
    

    

 

2012ko martxoak 19 

BATZORDEAREN OHARRA 
 
Zuzendaritzaren azken Guretzat-en aurrean, Batzorde Iraunkorrak honako oharra luzatzen du, 
enpresak jorratutako puntuei erantzunez. 
 
Euskotrenen Batzorde Iraunkorrak proposatu dituen mobilizazioen arrazoi izan diren puntu guztiak 
indarrean mantentzen ditu. 
 
 
Bete gabe dauden plaza guztien estaldura eta geltok iak Euskotrenen langilegoarekin 
zerbitzatzea  
2010aren erdialdean izandako behin behinekotasun altuak eta egiturazko langile taldea murrizteko 
asmoak 4 egunetako lanuzteak deitzera bultzatu gintuzten 2010eko urrian. Lanuzteon ondorioz 
zuzendaritzak 50 hutsune estaltzeko eta gainerako plazen estaltze prozesua hasteko konpromezua 
hartu zuen. Presio sindikala eta mobilizazio deiak izan ziren enpresa plazok estaltzera bultzatu 
zituena.  

 
Azpimarragarria da egiturazko plazak erretiro, lanpostu aldaketa eta abarren ondorio diren 
egoerengatik ari direla estaltzen. Ez dago indarrean den lan hitarmenean adoztutako baino tren 
agente gehiago, ez operazio agente gehiago, gidari kobratzaile gehiago, geltoki laguntzaile gehiago, 
tranbia agente gehiago...Aitzitik, egiturazko postuak soberako deklaratzera ere iritsi dira. Badira 
oraindik estali gabe dauden eta 2008ko Hitzarmenean adostu ziren lanpostuak. Batzorde 
Iraunkorrak egiturazko plaza guztien estaldura exij itzen dio zuzendaritzari.   

 
Ziurrenik lotsagatik edo, zuzendaritzak ez du Guretzat-ean geltokien egoera aipatu. Hiru urte 
“geltokien harrera komertzialerako plana”  bolo-bolo darabiltela, eta ez dago ezer. Joan den 
martxoaren 15ean, ordu gutxi batzuen tartean, 1500 bidaiari inguruk geltokietan duten harrera 
kaxkarra zein langilego ezagatik kexa azaldu zuten. Batzordeak Euskotrenen geltokiak enpresaren 
langilegoarekin hornitzeko exijitzen du.  
 
ARDURA POSTU OROREN IZENDAPENAK BERTAN BEHERA UZTEA  
Ez da zuzendaritzarekin ezein liskarrik eman izendapen libreko postuen karira. Gertatzen dena da Lan 
Hitzarmenaren 14. artikuluaren erabilera okerrak eta ardura postuen puzte neurrigabeak (hogei inguru 
bi urtetan), soldata izozte eta lan egoera kaxkartze garaiotan, Batzordea Hitzarmen kanpoko ezein 
ardura posturen izendapena eta aipatutako artikulua ren bigarren paragrafoa indargabetu 
dezaten exijitzera bultzatzen dutela. 
 
Euskotrenen zuzendaritzak 9 eta 10. mailen izendapen librea ahalbidetzen dien artikulua ezabatzeko 
adostasuna lortzeko prestutazuna azaldu duen arren, Batzordeak bere keska azaltzen du, 
zuzendaritzak  11. maila edo gorako postuak ezker – eskuin izendatzen jarraitu ahal izateagaitik. 
 
Batzordea osatzen duten talde guztiek hurrengo hitzarmenaren negoziaketan 9 eta 10. mailetako 
izendapen librea ezabatzeko konpromezua hartzen dute. 
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DIRU PUBLIKOAREN ERABILERA ARDURATSUA EXIJITZEN DUG U 
Euskotrenen zuzendaritzak ondotxo ezagutzen du gatazkaren neurria eta ondo daki zeri buruz ari den 
Batzordea diru publikoaren erabilera zuzena exijitzen duenean. 
 
Adibide argia da Atxuriko tranbian gertatzen ari dena. Zailtasun ekonomikoak aldarrikatzen dira La 
Casillara bitarteko luzapenaren ondoren lan baldintzak mantentzeko, eta era berean enpresaren 
organigrama berria aurkezten zaigu, hitzarmenaz kanpoko beste hiru posturekin, beharrezko diren 
tranbia gidarien ordez.  
 
Batzordeak diru publikoaren erabilera zuzena exijitzen du, alegia, enpresaren langilego premia 
errealari lehentasuna ematea, enpresaren irudi korporatiboa ez aldatzea, harrera komertziala 
hobetzea, Gipuzkoako errepide bidezko garraioaren aldeko apostua egitea eta enpresaren etorkizuna 
bermatuko duten beharrezko baliabideak bideratzea. 
 
Halaber Batzordeak langilegoari dagozkion gaiak langileon ordezkaritza legala kontutan hartu gabe 
kudeatzeko jarrera salatu nahi du berriz ere, lan harremanen normaltasuna urratuz. Nabarmendu nahi 
dugu zuzendaritzak ez duela gatazka konpontzeko bilera bat ere deitu. Zuzendaritza horretara deitzen 
dugu.  
 
Batzordeak langilegoa adostutako mobilizazioetara biltzera deitzen du. 
 
Martxoaren 21ean lanuztea eta kontzentrazioak 9:00etatik 11.00ak arte eta 17:00etatik 19:00ak arte. 
 
Martxoaren 22an 12:00etan kontzentrazioa Gasteizen, parlamentuaren aldamenean. 
 
Martxoaren 26ean paskin informatiboen banaketa 7:30etan eta kontzentrazioak 10:00etatik 
10:30etara Atxuri eta Amaran. 
 
Apirilaren 16ean lanuzte eta kontzentrazioak 9:00etatik 11:00ak arte eta 17:00etatik 19:00ak bitarte. 
 
 
Bukatzeko, funtzio publikoan aditu diren bi ikerlariren hitzak dakartzagu, Euskotrenen gertatzen ari 
denaren isla baitira: 

 
“konfidantza exekutiboa”-k zuzendari publikoari gau r egun eskatzen zaion “konfidantza 
politikoaren” gainetik behar du (...) konfidantza p olitikoaren gailentzea zuzendariongan, 
zuzendari ganorabako, lauso eta ez lehiakorrak sort zen ditu”.  
 
 
Eta honela amaitzen dute: “ Nolanahi ere, gaur egungo zuzendariek hautatutako p olitikariei 
lotutako eta konfidantza politikan oinarritutako gi sa ulertzen dira, alegia, alderdi morroiak dira, 
eta arau legalak berak politiko gisa identifikatzen  dizkigu maiz, zuzendaritza postu publikoak 
betetzen ari diren politiko gisa. Hau zeharo kutsak or eta desegokia da kudeaketa modu egokiak 
garatzeko, eta zeinahi erakunderen garapen egokirak o ezinbesteko baldintza den konfidantza 
sustatzea ezinezko egiten dute”.  
 
 
(RECODER,LL, y JOLY,J La Política que ve. Competitividad pública per afrontar els reptes del segle XXI. Proa. Barcelona 2010 

               


