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HUTSEN ZUZENKETA’Ondoko Aginduarena‥ 2018ko otsaiiaren 27ko Agindua,

Lan eta Justiziako saiIburuarena1 2018ko martxoa「en 8「ako deitutako greba

OrOkor「ak dirauen bitartean gizarteari eman behar zaizkion ezinbesteko

Ze「bitzuak beteko di「eIa.

Hutsak atzeman dira Lan eta Justiziako sa=bu「uaren 2018ko otsaila「en 27ko

Aginduan, Zeinak ezartzen baitu 2018ko ma巾XOaren 8rako dejtutako greba oroko「rak

dirauen bitartean gizarteari eman behar zaizkion ezinbesteko ze「bitzuak beteko dlreia.

Ondo「ioz, honen bidez, ZuZenketa hauek egiten ditugu’

Aginduaren　9　eta lO. or「iaIdeetan, “Giza巾e-Ze「bitzuen sekto「ea’’ ataieko

SeIga「「en Pa「ag「afoko b) iet「an, honeIa dIOen tOkian:

“Eta Arabako Eskuaideko e「akunde sanitarioetan, Donostiaidea ESian,

Ezke「raIdea-Enkarterri-Gurutzetako ESian, Biibo-Basurtu ESIan, Debabarrena ESIan,

ToIosaidea ESian eta Bidasoa ESian, iehengo Ca= Cente「 Ko「poratiboa「en funtzio

be「ak betetzen dituen

Honakoa esan beha「 du:

“Eta Arabako Eskuaideko e「akunde sanitarioetan, Donostialdea ESian,

Ezkerraidea-Enkarte「ri-Gu「utzetako ESian, B=bo-Basurtu ESlan, U「ibe ESIan,

Debabar「ena ESlan, ToIosaIdea ESIan eta Bidasoa ESIan, lehengo Ca=　Center

Ko「po「atiboa「en funtzio be「ak betetzen dituen’’

Aginduaren gaztelaniazko bertsjoko 17. orriaidean, Pa「ag「afo hasie「an

dagoen honako testu hau ezabatu beha「 da: “BAZKUNA e「akunde sindlkaIak greba bat

deitu du” testu-Zatitik “soIdata-jauzia zuzentzeko neur「i e「aginkorrak’’aipatzen duen

Zati「a arte.

Aginduaren　21,eta　22. or「iaIdeetan, lehen ataIean, “EBAZTEN DU’’

delakoa「en in fine arloan, honeia dioen tokian:

’`…2 o「duz egin aha=zango du g「eba, auke「an..’’.

Honakoa esan beha「 du:

.. bakoitzak 2 orduz egin ahai izango du greba, auke「an, eta BAZKUNA

=.00etatik 1 5:00ak arte eta 18:00 etatik 22:00eta「a, baIdintzatutzat joko da...”

Aginduaren　22"　Orriaidean, bigarren ataIeko “EBAZTEN DU’’ deiakoa「en

OSteko a言v azp主ataIean, honeia dioen tokIan:

‘`A「abako EskuaIdeko Caii Center zerbitzuetan, Donostialdea ESIan, Ezke「ralde-



㊥
Enkarte「「i-Gurutzeta ESian, B=bo-Basし血u ESian, ToIosaidea ESlan, Debaba「「ena

ESlan eta Bidasoa ESlan' Ze「bitzu horiek eman ohi dituzten iangileen % 50,・.

Honakoa esan beha「 du・

“A「abako EskuaIdeko CaiI Center ze「bitzuetan, Donostia-dea ESian,

Ezkerraide-Enkarte「「i-Gu「utzeta ESIan' B=bo-Basu巾u ESian, U「ibe ESlan, ToIosaldea

ESlan, Debaba「「ena ESian eta Bidasoa ESIan, Ze「bitzu ho「iek eman ohi djtuzten

langileen % 50.

Aginduaren 23. orriaidean, lauga「「en ataieko (Gizarte Ze「bitzuak) a let「ari

dagokion azpi-ataIean, honeia dioen lekuan:

“Adinekoentzako egoitzetan…

Honakoa esan beha「 du:

“Egoitzetan...

Aginduaren 28" O「rialdean, 1 1. ataieko hiruga「「en pa「agrafoan, honeIa dioen

tokian:

“au「reko a面kuiuko 16. apartatuan adierazitako ze「bitZuak “

Honakoa esan beha「 du:

“… au「「eko apartatuan adie「azitako zerbitzuak’’

Agindua「en 28. or「ialdean, 11. ataleko azken pa「ag「afoan, honeIa dioen

tokian:

“Justizia Administ「azioaren espar「u ho「「etan言dazka「i judjzialei, fiskalbu「uei edo

dagokion e「akundeko bu「ua「i dagokio...’

Honakoa esan beha「 du:

“Justizia Administ「azioaren espa「「u ho「「etan, JustiZia Administ「azioko

Iet「aduei, fiskaIbu「uei edo dagokion erakundeko buruari dagokio..

Vitoria-Gastejzen, 201 8ko martxoa「en 2an.
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