
    

    

 

 
BATZORDEAREN OHARRA 

2/2012 TREN AGENTE BARNE DEIALDIA 
 

Joan den maiatzaren 28an Batzorde Iraunkorrak epai mahai aztertzailean salatu zuen  
2/2012 deialdiari dagokion azterketan, zehazki Zirkulazio eta Seinale Araudiari eta 
aholkularitza jurikikoari dagozkion galdetegietan, CCOO sindikatuak bere web orrian 
zintzilikaturik duen azterketa batetako galdera berdinak azaltzen direla (akats ortografiko eta 
guzti). 

 
Zehazki, ARAUDIAri zegokion goizeko azterketan 50 galderetatik 41 ziren berdinak, 

arratsaldeko txandako ARAUDIAri zegokion azterketan 50 galderetatik 34 ziren berdinak, eta 
AHOLKULARITZA JURIDIKOAri buruzko galderei dagokienez 10etik 10 ziren berdinak bi 
txandotan. 

 
Halaber honako inzidentzien berri eman zen: 
 
• Goizeko ARAUDIAri buruzko azterketaren  7. galderak eta CCOOren 35.ak akats 

ortografiko berak dituzte. 
 

• Arratsaldeko ARAUDIAri buruzko azterketaren 25. galderak eta CCOOren 284. 
galderak akats ortografiko berak dituzte. 

 
• Goizeko AHOLKULARITZA JURIDIKOAri dagokion azterketaren 4. galderak eta 

CCOOren galdetegiaren 7.ak akats ortografiko bera dute. 
 

• Arratsaldeko AHOLKULARITZA JURIDIKOAri dagokion azterketaren 8. galderak eta 
CCOOren galdetegiaren 43. galderak bat datoz erantzun zuzena D dela esatean. 
Halabaina, azterketa gainbegiratu ondoren, Epaimahai aztertzaileak erantzun zuzena 
A zela ebatzi zuen. 

 
Nabarmendu beharra dago Zuzendaritzaren arabera galderak enpresak sortuak direla eta 

bere artxiboetatik atereak izan direla. Halabaina, CCOO sindikatutik koinzidentzia “arrarotzat” 
jotzen dute, eta ez dute bere gain hartzen Zuzendaritzak bere galdetegiaz egindako balizko 
ezein erabilpen. 
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2012ko ekainaren 5ean 



 
Batzordeak jazoerok prozesua gelditu eta ezeztatzeko nahikotzat jotzen ditu, eta 

enpresari, Epaimahai aztertzailearen bitartez, jazotakoa argitzeko premiazko bilera eskatu 
dio. 

 
Irregulartasun berri hau, oso larria dena Batzorde Iraunkorraren ustez, Epaimahai 

aztertzailearen prozedura urratzen duten beste hainbat irregulartasunei gehitzen zaie; 
gogorarazi nahi dugu aipatutako epaimahaiak lekualdatze, barne promozio eta kanpo 
hautaketa prozeduren gardentasun eta objektibitatea bermatzea dituela betebehar, 
inpartzialtasun eta taxuzko jarduera irizpideetan oinarrituta. 

 
• Prozesua ez da Epaimahai Aztertzailean hasi (epe eta forma egokiz deialdiaren 

oinarrien berri emanda). 
 
• Gutunazal itxian eman ez diren azterketak helaraziak izan zaizkio Epaimahai 

Aztertzaileari. 
 
• Egindako azken frogaren fitxa identifikatzaileak gordetzen dituzten gutunazalak ez dira 

Epaimahai aztertzailearen aurrean zabaldu. Froga horri buruz (formakuntza 
personalgoa gaitzeko azterketa) aipatu beharra dago enpresa berak hartu zuela froga 
bere hautaketa prozesuko gisa. 

 
• Zuzendaritzak Lan Hitzarmenaz egiten duen interpretazioa, Batzorde Iraunkorraren 

kontrakoa, euskara ezagutza neurtzeko baremazioak lau zatitan egitearen karira 
(gaindituaren araberako %20), inoiz bi zatitan egin izan den arren. Aldebakartasunak 
eta gardentasun ezak Batzordea Lan Hitzarmenaren ezarpen zorrotza exijitzera 
bultzatu dute. 

 
Prozesua bertan behera uzteko eskaerei zuzendaritzak emandako ezezkoaren aurrean, 

Euskotrenen Batzorde Iraunkorrak 2/2012 Tren agenterako barne deialdia inpugnatzea 
erabaki du. 

 
 
 

 
                                                   


