren zerbitzuak emateko. Esparru horretan, arloka
ezarriko da eskatzen den langile kopurua eta, hala badagokio, txandatze sistema.
 Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAUko Kontu Hartzailetza, Kontabilitatea eta


Aurrekontuak: Zerbitzu horretan, langileen % 100ek jardungo du.
Langileak eta Lan Arriskuen Prebentzioa: Langileen % 100.




Zerbitzuen Atala: Txanda 3 egunean behin aldatzea, lan presentzialeko egun bat.
Idazkaritza: Txanda 3 egunean behin aldatzea, lan presentzialeko egun bat.



Tasen Atala: Txanda 3 egunean behin aldatzea, lan presentzialeko egun bat.

Telelanaren bidez lan egingo dute idazkari kontu-hartzaileak eta Kontratazio ataleko administrariak.
Telelanean jarriko dira: ingurumen teknikaria eta Administrazio Bereziko teknikaria, ekonomialaria.
Arduraldiko ehunekoak edozein unetan aldatu ahal izango dira, txosten teknikoa egin ondoren.
3. Erakunde bietako langileak, aldi baterako ezintasunean ez badaude, zerbitzuko beharren mende geratzen dira, eta bere
lanpostuari lotuta ez dauden zereginak egitea eskatu ahal izango zaie. Inguruabar bereziak kasuz kasu aztertuko dira.
4. Etenda jarraituko du bezeroarentzako arretak.
5. Egoera pertsonala dela eta COVID-19 kutsatzeko arrisku berezia duten langileek, iragarki tauletan aditzera eman denez,
beren patologiei buruzko txostena aurkeztu beharko dute prebentzio zerbitzuan, kasua Osasun Ministerioak emandako
jarraibideetan xedatutakoarekin bat izapidetzeko, kanpoko prebentzio zerbitzuaren bidez.
6. Mankomunitateko Zerbitzu Departamentuak harremanetan jarri beharko du funtsezkoak ez diren zerbitzuak ematen
dituzten enpresekin edo hornitzaileekin, 10/2020 ELDrekin bat, zerbitzua kontratuan ezarritako moduan ematen
jarraitzeko edo, nolanahi ere, dagokion zerbitzua behar bezala betetzeko ezinbestekoak diren laguntza taldeak osatzeko.
7. Lana txandaka egiten duten lantaldeko langileen lanaldia, alarma egoerak eta horren luzapenek iraun bitartean, lanean
benetan emandako denboratzat joko da ondorio guztietarako.
Bigarrena.- Erabaki hau aditzera ematea, Debabarrena Eskualdeko Mankomunitatea – BADESA SAUren web orrian eta
iragarki oholetan argitaratuz.
Egigurentarren kalea, 2 behea – 439 Posta-kutxatila – IFZ: G-20.079703 – Tfnoa.: 943/70.07.99 – helb.elektr.: debabarrena@debabarrena.eus – 20600 EIBAR (Gipuzkoa)

Erabaki hau langileen ordezkariei helaraziko zaie, egokitzat jotzen diren alegazioak aurkez ditzaten.
Hirugarrena.- Ebazpen honetan jasotako salbuespenezko neurriek 2020ko martxoaren 29tik aurrerako ondorioak izango
dituzte, eta alarma egoera amaitu arte egongo dira indarrean edo, hala badagokio, oraingo egoeraren baldintza bereziak
aldatu arte.
Laugarrena.- Beharrezkoa izanez gero, gomendio berriak garatu edo eman ahala, edo araudi berri bat agertzen denean,
ebazpen honen bidez onartutako neurriak aldatu ahal izango dira. Era berean, kontuan izango dira langileen ordezkariek
ebazpen honen aurka aurkez ditzaketen alegazioak.

Eibarren, 2020ko martxoaren 30ean
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