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AGiNDUA,　2018KO IVIARTXOAREN　　23KOA,　LAN ETA JUSTIZIAKO

SAIしBURUARENA. HONEN BIDEZ, BIZKAiAN ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA

ZERBITZUA JASOTZEN DUEN KOMUNITATEARI FUNTSEZKO ZERBITZUAK

EMATEN JARRAITZEA BERMATZEN DA.

ELA, LAB eta UGT sindikatuek g「eba「a deitu dute Bizkaiko Etxez Etxeko

Laguntzaren sektorean 2018ko martxoaren 27「ako' 10‥00etatik 13‥00e「a egingo dute

g「eba.

DeiaIdia egin dutenen a「abe「a, heibu「u nagusia da enpresabu「uen eikarteek honako

eduki hauek sartzea hitzarmen sekto「iaiean:

“-Soidatak eta piusak igotzea eta konpentsazio-Sistemak hobetzea.

‘`-Negozioak hasi zi「enean platafo「mak p「oposatutako Iizentziak eta baimenak.

-AIdi Bate「ako Ezintasunagatiko konpentsazioa hobetzea, baita lan-OSaSuneko

gaiakere.

-Ze「bitzuen intentsitatea hobetzea.

-Adostutakoa apIikatuko deIa bermatzea.

一AIde bate「a uztea be「「itu nahi den hitza「mena okertuko dituzten p「oposamenak ….

Bizkaiko sekto「eko enp「esa-antOiakundeek emandako datuen a「abe「a, 1.315 1angiie

daude sektorean, etXeko IaguntzaiIeak gehienak, 34 udaietan. Ze「bitzuak astelehenetik

OSti「aIe「a ematen di「a gehienbat, 08:00etatik 14:00etara. Tarte ho「「etan, Ze「bitzua「en

guztizko orduen　%　75 sa「 daitezke. Ze「bitzua「en eguneko i「aupena l eta　3　o「du

bitartekoa da; haIa e「e, 1 eta 2 ordu bitartekoa da ohikoa. Asteko i「aupena, be「「iz, 1 eta 5

aIdiren artekoa da, baina 3 eta 4 aIdi「en artekoa da ohikoa.

Espainiako Konstituzioa「en　28.2　artikuiuak langiIeen g「eba egiteko eskubidea

OnartZen du, langiIeek be「en inte「esak defenda ditzaten. horixe baita egungo zuzenbjde-

estatu soziai eta demok「atikoak oina「「i dituen funtsezko eskubideetako bat. Konstituzioak,

be「az, berdin babesten ditu g「eba-eSkubjdea eta beste zenbait eskubide ga「「antzitsu,

haIa nola bizia, OSOtaSun fisikoa eta osasuna. Hain zuzen, KonstItuZioak bete-betean

babesten ditu, bai eskubide ho「iek guztiak, baita g「eba egiteko eskubidea ere.

Be「az, greba egiteko eskubidea he「「jta「ren gaine「ako oina「「izko eskubldeen

kont「akoa jzan daitekeenez, eta KonstItuZioa「en　28. eta　37. artikuluetan xedatuta

dagoenaren arabe「a, gjzartea「entzako ezinbesteko ze「bitzuak mantentzen direla

Zi…atzeko neur「i egokiak hartu beha「 di「a, auZitan dauden eskubideetako bat be「a e「e

gauzatu gabe ge「a ez dadin.

Edonoia ere, au「reko p「emisa ondo「ioztatu ondo「en, nabaria da oina「「izko

eskubideak mu「「iztuko dituen neu「「i orok p「OPOrtZionaItasun-Printzipioa zo「「otz bete beha「

duela, eta, ho「=ortzeko, hi「u betekizun edo baIdintza bete beha「ko ditu neu「riak: ho「l

ap=katuz ge「o p「oposatutako heibu「ua lortu ahai izatea, edo “egokitasun」udizjoa’’士asua

aztertu ondo「en heIbu「u hori eraginkortasun be「dinarekin iortzeko neu「「i apaIago「ik ez
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dagoeIa ondorioztatu izana, edo “p「emia-judizioa’’; eta, aZkenik, neurria edo konponbidea

O「ekatua edo neしIrtua izatea, ha「en apIikazioaren ondo「ioz guztion interese「ako onura edo

abanta帖gehiago e「agiten direiako auzian dauden beste ondasun edo baIioeta「ako

eragiten dj「en kaIteak baino, hau da, “P「OPOrtZionaItasun-judizioa, Zehazki uiertuta’’. Gai

ho「ri bu「uz hainbat aIdiz e「abaki du Konstituzio Auzjtegiak, honako epai hauen bItarteZ,

besteak beste: 122/1990, 12311990, 8/1992, eta 126/2003.

E「abaki ho「ietatik ondo「joztatu behar dugu gizartearentzako ezinbesteko

Ze「bitzuak emango direia ziurtatzeak mugatu egiten dueia g「eba「ako eskubidea

ba=atzeko auke「a, eta hor「etarako nahitaezkoa eta ezinbestekoa dela interes desberdinak

kontuan hartuta zuhurtasunez jokatzea. Ho「i guztia dela-eta, Ziurtatzeak be「me gisa ba=o

beha「 du, eSkubide kont「aja「「ien ezinbesteko koordinaziotik abiatuta; betiere uIertuta

grebaIa「ien eskubidea mugatu egin beha「ko deIa -utZi, Auzitegi Kons航uzionaia「en

hitzetan-　haien eskubideak g「eba「en bidez babesteak ezinbesteko ze「bitzua「en

ha巾乙aiiea「i zein ze「bitzua jasotzeko eskubidearen titula「rari e「agiten dion edo eragin

iIeZaiokeen kaltea Ia「「iagoa bada grebaIarien e「reibindikazio edo eskakizunen a「「akastarik

ez izateak e「agingo lukeena baino. Ho「i guztia deia-eta, g「eba-deiaIdi honen aur「ean.

ha「en garapenak dituen ezaugar「i zehatzak hartu beharko di「a kontuan. G「eba 2018ko

martxoaren 27「ako, 10:00etatik 13:00e「a egun ho「ietan guztietan, izae「a IaguntzaiIea

duen lehen-mailako a「「eta-Ze「bitzu batean; izan ere, egunerOko ja「due「ak egiteko

autonomia mugatuta daukaten pertsonei laguntzera dago bideratuta ze「bltZua, a「「eta

PertSOnaieko laguntza eskaintzen baitzaie, etXean, biziiekuan bertan moida dalteZeIa eta

ingu「unean gizarte「atu daitezela ahaibidetzeko xedez. Banakako a「「eta「ako p「og「ametan

Oinarritzen da a「「eta ho亘Zehazkiago, egune「Oko bizitzan egin beha「 diren Ian jakin

batzuk egiteko laguntza ematean. HartzaiIeen % 60 baino gehiago mendekotasuna duten

PertSOnak di「a, eta mendekotasun-g「adu「en bat daukate (I., =. edo IIi. gradukoa).

Etxeko Laguntza Ze「bitzua gizarte-Ze「bitzu bat da, Gizarte Ze「bjtzuei bu「uzko

abenduaren 5eko 12I2008 Legea「en 22.1.2. artikuluan jasotzen dena, Gizarte Ze「bitZuen

Euskai Sistema「en kataIogoan sartuta dauden ze「bitzuen eta prestazio ekonomikoen

artean工aguntza pertsonaIeko, OrientazIOko eta egunerokotasuneko oina「「lZko ja「duerak

ZuZenean egiteko a「retak hartzen ditu; haia noia, hauek: Ohetik jaIkitzea eta oheratzea,

janztea, etXea ga「bitzea, a「「OPa ga「bitu eta lisatzea, OntZiteria garbitzea, egunerOko

higiene pertsonaia, elikadura, medikaziOa kont「Oiatzea, mugitzea eta joan-etO「rlak egitea,

familia「en antoIaketan Iaguntzea, eIikagaiak erostea, janaria p「estatzea. Horiez gain,

beste jardue「a osaga「「i eta beha「rezko batzuk e「e egiten dira, bai ze「bitzua「en xedeak

Iortzea「i begi「akoak, bai etxetik kanpo laguntzea「i begi「akoak (eguneko zent「oeta「a edo

OSaSun-Zent「Oetara joaten laguntzekoak). Baka「「ik dauden edo mendekotasuna daukaten

(g「adu ezberdinetan) adinekoak dira zerbitzu ho「ien onu「adunak.

Konstituzioaren 15. eta 43.1 ataietan, bizitza, OSOtaSun fisikoa eta mo「aia eta

OSaSuna babesten di「a. Hajn zuzen ere, he「ri-agintarieI dagokie eskubide ho「iek

be「matzea, P「ebentzio-neu「riak ezar「iz eta beha「「ezko ze「bitzuak emango direia ziurtatuz.

G「eba egiteko eskubidea ziIegi bada ere, eSkubide ho「iek guztiak ez daitezke babesik

gabe geratu. Babes ho「i, bestaIde, greba「ako eskubidea「en edukia hustera i「itS daiteke

noiabait, Konstituzio Auzitegiak xedatzen duen dokt「ina「en a「abera izae「a mu「「lZta=ea

baitauka. Eza「pen mu「「izta両e hori a「eagotu egin daiteke, denbo「a「ekin justifjkatu gabe

areagotzen bada he「「itarren oina「「izko eskubideetan e「agindako kaItea・



Gizarte Ze「bitzuei bu「uzko Legea garatuz, Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako

P「eStaZioen eta zerbitzuen zo「「Oa「i bu「uzko u「ria「en 6ko 185/2015 Dek「etua a「gitaratu da-

Bertan, Ze「bitzu bakoitza「en ezauga「riak eta betekizunak eza巾Zen di「a. Bada, Etxeko

Laguntza Ze「bitzuari dagokion fitxan zehazten da mendekotasun-egOe「an dauden edo

mendekotasun-egOeran egOteko a「「iskua duten pertsonak di「eIa ze「bitzuen hartza=eak,

eta betekizunen artean eskatzen da pertsona ho「iek behar besteko Iaguntza eduki beha「

duteIa, biziIekuan egoe「a egokian egon daitezen eta be「en osasun-egOe「ak ez dezan

beha「 izan osasun-e「akundeen edo sozioiaboraIen etengabeko laguntza.

Aiabaina, Ze「bitzu horien intentsjtateak ez dauka e「agin be「a erab冊za=e guztiengan,

egunerokotasuneko jardue「a instrumentaIak egiteko autonomia-g「adua「en a「abe「akoa

baita hori. HaIa, OSaSune「ako eta osotasun fisiko eta psikiko「ako oina「「izko lanak egIteko

o「duan e「abateko edo ia e「abateko mugaketak dauzkaten pertsonek zaIantza izpirik gabe

erabiIi beha「 dituzte greba horrek eragingo dituen ze「bitzuak.

Pe巾SOna ho「iei besteak beste jana「i-Ze「bitzua ez emateak, mendekotasun-egOe「an

dauden pertsone= autOnOmia pertsonala sustatzeko eta pertsona ho「iei a「「eta emateko

abendua「en 14ko　39/2006　Legean aitortzen di「en eskubideak urratzeaz gain,

osasune「ako ar「isku-egOe「an uZten ditu horiek. Are gehiago kontuan hartzen badugu

eIikadura「ekin batera medikazioa ematen zaiela (kasuak kasu). Pertsona ho「ien osasuna

babesteko eskubidea「en au「ka egin iezake ho「「ek, Konstituzioa「en　43. artikuluan

xedatzen baita bote「e pub=koei dagokieIa hu「a be「matzea, P「ebentzio-neu「「ien bidez eta

P「eStaZioa ziurtatuz.

Gauza be「a esan daiteke higiene pertsonaIa「ekin ze「ikusia duten ze「bitzuei buruz,

edota komuna「en e「abiIe「a「i eta, haIa badagokio, maSku「i- eta heste-hustuketa「i zein etxe

bar「uan mugitzeari bu「uz, duten desgaitasun fisikoaren edo psikikoaren ondorioz beren

kabuz moIda ezin daitezkeen pertsonei dagokienean.

Autonomia pertsonaIa sustatzea「i eta mendetasun-egOeran dauden pertsonak

zaintzea「i bu「uzko abendua「en 14ko 39/2006 Legea「en 26. artikuiuan, hiru mendetasun-

gradu ezartzen di「a' eta g「adu horren a「abe「a zehazten da mendekoen a「「eta. Ho「i

ho「「eIa izanik, (mendetasun handia) (iIi. gradua) duten pertsonek egune「o askotan behar

dute laguntza egune「oko oina「「izko jarduera batzuk gauzatzeko, eta, beren autonomia

fisiko, mental, intelektuaI edo sentso「iaIa guztiz gaidu izana「en ondo「ioz, beste pertsona

baten edo batzuen etengabeko laguntza beha「 dute. KMendetasun la「「ia" dutenek (iI・

gradua), berriz, laguntza beha「 dute egune「Oko bi乙itzako oina「「izko hainbat jarduera

au「re「a e「amateko, eta ho「i egunean bi edo hiru aIdjz. baina ez dute beha「 kanpoko

zaintzaiie batek laguntzea; nOianahi e「e, iaguntza-P「emia zabaIak dituzte autonomia

pertsonaia「en arIoan. Azkenik, “mendetasun arina” dutenek (上g「adua) laguntza beha「

dute egune「oko bizitzako oina「rIZko hainbat ja「duera au「re「a e「amateko, eta ho「i

gutxienez egunean behin'　edo tarteka laguntza mugatua behar dute'　autOnOmia

PertSO=aia「ekjn laguntzeko.

Mendekotasun-g「aduak kontuan hartuta, beha「「ezkotzat jotzen da　=・ eta　=I・

mendekotasun-g「adua dutenei ze「bitzuak ematea (ge「O Zehaztuko di「a zerbitzu ho「iek).

G「eba「en deitzaileek eta greba-batzo「deek eskae「a hau egIn dute’ Aginduan

zehaztea olna「「izko gutxieneko ze「bitzuak e「agiten dien langiIeen portzentajea edo

kopurua: ho「「ela, enP「eSek gutxieneko zerbitzue= aIde bakarreko apIikazioak egitea

saihestu nahi dute. G「eba p「ozedu「an biidutako dokumentazioa aztertu eta gero- Zehazki

EUDELek helarazitako komunikazioa, Ze「a Ondo「ioztatzen da: gObe「nu-aginta「itza honi
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ezinezkoa zaie po巾Zentaje ho「i kuantifikatzea; izan e「e, eZ dago nahikoa informazio, eta

gaine「a funtsezko aideak daude udaIe「ri bakoitzak eskaintzen duen ze「bitzuan. Ondorioz,

Aginduak zehazten du, beha「 bezala a「「azoituta, Zejntzuk di「en ha巾ZaiIeak eta zer-nOIako

P「eStaZio zehatzak eskaini beha「 zaizkien grebak di「auen bitartean. Ondorioz, Ziurtasun

eta segurtasun juridikoa sendotzea「en aIde oina「rizkoak di「en p「estazio soziaIak zehaztea

e「abaki da, baita p「estazio edo ze「bitzu ho「ien hartzaiieak e「e, hain zuzen l上　eta旧

mendekotasun-g「adua duten erabiItzaiieak, horiek baitIra Zaurgarritasun maila

handienekoak.

AzaIdutako guztia horreIa, haIako g「eba batean gutxieneko ze「bitzuak finkatzen ez

badi「a, litekeena da grebarekin iortu nahi di「en hobekuntzak baino kaite handiagoak

e「agitea, Ze「bitzuaren erabiitzaiieen osasuna a「「iskuan ja「 baitaiteke, Sektoreak ematen

duen ze「bitzua oinarr主oinarrizkoa eta funtsezkoa den aidetik. Modu be「ean, gutXieneko

Ze「bitzuak finkatzean, kontuan hartu di「a greba「ako au「「eikusi den i「aupena eta egun

bakoitzean greba egingo den o「dutegia.

Hori guztia ikusita, agindu honetan zehazten di「en gutxieneko ze「bitzuak ezartzen

ditu gobernu-aginta「itzak, auZitan dauden eskubideen funtsezko edukia bate「agarri egiten

Saiatzeko.

Lan Ha「「emanei buruzko martxoa「en 4ko 17/1977 Er「ege Dekretu Legea「en lO.2

artikuluak honako hau xedatzen du: 《g「eba egiten denean edozein ze「bitzu pubIiko edo

Onartuta dagoen eta ge「O「aeZina den beha「「izaneko edozein ze「bitzu eskaintZeko

enpresetan, eta lar「itasun be「eziko egoe「ak daudenean, gObe「nu-aginta「itzak beha「rezko

neu「「iak hartu aha=zango ditu zerbitzuen funtzionamendua ziurtatzeko" eta (Gobemuak,

e「a berean, ho「「etarako beharrezkoak di「en esku-hartzezko neu「riak ha「 ditzake).

Konstituzionaitasuna aitortuta duen a「au ho「「etan (Konstituzio Auzitegia「en =/1 981

Epaia, aP剛aren 8koa [1981¥1 1 KAB]), Konstituzioa「en g「eba-eSkubidea「i bu「uzko 28.2

artikuIua「ekin bat eto「riz (bertan honako hau ezartzen baita: 《eSkubide ho「「en e「abiIera

arautzen duen legeak beha「「ezko be「meak ezar「iko ditu gizartearentzako oina「rizko

Zerbitzuen mantentzea ziurtatzeko”), gObe「nu-aginta「itza「i ematen zaio hainbat motatako

berme-neurriak hartzeko eta g「eba-kasuan funtsezko zerbitzuei eusteko auke「a, eta ho「i

egiteko neur「ietako bat administ「azio-ebazpena「en bidez ja「due「a「i eusteko ezInbesteko

gutxieneko ze「bitzuak ezartzea da, eta Ian-PreStaZioa eskainj behar duten Iang=eei haiek

bete ditzaten eskatzea.

Ho「「egatik, Lan Ha「「emanei bu「uzko martxoaren　4ko 17I1977　Er「ege Lege

Dek「etua「en lO.2. artikuiuan aipatzen den p「OZedura bide「atu da, eta, ho「「enbestez,

JaurIaritza「en erabakia doakien ze「bitzuei eta Iangiieei buruzko p「oposamenak egin

ditzaten, entZunaidia eskaini diegu e「agindako aideei; hots, greba「ako deIa egin duten

Sindikatuej, Bjzkaiko Etxeko Laguntza Ze「bitzuko Enp「esen Eikartea「主　EUDELi eta

Bizkaiko Fo「u Aidundiko Gizarte Ekintzako SaiIa「i.

Lan eta Justizia Sa=a「en egitu「a o「ganikoa eta funtzionaIa ezartzen duen api「ila「en

=ko　84/2017　Dek「etua「en　3.1 artikuiuak Lan eta Justiziako sa=bu「ua「i ematen dizkio

aza「oa「en 26ko 24I2016 Dekretuan jasotako eskumenak (2412016 Dek「etua, aZa「Oa「en

26koa, Euskal Autonomfa E「kidegoa「en AdminiSt「aZIOko saiiak sortu, eZabatu eta

aldatzen dituena eta ho「ien egitekoak eta ja「dun-a「ioak finkatzen dituena) Dek「etu ho「「en

16 artikuiuan, Lan eta Justizie Saila sortzen da, eta, beste egiteko eta jardun-a「io batzuen

aれean, ian-a「Ioko legeriak lan-ha「「emanei buruz ezartzen duena egikaritzeko egitekoa
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esleitzen zaio, eta, ekaina「en　=ko 139/1996　Dek「etuaren bidez eskuordetzen zaio

Zerbitzu pubIikoak edo p「emia biziko eta atze「aezineko zerbitzuak eskaintzeko ardura

duten enp「esa, entitate eta erakundeetan g「eba-eSkubidea baIiatzen dutenean

autonomia-e「kidegoko funtsezko ze「bitzuei jardunean eutsiko zaieia ziurtatzeko

beha「rezko di「en neu「「iak ezartzeko eskumena.

Ho「「egatik guztiagatik, Lan eta Justiziako sa=bu「uak, Eusko Jau「Ia「itzak

eskuordetuta, honako hau

EBAZTEN DU:

LEHENA,-　G「eba egiteko dejaIdia jaso dute Bizkaiko Etxeko Laguntza Ze「bitzuko

iangiieek 2018ko martxoa「en 27「ako- 10‥00etatik 13:00era egingo dute egun ho「ietan

guztietan. Bada, Oinarrizko p「estazioak eta hemen ze「「endatzen diren gutxieneko

zerbitzuak ematearen mende egongo da:

1. Ze「bitzu hauek egingo di「a’

1.1. Janari-Ze「bitzua emango da. AhaI deIa, au「「etik egindako edo au「「etik egiten di「en

eIikagaieta「a joko da.

1.2. Ze「bitzu hauek emango di「a: egune「Oko higiene pertsonaIean iagunduko da, bai

eta komuna e「abiItzen e「e, eta, haIa badagokio, maSku「主eta heste-hustuketa

egingo da; jaikitzen, Oheratzen eta janzten lagunduko da, eta Sendagaiak eta

e=kagaiak hartzen di「eIa gainbegi「atuko da.

工3. Oheratutako pertsonen kasuan, beha「「ezkoak dituzten ja「「era-aIdaketak egIngO

Zaizkie.

1.4. Hitzo「dua au「「etik eza面bada eta atze「atu ezin badaiteke, OSaSun-Zent「Oeta「a

joaten Iagunduko zaie e「abiltzaiIee主

2. 1i. eta剛. mendekotasun-g「adua duten pertsonei baka「「ik emango zajzkie zerbitzu

horiek.

BIGARRENA.・ 1. Ze「bitzu ho「iek g「eba egin beha「 ez duten iangiIeek emango dituzte,

ahaI izanez ge「0.

2工angileen o「dezka「iei entzun eta gero) Enp「esa Zuzenda「itzak izendatuko ditu

gutxieneko ze「bitzuak bete beha「 dituzten langiIeak eta lang=e ho「iek txandaka bete

beha「 dituzten eginkizu=ak. NoIanahl e「e, aur「eko artikuIuan nahiz indar「eko legedian

eza「ritako mugak er「espetatu beha「ko di「a.

Honako hur「enke「an izendatuko di「a gutxieneko ze「bitzuak bete beha「 dituzten

pertsonak: lehenengo ze「bitzu hau eman ohi duten eta g「eba「ekin bat egingo ez duten

langiIeei deituko zaie; mOdu ho「「etan gutxieneko zerbitzuak betetzeko adina lang=erik ez

baIego, g「eba egiteko asmoa duten iangiIeen artean izendatuko dira gutxieneko zerbitzua

eman beha「「ekoak.
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HIRUGARRENA.- Agindu honen au「reko zenbakietan b冊utako gutxieneko ze「bitzuak

ezin izango di「a aIdatu haiek egiteko izendatuta dauden langileen aIdaketa edo

geIdiaIdien ondo「ioz. Halako「ik gertatuz gero, legez kontrakotzat joko dira eta ho「iek

egiten dituztenak e「antzuIe izango di「a, eta e「antZukizuna eskatuko zaie inda「「ean

dagoen o「denamendu ju「idikoaren arabera.

」AUGARRENA.-　Aurreko artikuiuetan xedatutakoa gorabehe「a, g「eba egIten duten

langiieen eskubideak, g「eba「i bu「uzko a「audiak aitortzen dituenak, eZ dira inoIa ere

mu「「iztuko, eZta g「eba「ako deia egin dutenen eskakizunen izapidetzea eta ondo「joak

mugatuko e「e.

BOSGARRENA.・ Jakinarazten den egunean sartuko da inda「「ean agindu hau

SEIGARRENA.- Agindu honen be「「i eman beha「 zaie inte「esdunei, betIe「e AdministrazIO

PubIikoen Administrazio Prozedu「a E「kidea「en u「「ia「en leko　39I2015　Legea「en　40

artikuIuan xedatutako moduan; haIaber, ebazpenak administ「azio-bidea agortzen dueIa

jakinarazi beha「 zaie, eta ho「「en au「ka administ「azioarekiko auzieta「ako e「「ekurtsoa ja「「i

aha=zango dela EuskaI Autonomia E「kidegoko Auzitegi Nagusia「en dagokion Salan,

ebazpena jakinarazten denetik kontatzen hasita 2 hiIabeteko epean, Administ「azioarekiko

Auzien Ju「isdikzioa a「autzen duen uztaiIa「en 13ko　29/1998　Legean xedatutakoaren

arabe「a.

Era be「ean, eta AdminlSt「aZio PubIikoen Administrazio P「OZedu「a Erkldearen

ur「ia「en leko 39/2015 Legea「en 123 eta 124. artikuIuetan aur「elkusitakoa「i ja「「aikiz,

honako hau e「e jakina「azi beha「 zaie: agindu honen au「ka auke「ako berraztertzeko

e「「ekurtsoa au「kez daitekeeIaしan Administ「azioko Aginta「itzan, agindua jakina「azi eta

biha「amunetik kontatzen hasita hiIabeteko epean

Vito「ia-Gasteiz, 201 8ko ma趣Oa「en 2迫」_臆____
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