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Arartekoaren ebazpena, 2010eko otsailaren 9koa. Horren bidez, Arartekoaren 
esku-hartzea amaitzen da, Donostiako adinekoentzako “Aldakonea” egoitzako 
greban. 
 
 
 

Aurrekariak 
 
 
1. Donostiako Aldakonea egoitzan bizi diren pertsonen senideen talde batek 

erakunde honetara jo zuen, 2009ko maiatzaren 27an. Senide taldeak adierazi 
zigun kezkatuta zegoela zentro horretako langileen greba adinekoen zainketan 
izaten ari zen ondorioak zirela-eta.  

 
Senideek adierazi zuten 2008ko abenduaren 31n adinekoen egoitzetako 
langileen hitzarmen kolektiboaren iraunaldia amaitu zela eta, horregatik, beste 
hitzarmen bat sinatzeko beharra zegoela. Horretarako negoziazio mahaia osatu 
zela eta langileen alderdia eta enpresarena elkarrizketan hasi zirela esan zuten. 
Hala ere, antza, bi alderdien artean desadostasun handia sortu zen langileen 
eskabideei buruz. Horregatik, alderdietako batek negoziazio mahaia utzi zuen 
eta, hortaz, bi alderdien arteko elkarrizketa eten egin zen.  

 
Senide taldeak adierazi zuen, egoera horren aurrean, sindikatu batek –ELAk– 
egoitza horretan grebara deitu zuela. 2009ko otsailean lan-etenaldiak hasi ziren 
–egun batzuetan ordubetekoak eta besteetan hiru ordukoak–. Grebaren 
iraupena areagotu egin zen negoziazio mahaia hautsi ondoren, eta 6 orduko lan-
etenaldiak txandaka –egun batean bai, bestean ez– egiten hasi ziren (hiru ordu 
goizeko 8etatik 11k arte, eta beste hiru ordu ilunabarreko 7etatik 10ak arte).  

 
Adierazi zuten Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak gutxieneko zerbitzuak jarri 
zituela, baina erreklamatzaileen ustez ez zirela nahikoa “gutxieneko zainketa 
emateko, egoiliarren segurtasuna bermatzeko eta arretarik eza ekiditeko”. Euren 
ustez desegokiak ziren egoera batzuk aipatu zituzten. 

 
Senide taldeak, bilera egin zutenean, hainbat ekintza burutzea erabaki zuen, 
arazoa bideratzeko eta konponbide bat bilatzeko asmoz. Horretarako, egoera 
hedabideetan salatu zuten eta hainbat erakunde publikoetara idazkiak bidali 
zituzten, adibidez Donostiako Udalera eta Gipuzkoako Batzar Nagusietara.  Era 
berean, egoitza zerbitzua kudeatzen duen enpresarekin gauza bera egin zuten. 
Gainera, senide horien ordezkari bat gatazkan sartuta dauden erakundeetako 
hainbat arduradunekin bildu zen, egoera konpontzeko helburuarekin, baina ez 
zuen emaitza onik lortu. 

 
Hori guztia ikusirik, erakunde honetara jo zuten.  
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2. Donostiako Adinekoentzako Aldakonea egoitzak titulartasun publikoa du  
–Gipuzkoako Foru Aldundia–, baina kudeaketa pribatua –UTE Aldakonea, 
Biharko Gipuzkoa, S.L.k eta Lanar, S.L.k osatzen dutena–, zerbitzu publikoa 
kudeatzeko eta erabiltzeko emandako kontratuaren bidez, 1999ko maiatzaren 
17an, lehiaketa publiko bidez lortua. Zentroan, egoitza gisa, 108 plaza daude. 
Horrez gain, egunean zehar bertan egoteko 30 plaza ditu eta, ordutegia dela-
eta, grebak ez du horiengan eraginik. Ebazpen hau idazteko unean, egoitzan 96 
pertsona daude. Zentroan, bertan adierazi digutenaren arabera, eta baita 
Gizarte Politikako Foru Departamenduan ere, 96 pertsona daude, eta horietatik 
91k mendetasun handia dute. Gainera, 96 pertsona horietatik 45 
psikogeriatriako unitatean daude. 

 
Egoitzako langileak aipatutako enpresaren mende daude, guztiz. Emakidaren 
baldintza ekonomiko eta juridiko administratiboen agiriaren arabera, esleipendun 
enpresari dagokio bere lana burutzeko behar dituen langileak kontratatzea. Alde 
horretatik, 11.5 puntuak hauxe adierazten du: "Emakidadunari soilik dagokio 
langileak kontratatzea. Gipuzkoako Foru Aldundiak ez du harreman juridikorik 
izango emakidadunaren zerbitzura dauden langileekin, agiri honen xedea den 
kontratua indarrean dagoen bitartean, ezta kontratua amaitzen denean ere". 
Langile horien hitzarmena Gipuzkoako egoitzetako langileen 2005-2008 
hitzarmena da, 2008ko abenduaren 31n amaitua. Hortaz, hurrengo 
laurtekorako hitzarmen berri bat adostu  behar da, 2009-2012. 

 
 
3. 2009ko ekainaren 26an Arartekoa Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte 

Politikako Departamenduko arduradunekin bildu zen, arduradunek hala 
eskatuta. Bilera horretan, arduradunek adierazi zuten foru departamenduak 
kezka zuela egoitzan zegoen greba egoeragatik -lehen esan dugun moduan, foru 
egoitza da, baina kudeaketa pribatua du- eta egoeraren gainean zuten ikuspegia 
helarazi ziguten. Adierazi zenaren arabera, greba otsailaren 23an hasi zen, 
langileek enpresa kudeatzaileari (UTE Aldakonea) egindako eskabideengatik, 
batez ere soldatari buruzkoengatik. Langile horiek eskatzen dute euren soldata 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren kudeaketa zuzena duen egoitza bakarreko foru 
langileek duten soldatarekin parekatzea. Egoitza hori Eibarko Egogain zentroa 
da. Negoziazio mahaia osatu zen, sindikatuekin –langileen ordezkari gisa– eta 
Gipuzkoako enpresen ADEGI elkartearekin –enpresaren ordezkari gisa–. Hala 
ere, negoziazioak bertan behera utzi ziren eta ez zekiten arbitrajerik eskatu 
zenik.  

 
Foru departamendu horren gizarte zerbitzuen ikuskaritzak neurri batzuk hartu 
zituen grebaren egoera ikusirik. Alde batetik, egoitzari hainbat eginkizun 
adierazi zizkion, bere ustez egoitzan ematen den arretarako oinarrizkoak 
zirenak. Bestalde, astero ikuskapen bisitaldiak egin zituen, aurretik aipatu 
duguna betetzen ari ote ziren egiaztatzeko eta, horrez gain, Eusko 
Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak langileen gutxieneko 
zerbitzuei buruz emandako agindua betetzen zela egiaztatzeko.  
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Burutu beharreko oinarrizko eginkizun horiek agiri batek jasotzen ditu eta 
honakoak dira: 

 
"Grebak irauten duen bitartean egoiliarrei ematen zaien oinarrizko arreta maila:  

 
- Egoiliar guztiak ohetik altxatzea, medikuaren agindua dela-eta ohean egon 

behar dutenak izan ezik. 
- Gosaria, bazkaria eta afaria ordu egokian banatzea, ordu tarte txikian 

gehiegi irenstea saihestuz. 
- Botikak medikuak agindutako orduetan ematea. 
- Pixoihalak zentroak ezarritako jarraibideen arabera aldatzea, medikuen 

agindua duten kasuetan izan ezik. 
- Eusteko gai diren pertsonen kasuan, komunera laguntzea, ezarritako 

jarraibideen arabera. 
- Hidratazioa, agindutakoa. 
- Higienea eta bainua, astean gutxienez dutxa bat eta gainerakoan, higiene 

egokia. 
- Ohiko ordutegian oheratzea, medikuak hala agindu ezean. 
- Gorputzeko jarrera aldatzea, hala agindutako kasu guztietan, eta muga bat 

jarri behar izango balitz, kasuei lehentasuna eman behar zaie (medikuak 
agindutakoaren arabera). 

- Osasun alorrean, egoiliarren azalaren egoerari arreta berezia emango zaio, 
eta dituzten ultzeren bilakaerari eta ultzera berrien agerpenari arreta jarriko 
zaie. 

 
Egoitzak, idatziz, antolamendu bat ezarri behar du eta, bertan, egoiliarrak 
artatzeko oinarrizko beharrak betetzeko burutu behar diren eginkizunak 
izendatuko dira. Antolamendu hori egunetik egunera alda daiteke". 

 
Foru arduradunek adierazi zuten greba, ezinbestean, zentroko antolamenduan 
eragina izaten ari zela eta ordutegi batzuk egokitu behar zirela. Baina oinarrizko 
arreta horiek errespetatzen zirela, zentroko zuzendaritzak grebako 
ordutegietarako antolamendu zorrotza ezarri zuelako. Hala ere, adierazi ziguten, 
senide batzuek presioa egiteko burututako jarduera batzuek arazoak 
zekartzatela egoitzako antolamenduarentzat. Esaterako, senide batzuk ez zuten 
afaltzeko ordutegia errespetatzen, bere senidea jangelara berandu eramaten 
baitzuten -afaltzeko ordua ordu erdi aurreratu zen egoiliar batzuentzat-.  

 
Foru departamenduko arduradunek adierazi zuten egoeran zailtasuna ikusten 
zutela; izan ere, laneko gatazka enpresa pribatu baten (lehen aipatutakoa) eta 
bertako langileen artean zegoen. Hala ere, zerbitzua foruarena da eta gatazkak 
zuzenean egoitzan bizi diren pertsonei eragiten die; izan ere, greba orain euren 
etxea den zentroan ari dira egiten. Pertsona horiek adinekoak dira eta 
mendetasun handia dute. Foru Aldundiari dagokio eurak zaintzea. 

 
Gero, foru departamendu horrekin harremana izan dugu eta gai zehatz batzuen 
berri eman digu. Duela gutxi, ebazpen hau eman aurretik, foru administrazioak 
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helaraz ziezagukeena eguneratu nahi izan genuen. Horretarako, Gizarte 
Politikako Departamenduarekin bilera bat egitea eskatu genuen, zehazki 
ikuskapen alorrarekin. Aldi horretan ere, informazioa helarazi ziguten eta gaiari 
buruzko dokumentazioa eman ziguten.  

 
Aipatu behar dugu greba deitzea, hasieran orokorra izan zela, hau da, 
zeharkako kudeaketa zuten Gipuzkoako zentro batzuentzako. Eta gainera, 
gutxieneko zerbitzuak dei orokor horretarako ezarri zirela, zentrorik zehaztu 
gabe. Apiriletik aurrera, Aldakonea zentrorako gutxieneko zerbitzuak ezarri ziren 
(grebak indarrean jarraitzen zuen zentroetako bat zelako). Une hartan, foru 
ikuskapen langileek beren esku-hartzea areagotu zuten -ordura arte arina izan 
zen- eta apirilaren 24an egoitzara bisitaldiak egiten hasi ziren. Orduz geroztik, 
bisitaldi horiek ia astero egiten dira, 2009ko abenduan izan ezik, bi egin baitira 
(4an eta 15ean) eta 2010eko urtarrilean izan ezik (lehenengo bisitaldia 14an 
izan da). Foru langileek adierazi zigutenaren arabera, bisitaldiak aurretik abisurik 
eman gabe egiten dira.  

 
Zentroan pertsona gehiago onartzeko prozesua eten zen, baina berriro ere ireki 
da, itxaron zerrendan dauden pertsonentzako, eskaera aurkeztutakoan ahal 
adierazi zutelako. Hala ere, adierazi zuten familiei zentroan bizitzen den greba 
egoeraren berri ematen zaiela; horrela, erabakia behar bezala har dezakete. 
 
 

4. Arartekoaren erakundeak zuzenean aztertu nahi izan du egoitzan ematen den 
arreta, bai egoiliarrei ematen zaien zainketa, baita instalazioetako garbiketa, 
arropen garbiketa eta abar ere. Horretarako, erakundeko langileek hainbat 
bisitaldi burutu dituzte zentroan, guzti-guztiak aurretik abisurik eman gabe. 
Lehenengo bisitaldia 2009ko ekainaren 26an egin genuen. Geldialdiak 
txandakakoak ziren, egun batean bai eta bestean ez; goizetan 8etatik 10:30ak 
arte, eta ilunabarretan 6:30etatik 10ak arte. Egoitzako zuzendariak adierazi 
zigunaren arabera, instalazioen eta arropen garbiketa zerbitzuak beste enpresa 
batekin azpikontratatuta daude, eta hortaz, lan horiek ez dute grebaren eraginik 
izan. Egoiliarren arreta pertsonalari dagokionez, ez zen aurkitu pertsona 
horientzako oinarrizkoak diren gaietan arreta falta zegoela adierazten zuen 
zantzurik.  

 
Zentroko zuzendariak azaldu zigun, egoiliarrek grebaren eragina ahalik eta 
gutxien nabaritzeko moduan antolatu zutela zerbitzua. Eginkizunen plangintza 
zorrotza zeukaten, denbora kontrolatuz, pertsona guztiei arreta emateko, 
beharrezkoak ziren eginkizunetan eta ordutegi egokian. Gainera, jarduera 
terapeutikoak eta lanerako jarduerak burutzen jarraitu zen. 
 
Irailaren 14an egoitzako bisitaldia berriro burutu zen. Langileen gutxieneko 
zerbitzuen agindu berri bat indarrean sartu berri zegoen eta grebako ordutegia 
aldatu egin zen: goizeko 8etatik 10:30ak arte, astelehenetik larunbatera, 
jaiegunetan izan ezik. Zentroan ordu horretan egoten da mugimendu handiena, 
orduan egin behar baitira jarduera gehienak: egoiliarrei sendaketak egin behar 
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zaizkie, egoiliarrak altxatu, dutxatu eta jantzi behar dira, gosaria eta botikak 
eman behar zaizkie eta abar. Ordutegi berri horrekin, berriro ere eginkizun 
batzuk egokitu ziren, adibidez, afariaren ordutegia lehengo ordutegian jarri zen. 
Hortaz, lehen aipatutako egoera normaltasunera itzuli zen. Horri esker, 
egoiliarrak ohiko orduan, gaueko 10etan, ohean egon zitezkeen. 

 
Instalazioen bisitaldian ikusi genuen egoitzako garbiketa eta pertsonei 
emandako higienea eta arreta egokiak zirela. Hala ere, zuzendaritzak adierazi 
zigun nekea handia zela, hilabetetan zehar luzatzen ari zen egoera zela eta. 
Negoziazio mahaiak hautsita jarraitzen zuen. Izan ere, patronalaren ustez, greba 
deitu zuen sindikatuaren asmoa ez zen onargarria. 

 
Ebazpen hau eman aurretik, zentroan beste bisitaldi bat egin genuen, 2010eko 
urtarrilaren 25ean. Grebaren ordutegiak berdin jarraitzen du, zentroaren 
antolamenduak mugimendu gehien duen unean. Goizero egiten diren 
eginkizunen antolamendua egokia izan arren –egoiliar guztiak egunero 
dutxatzea barne hartzen duten eginkizunak–, gutxieneko zerbitzuengatik langile 
gutxiago izatearen ondorioz, pertsona guztiak jaikitzeko ordua eta beren 
jarduerekin hasteko ordua gehiegi atzeratzen da. Horri dagokionez, bisitaldian 
egoiliar batekin hitz egin genuen. Kexu zen ohean ematen zituen ordu 
kopuruarengatik eta adierazi zigun goizago altxa zezatela nahi zuela. Hori ez da 
erraza egungo egoeran.  

 
Indarrean dagoen gutxieneko zerbitzuen aginduaren arabera, hauxe da 
arretarako langiletatik egiten den murrizketa. Laguntzaileen heren bat murrizten 
da, egunero (18tik 12 geratzen dira). Erizainen erdia murrizten da, 
astelehenetan, ostegunetan eta ostiraletan (2tik 1 geratzen da); asteartetan eta 
asteazkenetan heren bat (3tik 1 geratzen da) eta larunbatetan ez dago 
aldaketarik (pertsona 1).  

 
Greban ia urtebete eman ondoren (2009ko otsailaren 23tik), grebaren 
ondorioak jaso dituzten alderdi guztiek adierazi ziguten nekatuta, gogaituta eta 
gaizki zeudela: egoiliarrak, senideak, langileak –grebari atxikita egon edo ez. 
Egun hartan eman ziguten informazioaren arabera, grebara atxikitako arreta 
zuzenerako langileen portzentajea (laguntzaileak eta erizainak) % 60 ingurukoa 
da. Hala ere, adierazi ziguten gutxieneko zerbitzuak eta oinarrizkotzat jotzen 
diren eginkizunak betetzen direla. Aitzitik, grebak goizeko jardueretan eragina 
du (lanerako jardueretan, mugikortasunezko jardueretan...). Izan ere, jarduerak 
burutzen ohiko egoeran baino geroago hasten direnez, jarduerek iraupen 
murritzagoa dute eta aurreikusitakoa baino jende gehiago elkartzen da, ordutegi 
desberdinetako jendea elkartu behar baita.  

 
Egoitzako familien eta erabiltzaileen batzordea osatze prozesuan dago. Hala ere, 
greba dela-eta, senideek zentroan egiten dituzte bilerak, eta horietarako 
deialdiak. 

 
 



 

 6 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

5. Erakunde honek egoitzako greba egoerari eusteko aukerei buruzko azterketa 
egin zuen. Horretarako aintzat hartu zituen esparru juridikoa, erabaki judizialak 
eta gaiari buruzko beste alderdi batzuk. Hurrengo kapituluan horri buruz arituko 
gara. 

 
 
6. Erakunde honek, Eusko Jaurlaritzaren iritzia ere jakin nahi izan zuen. Zehazki 

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarena, gutxieneko zerbitzuak ezartzeko 
eskumena duena baita. Horretarako, sail horri idazki bat bidali genion. Bertan, 
alde batetik, egoitzako egoerari buruz dugun kezka adierazi genuen, grebak 
zuzenean egoera ahula duten pertsonengan eragina duela aintzat hartuta. 
Pertsona horiek besteen laguntza behar dute bizitzan oinarrizkoak diren 
jarduerak burutu ahal izateko (jaiki, oheratu, garbitu, elikatu...). Izan ere, arrazoi 
horregatik beragatik sartu ziren egoitzan. Bestalde, hainbat gaiei buruzko 
informazioa eskatu genuen, esaterako, indarrean zeuden gutxieneko zerbitzuak 
zein ziren eta langileen kopuru osotik, kategoriaka, zenbateko portzentajea 
adierazten zuten. 
 
Eusko Jaurlaritzako sail horrek informazio ugari eman zigun. Besteak beste, 
esku artean dugun greban eta halako kasuetan –herritarrentzako funtsezkoa 
den zerbitzu publikoa, erakunde pribatu batek kudeatua– gutxieneko zerbitzuak 
ezartzeko erabilitako irizpideak eta metodologia zein ziren adierazi ziguten.  

 
Metodologiari dagokionez, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak adierazi zuen, 
greba deitu zela jakin ondoren, gatazkako alderdien informazioa eta 
proposamenak bildu zituela. Alde batetik, zuzenean gatazkan sartuta dauden 
alderdiek esan beharrekoa entzun zuen: langileena, sindikatuaren 
ordezkaritzaren bidez, eta horiek kontratatu dituen enpresa pribatuarena. Beste 
alde batetik, zerbitzuaren kudeaketa kontratatu duen zerbitzu horren titularra 
den administrazioari ere deitu zitzaion –kasu honetan Foru Aldundia–. Gainera, 
Foru Aldundiko Gizarte Zerbitzuen Ikuskaritzari ere deitu zitzaion, grebak 
irauten duen bitartean egoiliarrak baldintza egokia dutela bermatze aldera, 
egoitzako jarraipena egiteko eskumena berak baitu. 

 
Alderdi horiei guztiei entzun ondoren, eta adostasunik egon ez bada, Enplegu 
eta Gizarte Gaietako sailburuak, lan administrazioko agintaritzak proposatuta –
sail horren Lan Zuzendaritza– greban zehar egongo den zerbitzua emango duten 
gutxieneko pertsonei buruzko agindua eman zuen. 

 
Sailak gogorarazi zuen greba egiteko eskubidea Konstituzioan jasota dagoen 
funtsezko eskubidea dela (28.2 artikulua), eta eskubide horri, besteak beste 
bizitzeko, osotasun fisikorako eta osasunerako eskubideari bezalaxe, babesa 
ematen zaiola. Hortaz, eragindako alderdiek aurrez aurre dituzten eskubideak 
elkartu behar dira. Kasu honetan –sailak adierazita- osasunerako eskubidea eta 
egoitzetan dauden pertsonek arreta jasotzeko duten eskubidea “...ezin dira 
behar duten babesik gabe utzi, langileek greba egiteko legezkoa duten 
eskubidearen aurrean. Bestalde, babes horrek ezin lezake, inola ere, gutxieneko 
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zerbitzuak ezarriz greba egiteko eskubidearen edukia baliogabetu, horiek 
ezartzeak buru izan behar duen izaera murriztailea dela-eta, Konstituzio 
Auzitegiak ezarritako doktrinaren arabera”. 

 
Horrez gain, adierazi dute egoitza geriatrikoetako grebak kezka handia direla 
sailarentzat. Izan ere, gatazkaren ondorioek eragina dute oso ahula den talde 
batengan: adinekoak, ezgaitasun handia dutenak, eta horrek mendetasun 
handiko egoera eragiten die. 
 
Horregatik, gutxieneko zerbitzuak ezartzeko erabiltzen diren irizpideen asmoa da 
egoitzan dauden pertsonen ematen zaien arretak ahalik eta kaleta gutxien 
jasatea. “Arreta jarraitua eta osoa bermatzea, bereziki medikuen prebentziozko 
arretari dagokionez eta eremu biopsikosozialari eusteari dagokionez.” Alde 
horretatik, sailak adierazi zuen nahitaez egin beharreko oinarrizko eginkizunak 
zein ziren eta honakoa esan zuen: "...aipatutako arretak barne hartu behar ditu 
adineko pertsonentzako eginkizunak, esaterako, altxatzea, oheratzea, garbitzea, 
garbiketa pertsonala egitea, jatekoak ematea eta behar duten pertsonei botikak 
ematea". Sailaren ustez, gainera “Jarduera horiek ezinbestekoak dira pertsona 
horien osotasun fisiko eta morala bermatu ahal izateko...”, araudi desberdinaren 
arabera.  

 
Era berean, aintzat hartu ziren egoitzan ematen den arreta sozio-sanitario osoa, 
egoitzan dauden pertsonen mendetasun maila, eraikinaren banaketa espaziala, 
eragindako egunak eta orduak, eta grebaren iraupena. Horrez gain, desberdindu 
egiten dira zuzeneko arreta ematen duten zerbitzuak (osasun arreta eta arreta 
geriatrikoa), pertsonen osasunean eta osotasunean eragin zuzena dutenak, eta 
beste zerbitzu guztiak (garbiketa, garbitokia, administrazioa...), askoz eragin 
txikiagoa dutenak.  
 
Aldakonea egoitzari dagokionez, zehazki informazioa helarazi ziguten lan 
kategoria bakoitzeko, oinarrizko zerbitzuen ondorioz eragindako pertsona 
kopuruari buruz. Datu horien osagarri, gero, Aldundiko Gizarte Politikako 
Departamenduaren informazioa jaso genuen. Egungo gutxieneko zerbitzuak 
ezartzen dituen agindua 2009ko abenduaren 10ekoa da, eta otsailaren 10era 
arteko iraunaldia du. Horren arabera, grebako ordutegia hauxe da: goizetan 
8etatik 10:30etara, asteko 6 egunetan (astelehenetik larunbatera), jaiegunetan 
izan ezik. Gutxieneko zerbitzua ematen duten laguntzaileak % 66,6 dira. 4. 
puntuan adierazi dugu zein diren ordutegi horretan eragina jaso duten zuzeneko 
arretako langileak. 

 
 
7. Gipuzkoako Batzar Nagusiek Gipuzkoako hainbat egoitzatan, Aldakonean 

bezalaxe, sortu den gatazka tratatu dute, sektoreko hitzarmen kolektibo berri 
bat negoziatzerakoan adostasun falta dagoelako. 2009an gutxienez hiru aldiz 
eztabaidatu zen gai honi buruz Gizarte Politikako Batzordean (apirilaren 1ean, 
maiatzaren 11n eta ekainaren 26an), lehenengo bi data horietan foru 
diputatuaren agerraldiarekin. 
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Gogoetak 
 
 
1. Adinekoentzako Aldakonea egoitzak foru titulartasuna du, baina aldundiak 

erakunde pribatu bati esleitu dio egoitzako kudeaketa. Hori horrela, zentro 
horretako langileek enpresa pribatu baten mende daude, lan harremana berekin 
ezarrita baitute. Langile horiek greba hasi dute, beren laneko eskakizunak 
aldarrikatzeko. Gertaera hori dela-eta, zentroko jarduera egoera berrira egokitu 
behar da. 

 
Greba egitea konstituzioko eskubide bat da, hala onartuta dago eta oinarrizko 
eskubideen mailakoa da. Horrela, Konstituzioaren 28.2 artikuluak honakoa dio: 
“Langileen greba eskubidea aitortzen da haien interesak defendatzeko. Legeak 
eskubide horren egikaritza arautuko du, eta legeak berak bermeak ezarriko ditu 
gizarteko zerbitzu premiazkoenei eusten zaiela ziurtatzeko.”  

 
Hala ere, eskubide hori, besteak bezalaxe, ez da erabatekoa. Izan ere, eskubide 
hori baliatzeak mugak ditu, eta aipatutako auzitegiak horri buruzko epaia eman 
du. Muga horien arrazoia da, kasu honetan, grebak zuzenean eragin duen 
alderdiaren eskubidea, hau da, adineko pertsonena: euren egoera aintzat 
hartuta, arreta egokia izateko eskubidea. Hori osasunerako eta arreta osorako 
eskubideari lotuta dago, oinarrizko terminoetan. Hortaz, greba honetan aurrez 
aurre dauden bi eskubide ditugu esku artean, eta babestu egin behar dira: 
osasunerako eta egoiliarrek arreta jasotzeko duten eskubidea eta langileek 
greba egiteko duten eskubidea. Bi eskubideen artean oreka bat aurkitu behar 
da. Horrela, bietako ezein ez da kaltetuko edo ez da ezeinen funtsezko 
elementuengan eraginik izango. 

 
Greba egiteko eskubideak duen mugaren funtsezko elementu bat lan 
administrazioko agintaritzaren esku-hartzea da. Horrek gutxieneko zerbitzuak 
edo nahitaez eman behar direnak ezartzen ditu. Horretarako, lanean jarraitu 
behar duten gutxieneko langileen kopurua zehazten du, lan kategorien arabera. 
Konstituzioko 28.2 artikuluan ezarritako greba egiteko eskubidearen lege 
organikoa oraindik onartu ez zenez, gai honetan martxoaren 4ko 17/1977 
Errege Dekretu-Legea aplikatzen jarraitzen da; horrek lan harremanen araudia 
erreformatzen du. 10. artikuluak honakoa dio: "Greba egiten denean edozein 
zerbitzu publiko edo onartuta dagoen eta geroraezina den beharrizaneko 
edozein zerbitzu eskaintzeko enpresetan, eta larritasun bereziko egoerak 
daudenean, gobernuko agintaritzak beharrezko neurriak hartu ahal izango ditu, 
zerbitzuen funtzionamendua bermatzeko. Gobernuak, era berean, helburu 
horretarako esku-hartzeko neurri egokiak aldatu ahal izango ditu". 
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Hortaz, agindu horrek gutxieneko zerbitzuak ezartzeko bi baldintza zehazten 
ditu: a) grebak zerbitzu publikoak edo onartuta dauden eta geroraezinak diren 
beharrizaneko zerbitzuak ematen dituzten enpresetan gertatzea eta b) larritasun 
bereziko egoera dagoenean. Bi baldintza horiek gertatzen dira mendetasuna 
duten adineko pertsonen egoitza bateko greban. 

 
Konstituzio Auzitegiak hainbatetan eman ditu gutxieneko zerbitzuei buruzko 
epaiak, eta horien irizpideak hainbat epaietan jasota daude, besteak beste, 
ekainaren 19ko Konstituzio Auzitegiko 183/2006 Epaian. Laburbilduz, auzitegi 
horrek honakoa dio: 

 
- Grebaren ondorioz zerbitzua, ezinbestean, eraginda geratzen da eta eragozpen 

hori gain hartu behar da.  
- Gutxieneko zerbitzuek zerbitzua oinarrian betetzea bermatu behar dute, baina 

horrek ez du eskatzen ohiko etekina lortu behar denik edo zerbitzuak modu 
arruntean funtzionatzea bermatu behar denik. Hori beteko balitz, greba 
egiteko eskubidea urratuko litzateke. 

- Greba egiten duten langileei ezartzen zaizkien sakrifizioen artean eta 
eragindako zerbitzua erabiltzen dutenek jasandakoen artean arrazoizko oreka 
bat bilatu behar da. 

- Hortaz, zerbitzuaren ohiko funtzionamendua arrazoizko mugetaraino baino ez 
da eraldatuko. Ez da beharrik gabe kaltetzeko presioa gehitu behar. Langileek 
euren interesak grebaren bidez defendatzeko eta sustatzeko duten eskubidea 
utzi egingo da greba horren bitartez langileek jasaten dutena baino kalte 
larriagoa sortzen denean edo sor daitekeenean. “Komunitateak ezinbesteko 
prestazioak jasotzeko duen eskubideak lehentasuna du greba egiteko 
eskubidearen alboan". 

 
Auzitegi Gorenak ere gai honi buruz duen iritzia emateko aukera izan du, 
planteatu dizkioten kasu zehatzak aztertzeko garaian. 2007ko urriaren 22ko 
epaian, Auzitegi Gorenak konstituzioaren eta auzitegiaren jurisprudentzia gogora 
ekartzen du, eta aurrekoaz gain, honakoa adierazten du: 

 
- Greba egiteko eskubidea konstituzioak onartutako eta babestutako beste 

eskubide batzuk baliatzearekin moldatu behar da. 
- Oinarrizko zerbitzuen kontzeptua interesen izaerari buruzkoa da eta 

zerbitzua interes horiek asetzeko ematen da, oinarrizko eskubideekin 
elkartuz, eta baita konstituzioak babestutako askatasun publiko eta 
ondasunekin ere. 

- Gutxieneko zerbitzuak hartzerakoan, aintzat hartu behar dira hedadura  
–lurraldekoa eta pertsonena– aurreikusitako iraupena eta beste inguruabar 
batzuk, esaterako, zerbitzua emateko behar zehatzak eta babestutako 
ondasunen izaera. 

 
 
2. Greba bi alderdiren arteko gatazkaren ondorioa da, langileena eta enpresa edo 

enplegatzailearena. Gatazka hori testuinguru horretan konpondu behar da, 
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negoziazio kolektiboaren bidez. Bertan, bi alderdiak ordezkatu ahal izango dira, 
alde batetik sindikatuen bidez, eta bestetik enpresen elkartearen bidez. Lan 
negoziazio kolektiboaren eskubidea ere jasotzen du Konstituzioko 37. 
artikuluak, eta legez garatu du. Horrela, esaterako, langileen estatutuak hauxe 
dio: "hitzarmen kolektiboak langileen eta enpresaburuen ordezkariek egindako 
negoziazioaren emaitza direnez, partaideok talde legez duten autonomiari esker 
askatasunez lortutako akordioaren adierazpen dira" (82.1 artikulua). 

 
Autonomia horri dagokionez, negoziazio kolektiboan, gatazkatik kanpo dauden 
agenteek ezin dute esku hartu, alderdi horien gogo guztia ez badute, guztiz 
salbuespenekoak diren egoeratan izan ezik. Alderdiek dute negoziatzeko 
legezkotasuna eta monopolioa. Hortaz, negoziazio kolektiboan gatazkako 
alderditik kanpo dagoen norbaitek esku hartzen badu, hirugarrenen esku-
sartzetzat jo daiteke, eta hori aipatutako eskubide konstituzionalaren aurka doa.  

 
 
3. Aldakonea egoitzaren kasuan, lan administrazioko agintaritzak –kasu honetan 

Eusko Jaurlaritzak, lan gaietan eskumena duen sailaren bitartez– greba egoera 
hau gidatu behar duten gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu. Hori egin du hainbat 
agindu emanez, une bakoitzean saileko erantzukizun gorenena zuenaren bitartez 
(lehen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailaren bidez eta orain Enplegu eta 
Gizarte Gaietako Sailaren bidez). Une bakoitzean ezarritako zerbitzuak 
egoiliarrek dituzten ezinbesteko beharrei erantzuteko helburua dute, euren 
ezaugarri bereziei arreta emateko, baina izenak berak esaten duen moduan, 
oinarrizkoak edo gutxienekoak dira. 

 
Eusko Jaurlaritzak, agindu egokiaren bidez gutxieneko zerbitzuak ezartzerako 
garaian, pertsona horiek duten mendetasun eta ahultasun egoera aintzat 
hartzen ditu, nola ez. Gure ustez, zerbitzu horiek zehazterakoan, zentroan 
mendetasun handia duten pertsonen kopurua eta pertsona horiek egoiliar 
guztien artean zer portzentaje diren ere baloratu beharko litzateke. 
Aldakonearen kasuan, ebazpen hau idazteko unean, mendetasun handia duten 
93 pertsona daude, eta hori egoiliar guztien % 95 da. Gainera, egoitzak, gizarte 
arreta emateaz gain, osasun arreta ere ematen die. Horregatik guztiagatik, 
gutxieneko zerbitzuak ezartzerakoan, ezaugarri horiek dituen zentro batek, gure 
ustez, ez luke ospitaleei ematen zaien trataera baino gutxiago jaso beharko 
bertako langileek greba egiten dutenean. Esan genezake, gainera, egoitza 
bateko adineko pertsonek zainketa gehiago behar dituztela ospitale batean egon 
daitezkeen gaixo batzuk baino. Izan ere, ospitaleko gaixoek autonomia maila 
altua izan dezakete eta ez dute zertan beste pertsonen laguntzarik behar 
eguneroko eginkizun oinarrizkoenak burutzeko (jaikitzeko, oheratzeko, jateko, 
garbitzeko, botikak hartzeko...). Aitzitik, aipatu ditugun adineko pertsonak 
mendetasun handiko egoera dute, eta horrek ondorio asko dakartza berekin. 
Hortaz, gutxieneko zerbitzuak ezartzerakoan, puntu hori aintzat hartu beharko 
litzateke. Horrez gain, grebak irauten duen denbora ere aintzat hartu beharko 
litzateke, iraupenaren arabera, egoiliarrek jasango duten ondorio negatiboa 
handiagoa izango baita. 
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4. Foru aldundiak, egoitza zerbitzuko titular gisa, bertan bizi diren pertsonek 

arretarik onena izan dezaten eta kalitatezko baldintzetan bizi daitezen saiatu 
behar du. Greba egoera honen aurrean, aldundiak esfortzua egin behar du, 
egoerak ahalik eta gutxien eragin diezaien bertan bizi direnei. Eta, une oro, 
pertsona horien oinarrizko beharrizanak egoki asebetetzea bermatu behar du. 
Zentzu horretan, Gizarte Politikako Sailak bere garaian zehaztu zituen haren 
aburuz egoitzako egoiliarrentzat funtsezko ziren jardunak, eta horiek aurreko 
ataleko 3. puntuan azaldu ditugu. Beharrizan horiek ezartzerakoan, egoitzan bizi 
diren pertsonek arreta osoa behar dutela hartzen da kontutan: sendagilea, 
psikologoa, elikatze eta higiene laguntza, etab. Eta horien guztien mende dago 
egoitzako egoiliarrek bizirautea. Bistan da greba garaian laguntzaileen % 33 
kentzeak eragina izango duela, baina ahal bezain eragin gutxien izatea eduki 
behar dugu helburu.  Era beran, aldundiaren ardura da pertsona horien eskubide 
guztiak errespetatzen direla bermatzea, eta egoiliarrek eskubideok baliatzea ere 
zaindu behar du. 

 
Gizarte Politikako Saila da egoitzako egoiliarren arretaren azken arduraduna, eta 
hark egiaztatu behar du lanak egoki betetzen direla eta egoitzako pertsonek 
arreta egokia jasotzen dutela. Horretarako, 40/1998 Dekretuak, martxoaren 
10ekoak, eskumenak ematen dizkio sailari egoitzak ikuskatzeko eta 
kontrolatzeko. Testuinguru honetan, foru aldundiko langileak apirilaz geroztik ari 
dira ikuskaritzak egiten. Egoitza hitzartua izatearen asmoa egoiliarrei arreta 
egokia ematea eta haien ongizatea bermatzea da. Eta kontrola modu askotan 
egin daiteke, baina beti egin behar da, nahitaez, zuzeneko ikuskaritza: zentroan 
egindako bisitaldiak. Azken horren garrantzia dela eta, bisitaldiak maizago, tarte 
luzeagoan eta ahal bezain sakon egin beharko lirateke. Horrela zerbitzuak egoki 
ematen direla egiaztatu ahal izango zen; hau da, gutxieneko bermeekin. 
Kontrolaren asmoa da irregulartasunik egonez gero esku hartu ahal izatea. Era 
berean, grebarako ezarri diren gutxieneko zerbitzuak nahikoa direla egiaztatu 
daiteke kontrolaren bidez. Eta zerbitzuak urriak balira, zerbitzuak ugaritzeko 
eskaria egin liteke Eusko Jaurlaritzan, berandutu gabe.  

 
Grebaren egoera eta egoitzako martxan duen eragina dinamikoak dira, eta 
horrek etengabeko jarraipena eta hartutako neurriak jazotzen diren aldaketetara 
egokitzea eskatzen du. Gutxieneko zerbitzuen aginduak epe zehatz baterako 
ematen dira, eman ere. Eta, edonola ere, neurrietan bertan ezartzen da 
planteamendua alderdi batzuetarako; esaterako, gatazkaren iraupena. Azken 
alderdi hori aintzat hartzea garrantzitsua da; zalantzarik gabe, gatazka luzatzeak 
egoitzan bizi diren pertsonek pairatzen dituzten eragozpen eta deserosotasuna 
handitzen dituela. Auzitegi Gorenak ere hala uste du, eta hala adierazi da atal 
honetako 1 puntuan. 

 
Horregatik guztiagatik, Gizarte Politikako Foru Sailak zuhurtasun osoz bete 
behar du kontrol funtzioa. 38/2007 Foru Dekretuan ezarritakoa zuhur-zuhur 
betetzea eskatu behar du, 4. artikuluan adierazten den bezala. Era berean, 
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esleipendun enpresak kontratuaren baldintzen agirian onartu dituen baldintza 
guztiak betetzea eskatu behar du, hala azaltzen baita zerbitzuaren emakidaren 
kontratuaren bigarren akordioan. Horrela, Sektore Publikoko Kontratuen Legeak 
honako hau adierazten du zerbitzu publikoak kudeatzeko kontratua gauzatzeaz: 
“el contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con estricta 
sujeción a las características establecidas en el contrato..."; eta hauxe 
gaineratzen du: "la Administración conservará los poderes de policía necesarios 
para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate" (255. 
artikulua). Nolanahi ere, baldintza horiek egun dagoen grebarekin eta 
gutxieneko zerbitzuekin egokitu behar dira.  

 
Ildo beretik, grebak egoiliarrengan duen eragina murrizteko, egokia litzateke 
aldundiak Aldakoneak duen egoera aintzat hartzea plaza berria ematerakoan: 
eta, horrela, egoitzan pertsona berriak sartzea komeni den baloratzea, gatazkak 
iraun bitartean. Tokia eskatzen duen pertsonak duen mendetasun maila eta 
mota kontuan hartu beharko lirateke, baita bizi duen egora pertsonala ere. 
Alderdi horiek guztiek definitzen dute, azken batean, pertsona horrek duen 
laguntza beharra. Edonola ere, eta posible den guztietan, familiek eta 
eskatzaileek eskaintza jaso beharko lukete, eskualdeko beste zentro batzuetara 
joateko. Hala ere, Aldakonea aukeratzen badute, familiek zein senideek 
egoeraren berri argi izan beharko dute.  

 
Era berean, grebak iraun bitartean, aldundiak lekuz aldatzeko aukera eman 
beharko lieke Aldakonean dauden eta zentroz aldatu nahi duten pertsonei. 
Eskatzaileei egoitza egokiago batera joateko aukera eman beharko lieke, 
betiere, haiek eskaera egiten badute.  

 
 
5. Patronalaren eta langileen arteko negoziazioak etenda daudenez, Gizarte 

Politikako Sailak ahalegina egin behar du, elkarrizketa berrabiarazteko baldintza 
egokiak egon daitezen. Sailak bi aldeak animatu behar ditu, egoera birbidera 
dezaten eta negoziazio mahaira gauzak konpontzeko gogo eta hitzarmena 
helburu dutela itzul daitezen. Negoziazioa bi aldeek burutu behar dute, adierazi 
dugun bezala; baina departamentuak ahal duen guztia egin behar du, 
elkarrizketa sustatu eta laguntzeko. Hala adierazi zuten Batzar Nagusiek 
2004ko ekainean, Gipuzkoan adinekoen mendetasunari aurre egiteko 
txosteneko gomendioen bidez (8.5 gomendioa). Dokumentu horrek berak lan 
baldintza duinak eta langileen prestakuntza hartzen ditu hizpide (1.10 eta 7.4-
7.5 gomendioak). 

 
 
6. Gipuzkoako Foru Aldundia zentroa egoki funtzionatzearen azken arduraduna da, 

bertan bizi direnen arretari dagokionez. Helburu hori betetzeko, ordenamendu 
juridikoak nahikoa ahalmen ematen dizkio administrazioko kontratazioan. Beraz, 
administrazioari dagokio esparru honetan bere ahalmena baliatzea. Kontuan 
hartu behar du hitzarmena kudeaketa onaren mende dagoela, hitzarmenean 
bertan azaldutako baldintzen arabera. 
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Horren harira, hitzartutako enpresak zerbitzua egoki ematen duela bermatzeko, 
aurretik eta modu egokian zehaztu behar dira arreta onena lagunduko duten 
betekizunak hitzartu behar dira. Eta, ahal den neurrian, zerbitzuaren kalitateari 
negatiboki eragingo dioten elementuak murriztu behar dira. Horretarako, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak bi tresna ditu, oro har: arau espezifiko bat eta 
baldintzen agiriak. 

 
Araua 38/2007 Dekretua da, maiatzaren 22koa, mendetasuna duten 
adinekoentzako egoitza zerbitzuak hitzartzeko beharrezko baldintzak 
zehaztekoa. 3. artikuluaren arabera, hauek dira adostasunak eta hitzarmenak 
formalizatzeko baldintzak:  

 
- 41/1998 Dekretuan, adinekoentzako egoitzen baldintzei buruzkoan, 

ezarritakoa betetzen dela egiaztatzea. Baita martxoaren 10eko 40/1998 
Dekretua, EAEko gizarte zerbitzuen baimena, erregistroa, homologazioa eta 
ikuskaritza arautzen duena. 

- Eranskin batean ezartzen den zerbitzu zorroa erabiltzailearen eskura jartzea. 
- Zentroko antolamenduan eta funtzionamenduan integratzea lan esparru 

jakin batzuetako jardun onak. Jardunak ere eranskin batean daude jasota. 
- Arreta zuzeneko ratioan eta profil profesionalak aintzat hartuta antolatu 

arretarako eredua. Ratio eta profilak eranskin batean daude jasota. 
 

Azken hiru betekizunak zuzenean daude lotuta arretaren kalitatearekin. Azken 
betekizunarekin lotuta: arreta zuzeneko profesionalen ratioari dagokionez 
adierazi behar da, lehen aipatu dugun foru dekretuan ezarritako kopuruak Eusko 
Jaurlaritzak 41/1998 Dekretuan ezartzen dituenak baino askoz altuagoak direla. 
Langileak ugaritu izana egungo unearekin egoki lotzen da, eta positiboa da, 
adinekoei arreta hobea ematen laguntzen duelako. 

 
Hitzarmenak egiteko baldintzen agirietan ikusi dugu, kasu honetarako ezartzen 
diren baldintza teknikoen artean, langileak kontratatu behar dituen enpresak 
aintzat hartu beharreko hainbat alderdi azaltzen direla. Ondokoak: bete 
beharreko funtzioei buruzko informazio egokia, antzeko edukia zuten lanetan 
langileak duen esperientzia, EAEko hizkuntza ofizialak jakitea eta gizarte 
prestazioen onuradun izateko aukerak (7.4 puntua). 

 
Baina ez dugu inon ikusi erreferentziarik hitzarmen mendean lan egingo duten 
langileen lan-kalitateari buruz, ez 38/2007 FDan ezta baldintzen agirietan ere. 
Alderdi hori garrantzitsua iruditzen zaigu, ematen den arretaren kalitatean 
eragina duelako. Horregatik, komenigarria litzateke administrazioak, egoitzetako 
zerbitzu publikoen kudeaketa kontratatzen duenean, langileen enpleguaren 
kalitateari eragiten dioten hainbat irizpide edo gizarte arloko hausnarketa 
baloratzea, 30/2007 Legeko, urriaren 30eko, Sektore Publikoko Kontratuei 
buruzko 102.1 artikuluarekin bat. Honako irizpideez ari gara: lan 
egonkortasuna, etengabeko lan prestakuntza, pertsona horien asebetetasun 
mailaren azterketa periodikoa, enpresa barruan komunikazio bide emankorrak 
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egotea, langileei eragiten dieten erabakietan langileek parte hartzeko bidea 
izatea, laneko arriskuak prebenitzeko neurriak, taldeko lana sustatzea eta 
harreman onak, estresa eragin dezaketen egoerei erreparatzea, lana eta familia 
bateratzeko ordutegi malgutasuna, etab. Irizpide horiei adierazleak eta 
erreferentziako balioak jarri beharko zaizkie:  

 
Ildo horretan bertan, Gizarte Zerbitzuetako legeko 72. artikuluan ezarrita dago 
herri-administrazioek, kontratuak egitean, gizarte gaietako klausulak sartuko 
dituztela eta horiek esleipen-baldintzak izango direla. Era berean, diskriminazio 
positiboko neurriak ezarriko dituztela, ezaugarri zehatz batzuk dituzten 
erakundeen alde. Ezaugarri horien artean prestazioen eta zerbitzuen zorroetan 
ezarritako ratioak hobetzea dago. 

 
Hitzarmena egiterako orduan alderdi horiek guztiak eta antzekoak aintzat 
hartzea oso garrantzitsua da, langileen ongizateari laguntzen diotelako. Eta hori 
garrantzitsua da, egoitzetan bizi diren pertsonek jasotzen duten arretan eragin 
zuzena duelako. Lanean asebetetzeak laneko mugikortasuna murrizten du, 
besteak bete; gainera laneko jarrera eta giroa hobetzen ditu, etab. Horrek 
guztiak garrantzi berezia dauka egoitza batean, adinekoei gertuko tratua ematea 
delako helburua, aldi berean errespetu osoz jardunez.  

 
 
7. Badakigu oso zaila dela ongi bateratzea lehen aipatu ditugun bi eskubideak: 

egoiliarrek arreta jasotzeko duten eskubidea eta langileek greba egiteko duten 
eskubidea. Baina ezin dugu esparru horretan ahaleginak aurrezten ibili. Gatazka 
honetan adinekoak dira alderik ahulena, sentikorrena eta zaurgarriena; eta 
grebaren ondorioak beren larrutan sufritzen dituzte. Horregatik, mendetasuna 
duten adinekoen egoitza batean greba egiterakoan, aurreko esaldian 
aipatutakoa aintzat hartu behar da. Egoiliarrak zaurgarriak dira, eta horregatik 
arreta osoa behar dute: sendagilea, psikologoa, elikadura eta higienea, etab. 
Pertsona horientzat funtsezkoak dira aipatu berri diren alderdiak, horren mende 
baitago bizirautea. Prestazio horiek ez bazaizkie ematen, atzera bueltarik 
gabeko kalteak paira ditzakete; ondorioz, faktore horrek grebaren eskubidearen 
mugatzaile gisa dihardu. 

 
Badira aipatu nahi ditugun beste elementu garrantzitsu batzuk ere: 

  
- Grebak egoitzetan bizi direnei eragiten die zuzenean, grebaren arrazoiekin 

zerikusirik ez duten arren, eta gatazkan parte hartzeko inolako gaitasunik ez 
duten arren.  

- Egoitzetan bizi direnek zuzenean pairatzen dituzte grebaren ondorioak. 
Gutxieneko zerbitzuek oinarrizko eta funtsezko dutena ematen dieten arren 
(definizioz hala delako), ez da sekula egoera normal bateko arretarik 
emango. Grebaren ondorioz ordutegiak eta jardunak egokitu behar dira, eta, 
askotan, jardun batzuk kentzen dira.  
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- Grebak egoitzako ohiko martxa aztoratzen du eta ekintzen garapen normala 
aldatu. Egoiliarrek giro txarra jasaten dute ere, halako egoerek langileei 
sortzen dieten tentsio eta nekeagatik.  

- Eta hori guztia gertatzen da adinekoek halakorik aukeratu gabe. Egun osoa 
igarotzen duten tokian jasan behar dute egoera, 24 orduz. Izan ere, hori da 
beren etxea eta ezin dute bertatik atera. Hau da, inpotentziak jota ikusten 
dute beren burua, nahitaez ezarri dieten eta nahi ez duten egoera baten 
aurrean. Beren etxean bertan jazotzen da, han bizi direlako. Ez dira han bizi 
hala nahi dutelako; adin haundia dutelako eta ezinduta eta mendetasuna 
dutelako baizik.  

 
 
8.  Iaz Eusko Legebiltzarrean aurkeztu genuen ohiko txostenean, kudeaketa 

pribatuko egoitza publiko bateko gaia landu genuen. Aldakonearen kasua ere 
halakoa da. Bere garaian adierazi genuen mendetasuna duten pertsonei arreta 
ematen dieten gizarte zerbitzuetako grebetan parte hartzen duten alde guztiek 
hausnartu beharko luketela, baita gizarteak berak. Hausnarketa grebetan 
ematen diren elementuen gainean egin beharko zen, besteak beste, aurretik 
aipatu ditugunak. Adierazi genuen, langileek greba egiteko duten eskubide 
konstituzionala zalantzan jarri gabe, oreka puntua bilatzea komeniko litzateke: 
greba egiteak talde zaurgarriei ez eragin ez diezaion. 

 
Era berean, gizarte eragileek hausnarketa egin behar dute gizarte zerbitzuetako 
arreta ereduaren gainean, egoitza ereduen sorreraren eta kudeaketaren gainean 
eta egoitzetan lan egiten duten profesionalen enpleguaren kalitatearen gainean. 
Alderdi honi egoki eusteko legezko bitartekoak ezarri beharko lirateke.  

 
12/2008 Legeak, abenduaren 5ekoak, Gizarte Zerbitzuei buruzkoak jasotzen du 
ekimen pribatuak ematea erantzukizun publikoko zerbitzuak (V titulua); eta, 
zehazki, zerbitzuak edo kudeaketa zuzena kontratatzeaz mintzo da (71. 
artikuluak eta hurrengoak). Aipatutako kasu hori da Aldakoneakoa. Legeak 
aurreikusten duenez, kontratuan bereizkeria positiboko hainbat neurri sartu 
behar dira, ezaugarri zehatz batzuk biltzen dituzten erakundeen alde. Guk 
nahiko genuke, EJak egin behar duen legean, laneko baldintzak hobetzeko 
neurriak sartzea atal horretan, hitzarmena lantzean sartzen diren modu berean 
(65.2.k artikulua). Era berean, Gizarte Zerbitzuen EAEko Kontseiluaren barruan, 
gizarte zerbitzuetako esparruan enpleguaren kalitatea eta prestakuntza 
hobetzeko arloko kontseilua sortu beharko litzateke. Kontseilu horren sorrera 
legearen 48.4. artikuluan jasota dago.  

 
Ildo beretik, 39/2006 autonomia pertsonala sustatzeko eta mendetasun 
egoeran dauden pertsonak zaintzeko legearen baitan gizarte zerbitzuetako 
langileen kalitate adierazleak hitzartzea komeniko litzateke, baita zerbitzuen 
kontratazioen eskakizunak ere. Horiek guztiek enpleguaren kalitatea bermatzeko 
balio beharko dute. Hori guztia estatuko Gizarte, familia eta mendetasunaren 
eta ezgaitasunaren arretarako Idazkaritzak 2008ko abenduaren 2an emandako 
ebazpenekin bat (BOE abenduaren 17a).  
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Era berean, 2005ean aurkeztu genuen Pertsona nagusiei emandako arreta 
EAEn: etxeko laguntza, eguneko zentroak eta egoitza-zentroak” txostenean 
erakunde pribatuek hitzarmen bidez kudeatzen dituzten egoitza publikoen gaia 
landu genuen. V. kapituluan, balorazioei eta gomendioei buruzkoan, adostutako 
eta konpromisoz hartutako konponbideak bilatzeko beharra azpimarratzen zen, 
herri-administrazioek erakunde pribatuekin dituzten hitzarmenetako 
gatazketarako. Sektore pribatuko langileek ordainsari ezberdina edukitzea 
sektoreko gatazken iturburutzat jo zen. Bertan esan genuen moduan, 
funtsezkoa da kontu horiek sakon aztertzea, sistemak erantzukizun publikokoa 
izan behar duela ahaztu gabe. (12. gomendioa, 410. orria). 

 
 
9.  Ezin dugu albo batean utzi Aldakonean jarraitzen den egoitza eredua. Zentro 

publiko bat zeharka kudeatzeko ereduak ezberdintasunak eragiten ditu –
ordainsarian eta laneko baldintzetan- zentro publikoetan lan egiten duten 
langileen artean, beren laneko harremana foru aldundiarekin edo enpresa 
pribatuarekin lotutakoa izatearen arabera. Ezberdintasun horiek adierazgarriak 
dira, eta gatazka edozein unetan eragin dezakeen abiapuntua dute, eta horrek 
sistemaren egonkortasunerako positibo ez izatea dakar. Horrek adinekoentzako 
egoitza ereduari buruzko gogoeta egitera garamatza, baita hitzartzen diren 
zerbitzuen kalitateari buruzkoa ere. 

 
Egun egoitza zentro publikoetan dagoen funtzionamendu eta kudeaketa eredua 
ez da baketsua, zentro berean kudeaketa zuzena, zeharkakoa eta mistoa ere 
nahasten dituelako. Ondorioz, egoitzetan ordainsarien hitzarmen eta lan-
baldintza oso ezberdinen mendeko langileak biltzen dira, eta horrek gatazkak 
eragin ditzake laneko zuzenbidearen ikuspegitik. 

  
Aldakoneako grebaren arrazoia ordainsarien ezberdintasunak dira. Izan ere, 
zentroa kudeatzen duen enpresak kontratatzen dituen langileak eta zuzenean 
aldundiaren mende daudenak –Gipuzkoako kudeaketa zuzeneko foru zentro 
bakarrean lan egiten dute (Egogain)-, baldintza ezberdinak dituzte, eta 
aldundiaren mendekoek askoz baldintza hobeak dituzte. Greba deitu duen 
sindikatuak kaleratu duen dokumentu baten arabera, laguntzaileen eta erizainen 
soldata ezberdintasunak 5.780 euro ingurukoa dira urtearen buruan. Gainera, 
ordainsariak parekatzeaz gain, plusak berdintzea (jaiak, gaueko txanda, etab), 
laneko egonkortasuna eta bestelako lan hobekuntzak eskatu dituzte. 

 
Egia da lanera sartzeko bideak ezberdinak izan direla kasu bietan (foru langileek 
merezimenduak eta gaitasuna azaldu behar izan dituzte hautaketa prozesu 
batean), baina bi zentroetan antzeko lana burutzen da titular bera dutelako, 
zerbitzu zorro bera dutelako eta egoitza arreta prozesu berdinak dituztelako 
(38/2007 FDak ezartzen ditu). Gainera, enpresak kontratatu dituen langileek 
ezin dute lan publikora sartu halako zerbitzuak emateko, foru erakundeak ez 
dituelako plaza horiek deitzen. 
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Argi dago egoerak tentsioa eragin dezakeela, eta ez du laguntzen Aldakonean 
lana normaltasunez burutu dadin. Horregatik, alderdi horiek aztertzea eta 
hausnartzea komenigarria litzateke, ahal bezain egokien bideratzeko.  

 
Halaber, gatazken ondorioak ezagututa, gatazken eragina murrizten duten 
neurriak jarri beharko lirateke, ahal den neurrian. Zentzu horretan, bi aldeen 
arteko elkarrizketa eta negoziazioa ekarriko duten mekanismoak ezartzea 
komeni dela uste dugu, konponbide gisa. Horren bidez erdietsi daitezkeen 
proposamenak egingo dira, eta horiek lortzeko egutegia jartzea posible izan 
beharko litzateke. Horren harira, 5. puntuan adierazi dugun errepikatu nahi 
dugu: Gizarte Politikako Departamentuak esku hartu behar du, alde biak 
gerturatzen laguntzeko eta elkarrizketa sustatzeko. Horrekin bat, laneko 
bitartekaritzaren bidea ere aintzat hartu behar da, hitzarmena erraztu edo 
gerturatu baldin badezake. Gatazka bateko konponbidea ahal bezain azkar 
lortzeak alde guztientzako onura dakar. Aitzitik, gatazka luzatuz gero jarrerak 
bortitzagoak bihurtzen dira, aldeen arteko harremana okertzen da eta arazoa 
kroniko bihurtu. Ondorioz, konponbide on bat aurkitzea zail-zaila da.  

 
Gauzak horrela, adostasunerako arazoak daudenean eta gatazka behar baino 
gehiago luzatzen denean, ulergarria litzateke laneko arduradunak gutxieneko 
zerbitzuak ezartzerakoan alderdi hori aintzat hartzea. Horrela, zerbitzu horien 
bitartez, grebak egoiliarrengan duen eragina murrizten saiatzeko.  

 
 
10. Saihestezina da, esku artean dugun egoeraren analisian, greba eragin duten 

salaketek izan duten izaera ekonomikoa. Era berean, eragin handia izan du 
administrazioak egoitza kudeatzeko zeharkako sistema erabiltzea. Gaiaren 
neurria ikusita, eta gizarte eredu iraunkor batentzat garrantzitsua delako, 
lehenago aipatu dugun hausnarketaren parte izan behar da diruaren gaia. 
Horrela, mendetasuna duten pertsonei bideratutako gizarte zerbitzuen helburuak 
eta funtzioak aztertuko dira, baita zerbitzu horiek gizarteari egiten dioten 
ekarpena, finantzazioa, inbertsioaren itzulera, etab. ere. Era beran, gure 
gizartearentzat nahi dugun egoitza eredua aztertuko da, baita gizarteak hartuko 
lukeen konpromisoa, gizartea bera iraunkorra izan dadin.  

 
Adierazi dugun bezala, eskatzen ari garen hausnarketan gizarte eragile guztiek 
hartu behar dute parte. Horregatik, komenigarria litzateke, erakundeez gain, 
gizarte erakundeek, sindikatuek eta enpresek parte hartzea. Hausnarketaren 
helburua egoitza eredua eta horren finantzazioa izan behar da. Eredu horrek 
sendotasuna eta egonkortasuna ekarri behar ditu, eta laneko gatazkak saihestu. 
Nabari da hausnarketa horrek baduela ibilbide bat, bai Gipuzkoako Batzar 
Nagusietan bai Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako ekimenetan (adibidez, 
EHUko udako ikastaroetan antolatutako jardunaldiak). Hala ere, sakontzeko eta 
aurrera pausoak emateko beharra dago. Ezin dugu ahaztu aurreikuspenen 
arabera egoitza plaza gehiago beharko ditugula etorkizunean; eta horrek gastua 
urterik urte igotzen joatea dakarrela.  
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Administrazioak beste arreta zerbitzu batzuekin ere hitzartzen ditu zerbitzuak 
eta kudeaketa: osasungintza, hezkuntza… Baina horietan ez dago gizarte 
zerbitzuetan dagoen gatazka maila. Areago, hezkuntza sisteman irakasleen 
ordainsariak bateratzeko ibilbidea da abian. Egia da beste sistema biak askoz 
sendoagoak direla, eta tradizio eta ibilbide luzeagoa egin dutela, gizarte 
zerbitzuekin alderatuta. Hala ere, eredu gisa erabil litezke adinekoen egoitzetako 
hitzarmenak egonkortzen hasteko. Bereziki Gizarte Zerbitzuen Legea eta 
autonomia pertsonala sustatzeko eta mendetasun egoeran dauden pertsonak 
zaintzeko legea onartu zirenetik. Lege horiek eskubide subjektibo gisa osatzen 
dituzte zerbitzuak. 

 
 
11. Eusko Jaurlaritzak gizarte zerbitzuen legea garatu beharko luke, 8. puntuan 

aipatu dugun bezala, alderdi hauetan bereziki: 
 

-  V titulua, ekimen pribatuaren esku-hartzeari buruzkoa. Hitzarmenaren 
erregimena arautu behar du, hala adierazten baita zortzigarren xedapen 
gehigarrian. Zerbitzuen kontratazioa eta erantzukizun publikoko beste jardun 
batzuk erregulatu beharko lituzke, esaterako egoitzak. Azken garapen 
horrek lan baldintzak hobetzeko neurriak zehaztea komeniko litzateke, 
hitzarmenetan jasota dagoen bezala (65.2 art.).  

 
-  Arloko kontseilua sortu enpleguaren kalitaterako, Gizarte Zerbitzuen EAEko 

Kontseiluaren baitan. Legak berak dio hori (48.4. art).  
 
- Gizarte zerbitzuetako zerbitzu eta zentroei eskatzen zaizkien betekizun 

materialak, funtzionalak eta langileenak ahal bezain azkar arautzea, bereziki 
egoitza-zerbitzuei dagozkienak. Hala dio legearen laugarren xedapen 
gehigarriak. Horren haritik, eguneratu egin beharko litzateke 41/1998 
Dekretua, adinekoentzako zentroak arautzekoa. Nagusiki, arretarako 
langileen ratioak berrikusi beharko lituzke, errealitatea dezente aldatu delako 
arau onartu zeneko garaiarekin alderatuta. Adibide bat jartzearren, dekretu 
horretan ez dira aipatzen mendetasun handia duten pertsonak, nahiz eta, 
gaur egun, egoitzetan gehienak halakoak diren. 

 
Puntu honetan adierazitako guztia dela-eta, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta 
Gizarte Gaietara jo dugu, hura baita gai honetan eskuduna. 

 
Aurreko guztiaren ondoren, honako ondorioetara heldu gara. 

 
 
 

Ondorioak 
 
 
1. Gipuzkoako Foru Aldundia da Aldakonea egoitzako titular eta bertan ematen 

den zerbitzuaren azken erantzule. Horregatik, esparru juridikoak administrazioko 



 

 19 
Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: (+34) 945 135 118  Faxa: (+34) 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.net  www.ararteko.net 

kontratazioan ematen dizkion ahalmen guztiak baliatu behar ditu, zerbitzuak 
egokiak diren baldintzekin ematen direla bermatzeko. 

 
2. Aldundiak ahal duen modu guztietan lagundu behar du, baldintza egokiak egon 

daitezen langileen eta enpresaren arteko elkarrizketa eta negoziazioa burutzeko. 
Horrek sektoreko hitzarmen kolektibo berria sinatzeko bidea ekarri behar du. 

 
 
3. Gizarte zerbitzuak ikuskatu eta kontrolatzeko eskumenak baliatzean, aldundiak 

zuhurtasun osoz jokatu behar du: egoitza ahal den maizen eta zorrotz aztertu 
behar du, bertan bizi direnek jasotzen duten arretaren maila egiaztatzeko. Eta 
irregulartasunik hautemanez gero berehala jardun beharko luke, arazoa 
konpontzeko. 

 
 
4. Uneren batean aldundiak hautematen badu ezarritako gutxieneko zerbitzuak ez 

direla nahikoa egoiliarrei arreta emateko, Eusko Jaurlaritzari jakinarazi beharko 
dio berehala, gutxieneko zerbitzuak birplanteatzeko. Era berean, mendetasun 
handiko zenbat pertsona dagoen zetroan adierazi beharko dio laneko 
agintaritzari, halako ezaugarria aintzat har dezaten zerbitzuak ezartzerakoan. 

 
 
5. Aldundiak, Gizarte Politikako Departamentuaren bitartez, Aldakonea egoitzak 

bizi duen gatazka egoera aintzat hartu beharko luke, itxaron zerrendako 
eskatzaileei plazak esleitzean. Pertsona horiei beste zentro batera joateko 
aukera eman beharko lieke; betiere, aukera hori bideragarria bada.  

 
 
6. Era berean, eta grebak iraun bitartean, departamentu horrek ahal den neurrian 

erraztu beharko luke Aldakoneako egoiliarrak beste zentro batera eramatea. 
Aukera hori egokiagotzat jotzen badu. 

 
 
7. Aldundiak, egoitzetako zerbitzu publikoen kudeaketa kontratatzen duenean, 

orain dauden baldintzei beste irizpide eta gizarte-klausula batzuk gehitu beharko 
lizkieke, zerbitzu horietan lan egin behar duten profesionalen lan kalitatea 
hobetzeko. Horren arrazoia enpleguaren kalitateak egoiliarrek azkenean jasotzen 
duten arretan duen eragina da.  

 
 
8. Aldakoneako langileen lan baldintzen (enpresa pribatu baten mendekoak) eta 

kudeaketa zuzeneko egoitzan lan egiten duten foru langileen lan baldintzen 
arteko ezberdintasunek ez diote mesederik egiten Aldakoneako martxari. 
Horregatik, gai horiek aztertu eta horiei buruz hausnartu beharko litzateke.  
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9. Adinekoentzat egoitza zerbitzu publikoen eraketa eta kudeaketari buruzko 
eztabaida sortu behar da erakundeen artean eta gizartean, bai Gipuzkoan, bai 
erkidegoan ere. Eztabaidan, besteak beste, alderdi hauek landu behar dira: 
finantzazioa, elkarrekin ordaintzea, zerbitzu horietan lan egiten duten pertsonen 
lan baldintzak, etab. Izan ere, alderdi horiek ezinbestekoak dira egoitza 
zerbitzuak eta zentroak egonkorrak eta iraunkorrak izan daitezen. Eztabaidaren 
bidez funtsezko ezaugarriak adostu behar dira, helburu gisa izan behar dugun 
eredu bateratua diseinatzeko.  

 
 
 


