Erref.: FMR / Legelari aholkularia

NEREA URIEN AZPITARTE ANDREAK, BIZKAIKO GIZARTE URGAZPENERAKO FORU
ERAKUNDEAREN GOBERNU BATZORDEKO IDAZKARIAK, HONAKO HAU
ZIURTATZEN DU:
Bizkaiko Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundearen Gobernu Batzordeak, 2020ko maiatzaren
15ean eginiko ezohiko bileran (4/20 akta), besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen,
batzordeburuaren proposamenez:
SANTURTZIKO LAGUNTZA-ZENTROAK UZTEA COVID-AREN KASU POSITIBO DIREN
EGOERA AHULEKO PERTSONEI OSPITALE-ALTA EMAN AURREKO BALIABIDE IZATEARI.
«Lehenengoa.- Xedatzea Santurtzi laguntza-zentroak utziko diola Covidaren kasu positibo diren
egoera ahuleko pertsonei ospitale-alta eman aurreko baliabide izateari; jarduera hori Santurtziko
Itsastarren Etxean eman du, hala erabaki baitzuen Batzorde honek apirilaren 17an.
Bigarrena.- Baimena ematea gaur egun zentro horretan dauden pertsonak lekualdatzeko Gizarte
Ekintza Sailak erabakitzen duenaren arabera.
Hirugarrena.- Eranskinean adierazten diren pertsonak lekualdatzea, eranskinean zehazten diren
baldintzak eta nondik norakoak kontuan hartuta:
Aipatzen diren laneko baldintzak, lanaldiak eta/edo lanpostuen egutegiak edo karteldegiak izango
dira lanpostu berriari dagozkionak. Adierazten diren pertsonak ordezkatzen ari direnek
ordezkatuen baldintzak izango dituzte.
Laugarrena.- Interesdunei jakinaraztea hala erabaki hau nola haren aurreko txostena, zeina
arrazoibide gisa gehitzen zaion erabakiari, eta adieraztea ezen, Lan Arloko Prozeduraren Legearen
testu bateginean xedatutakoarekin bat, demanda aurkez dezaketela beronen kontra, lan-arloko
epaitegian, jakinarazpena jaso eta hurrengo bi hilabeteetan. Horrez gainera, egokitzat jotzen duten
beste edozein ekintza erabili ahal izango dute.
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35.
eta 88. artikuluetan ezarritako ondorioetarako, goiko txosten-proposamenak erabaki honen
arrazoitze gisa balio du.
Bosgarrena.- Gerente andreari ahalmena ematea erabaki hau behar bezala betearazteko
beharrezkoak diren neurri guztiak har ditzan eta, bereziki, zentro edo zerbitzuetako karteldegiak
eta lanaldiak ezartzeko direnak.
Seigarrena.- Erabaki honen berri ematea Gizarte Ekintza Saileko Zentroen Erregistroari, Lan eta
Justizia Sailaren mendeko lan-agintaritzari, Osasun Saileko osasun-arloko agintariei eta Mutualia
erakundeari, jakitun izan daitezen lan-zentro horren itxieraz.

Zazpigarrena.- Erabaki hau helaraztea dibisio eta departamentuetako buruei, Erakundeko
ordezkaritza sozialari eta Ogasun eta Finantza Saileko Fiskalizazio Zerbitzuari.
Zortzigarrena.- Erabaki honek maiatzaren 18tik aurrera sortuko ditu ondorioak, GUFEren iragarkioholean, web-orrian eta intranetean argitaratzen den eguna gorabehera».
Eta jasota gera dadin, ziurtagiri hau egiten da, Bilbon, bi mila eta hogeiko maiatzaren hamabostean.
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