
OSAKIDETZAKO GARBIKETA-KONTRATAK

Funtsezkoak gara eta lehen lerroan gaude

Osakidetzaren mendeko zentroetako garbitzaileak bizi
dugun egoera eskasaren lekuko gara.

Guk egunerokoan ikusten dugu.

Osasun sistema publikoa ahultzen ari da pixkanaka.
Garbiketa-zerbitzuari dagokionez, duela gutxiko adibide bat dugu:
"ESI Bilbao Basurto" (Basurtuko Ospitalea eta anbulatorioak),
Osakidetzak zerbitzua Zaintzen enpresari esleitzea erabaki baitu,
eskainitakoa baino prezio txikiagoan. Hasierako prezioa 1.200.000
euro jaitsiko da.

Eman al daiteke garbiketa-zerbitzua, Covid pandemiaren erdian,
aurrekontua jaisteko? Nork ordainduko ditu erabaki horren
ondorioak?.

Osakidetzari erantzukizunak bere gain hartzeko eta
garbiketa-zerbitzuaren aurrekontuak murrizteko erabakia
geldiarazteko eskatzen diogu.

Pleguak betetzen direla zaintzeaz gain, enpresa pribatuei poltsikoak
diru publikoz betetzeko aukera ematen ari zaielako.

Zerbitzu horiekin geratzeko lizitatzen dutenak aberastera datoz,
gure lan-ahalegin handiegiaren kontura, eta aurrekontua gero eta
gehiago doitzera, zenbat eta onura handiagoarekin geratzeko.

Pandemiaren aurreko egoera jasanezina zen, orain muga-mugan
gaude. Planto egin dugu, honaino iritsi gara.



2020ko martxotik ari gara lehen lerroan, osasun-jarduera garatzeko
aukera ematen, gure eta gure ingurunearen osasuna arriskuan
jarriz.

Hala ere, gure lanaren funtsezkotasuna aitortu arren, ez da
konpentsatu baldintza duinekin. Ezin gara txalo eta txalo
zaparradekin konformatu. Osakidetzak eta garbiketa-enpresek gure
lana aintzatestea eskatzen dugu.

Hiru urte baino gehiago daramatzagu gure hitzarmen kolektiboa
berritzeko negoziatzen.
Baina enpresekin akordioa lortu beharrean, negoziazioa blokeatuta
dago. Ez dago aurrerapausorik.

Horregatik, lantokietan mobilizatzea eta antolatzea beste aukerarik
ez digute uzten, gure lan-baldintzak defendatzeko.

Batasun sindikaletik, ELA - LAB - UGT - CCOO - Esk, kolektiboaren
ordezkaritzan, honako aldarrikapen hauek aurkezten ditugu:

- 2012ko lanbide-karrerarako sarbidea

- Lanpostu hutsen estaldura arautzea, lankideak lanaldi
partzialekin kondenatzea saihesteko.

- Txanda-kontratuari lotutako erretiro partziala hartzea.

- Plantillen gaineko akordioak ezartzea.

- Absentziak ordeztea (oporrak, lizentziak), lan-kargak
saihesteko.

- Norbera babesteko ekipamenduak + segurtasuna eta osasuna
entregatzea lantokietan.

- Zerbitzua argitaratzea, enplegua bermatuta.



IRITSI DA IKUSARAZTEKO ORDUA

Jakitera eman nahi dugu Osakidetzaren zentroetako garbiketako
langileek, Bizkaian, Araban eta Gipuzkoan, mobilizatzen hastea
erabaki dugula.
Hori dela eta, maiatzeko ostegunero elkarretaratzeak eta ekintzak
egingo ditugu gure lan-baldintzak hobetzeko.

Maiatzaren 6an. Elkarretaratzeak deitu ditugu Euskal Autonomia
Erkidegoko (EAE) ospitale guztietan.

Maiatzaren 13an. Osasun-zentroetan mobilizatuko gara.

Maiatzaren 20a. Diseinatzeke dagoenez, egun honetan ekintza
sindikal bat egingo dugu lurralde bakoitzean.

Eta amaitzeko, maiatzaren 27an, greba eguna izango da
sektorean.

Funtsezkoak bagara, lan-baldintza
duinak nahi ditugu.


