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Gaur egun Dbuseko plantillan 455 langile daude, eta horietatik 42 emakumeak dira.

Formazioa, motibazioa eta 

baldintza berdintasuna 

pertsonen kudeaketaren 

oinarriak dira Dbusen

2015ean, Konpainiako langileen batez besteko

adina 48,26 urtekoa da, eta 10 pertsonak

erretiroa hartu dute.

Plantillaren banaketa 2015ean

Dbusen funtsezkotzat jotzen da emakumeen eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatzea.

2015ean Emakundek (Emakumeen Euskal Institutua) alor honetan egindako lana azpimarratu du,
Emakumeen eta gizonen berdintasunerakio lankidetza erakundearen aitortza emanda.
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1. Profesionalen etengabeko prestakuntza

Dbuseko zerbitzuaren kalitatea ez da bakarrik berrikuntza teknologikoan oinarritzen. Egunero
Donostiako hiritarrei eta hiria bisitatzen dutenei zerbitzua ematen dieten profesionalak

prestatzeko jardueretan ere oinarritzen da, eta era funtsezkoagoan. Hori dela eta, Dbusek
gidatze modua, efizientzia, segurtasuna, giza harremanak eta euskara lantzeko etengabeko
prestakuntza eskaintzen die bere langileei, haiek zerbitzu profesionala eta eraginkorra eman
dezaten beren eguneroko jardunean.

2015ean 5.264 prestakuntza ordu baino gehiago eman dira, pertsona bakoitzak 11,57
prestakuntza ordu jaso ditu batez beste, honako ekintza nagusi hauen artean banatuta:

• Sartu berri diren langileentzako formazioa: Ikastaroak egin dira sartu berri diren
langileentzat.

• Solaris autobus elektrikoaren erabilera eta funtzionamenduari buruzko formazioa:
Tailerreko eta trafikoko tarteko arduradunei autobus elektrikoaren funtzionamenduari
buruzko formazioa eman zaie. Era berean, gidariei autobus horiek nola gidatu erakutsi
zaie.

• Autobus hibridoaren erabilera eta funtzionamenduari buruzko formazioa: Tailerreko
eta trafikoko tarteko arduradunei autobus hibridoaren funtzionamenduari buruzko
formazioa eman zaie. Era berean, gidariei autobus horiek nola gidatu erakutsi zaie.

• Autobusen gaineko prestakuntza teknikorako programa: Hainbat ikastaro egin dira
tailerreko langileentzat, Euro 6 teknologia duten autobus berriei buruzko gaiak
lantzeko.

• Euskara ikasteko formazioa, on line zein presentziala: Euskara ikasteko ikastaro bat
eman da, gidariei zuzenduta, beraien lanpostuetan izan ditzaketen egoeretan euskara
erabili ahal dezaten.
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2015ean zehar 

5.264 prestakuntza 

ordu eman dira

Formazio ekintzetan parte hartu duten langileei
pasatu zaien inkesten bitartez 2014an eman diren
formazio saioen kalitatea ebaluatu da. Formazio
saioen batez besteko nota 7,8 izan da.

2. Baldintza eta onura sozial berdinak langile guztientzat

Plantillaren %100 Dbuseko hitzarmen kolektiboaren menpe dago. 

Hitzarmenaren onura sozial nagusien artean azpimarratzekoak dira ondorengoak:

• Produktibitate klausulak.
• Gai pertsonaletarako aukerako egunak.
• Ordaindutako baimenak hartzeko kasuistika zabala.
• Lana eta familia uztartzeko aukerak.
• Formaziorako laguntzak.
• Fisioterapia zerbitzua. 
• Erretiroa aurretiaz hartzeko pizgarriak.
• Aitatasun, amatasun eta edoskitzearekin lotura duten hobekuntzak.
• Laguntza juridikoa.
• Ordainketa kontzeptu batzuk ordutan gozatzeko aukera.
• Txandak eta oporrak aldatzea.
• Aldi baterako bajen estaldura ekonomikoa.
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4. Barne Komunikazioa eta langileen parte hartzea

Lan Osasuneko Batzordeak aldian-aldian bilerak egiten ditu bai Dbusen bai Donostiako Udalean 
Konpainiaren lanpostu guztietan diharduten langileen ongizatean eragina duten alderdi nagusiak 

aztertu eta haietan hobekuntzak ezartzeko. 

2015ean egindako bilera horietan landutako gai nagusiak hauexek izan dira:

• Mediku azterketak: balorazioa.
• Azterketa ginekologikoak plantillako emakume langile guztiei.
• Absentismoaren analisia.
• Zuloak, sakanguneak eta espaloi eramangarriak.
• Gidari postuan hobekuntzak.

Komunikazioa hobetzeko helburuarekin, barne komunikazioa hobetzeko plan integral bat 
garatu da Dbusen.

2015ean azpimarratzekoa izan da Dbuseko plantilla osatzen duten pertsonei ezarri zaien posta

elektronikoko kontu korporatibo bana. Komunikazio tresna berri honen helburua da
komunikazioa hobetzea noranzko bietara.

Dbusek mediku zerbitzu propioa du, mediku batek eta OLT batek osatuta, DTK-ko langileen
mediku azterketetarako.

Mediku Zerbitzuak etengabeko arreta sanitarioa eskaintzen die Konpainiako langile guztiei,
beraien eguneroko jardunean izan ditzaketen lesio eta gaixotasunei aurrea hartu eta
erantzuteko.
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Langileentzako gune berriaz gain, beste ekintza batzuk egin dira langileen parte hartzea eta
motibazioa areagotzeko, esaterako hauek:

• Konpainiako langileen eta zuzendaritzaren arteko gosariak, non Konpainiako departamentu
eta sekzio guztietako langileek parte hartzen duten.

• DTKren enpresa hornitzaileekiko negoziazioa langileei deskontu politikak ezartzeko.

• Langileen etengabeko ebaluazioa.

• aLangileen zirkularrak argitaratzea eta zabaltzea.

• Berdintasunerako Planean jasotako
hainbat jarduera.

2015eko abenduan, halaber, barruko buletin berrian lehen zenbakia argitaratu zen, Dbuseko
plantilla guztiak Konpainiaren azken berritasunen laburpen bat eduki dezaten.
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2015ean Dbusen II. Berdintasun Plana aplikatzen jarraitu da (2014-2017 Berdintasun Plana).
Plan hori I. Berdintasun Planaren jarraipena da, zeinari esker DBUSek “Emakumeen eta
gizonen arteko aukera berdintasunaren aldeko Erakunde Laguntzailea”-ren izaeraren aitortza
eskuratu zuen Emakunderen eskutik.

Berdintasun Planak ere Donostiako Tranbia Konpainian emakumeen eta gizonen artean
benetako eta egiazko aukera berdintasuna bermatzea du helburu. Horretarako, Berdintasun
Planak hainbat neurri aurreikusi eta garatzen ditu, tartean nabarmentzen direla Konpainian

lanean hasten diren emakumeen kopurua handitzera bideratutakoak, hemendik gutxira
Dbusen emakumeen ordezkaritza handiagoa izan dadin.

Ildo horretan, honako helburu hauek definitu dira plan honetarako:

1. Emakumeen presentzia areagotzea Dbuseko plantillan.

2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa erraztea.

3. Dbuseko plantilla sentsibilizatzea eta prestatzea berdintasunaren alorrean.

4. Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentuak zabaltzea: Jarduketa
protokoloa, berdintasun plana…

Genero berdintasunarekin etengabe konprometituta egoteak baliagarria izan zaio berriro ere
Dbuseko konpainiari Emakunderen aitortza izateko. Izan ere, azken urteetan
berdintasunaren alorrean egin duen lana azpimarratzeko egiaztatzen duen agiri bat eman
dio Emakundek.


