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Langileen banaketa 2018an
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LANGILEAK

Dbusek funtsezko aktibotzat ditu bere langileak, 
Konpainiaren arrakastaren eta lan txukunaren giltzarria 
baitira. Horretarako, arreta berezia eskaintzen zaio 
langileen prestakuntzari, eta haien motibazioa hobetu 
eta lantaldean giro ona sustatzeari. 

Gaur egun, 521 langilek osatzen dute Dbuseko 
lantaldea; horietatik 62 emakumeak dira. 

2018an, langileen batez besteko adina 47,73 urtekoa 
da, eta 12 lankidek hartu dute erretiroa. 

Prestakuntza, motibazioa eta baldintza-
berdintasuna dira Dbuseko langile-

kudeaketaren oinarria 
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 1    ETENGABEKO PRESTAKUNTZA PROFESIONALENTZAT

 2    BALDINTZA-BERDINTASUNA ETA LANGILEEN ONURA SOZIALAK

Dbusen zerbitzuaren kalitatea ez da eratortzen soilik berrikuntza teknologikotik. Halaber, 
eta era funtsezkoagoan, hezurmamitzen da egunero Donostiako herritarrei eta hiria 
bisitatzen dutenei zerbitzua ematen aritzen diren profesionalen gaikuntzan. Horregatik, 
Dbusek prestakuntza jarraitua eskaintzen die bere langileei gidaritzan, eraginkortasunean, 
segurtasunean, harreman humanoetan eta euskaran, egunero-egunero zerbitzu profesionala 
eta eraginkorra eman ahal izateko. 

2018an 7.283 prestakuntza-ordu baino gehiago eman dira, hau da, 14 ordu langile bakoitzeko. 

2018an eman den prestakuntza funtzio-aniztasuna duten pertsonenganako harremanei 
eta arretari buruz sentsibilizatu eta orientabideak ematera bideratu da. Halaber, ikastaroak 
egin dira lan-jardueran jarrera-ergonomia hobetzeko, langile gidariak aintzat hartuz batez 
ere. 

Hasiberriak diren langile gidariek, halaber, prestakuntza- eta egokitzapen-ikastaroak egin 
dituzte, eta horien artean azpimarragarria da lanpostu horretako harreman humanoetako 
ikastaroa, gidaritzan diharduten langile guztiei aldiro-aldiro berritzen zaien prestakuntza. 

Tailerreko langileek berariazko prestakuntza jaso dute mantentze-lanetako protokoloen 
eguneratzeari buruz, ekarri berriak eta gehienbat hibridoak diren ibilgailuen beharretara 
molda daitezen. 

Era berean, mantendu egin da hasiberriak diren langileen gaikuntza, Irizar ibilgailu elektrikoen 
eta Solaris ibilgailu hibridoen erabilera eta funtzionamenduari buruzko prestakuntza, txartel-
makina berrien funtzionalitateen erabilpenari buruzkoa, istripu/gorabeheren izapideak zuzen 
egitekoa, eta euskarazko prestakuntza, sarekoa nahiz aurrez aurrekoa, gidarientzat. 

Langileen % 100 Dbuseko hitzarmen kolektiboan barne hartuta dago, eta hark arautzen ditu 
Konpainiako langileen eskubideak eta betebeharrak.  

2018an 7.283 
prestakuntza-ordu

eman dira
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 3    LANEKO OSASUNA

Laneko Osasunaren Komiteak aldizkako bilerak egiten ditu hala Dbusen nola Donostiako 
Udalarekin, lanpostu ezberdinetan langileen ongizateari eragiten dioten gorabehera 
nagusiak aztertu eta hobekuntzak ezartzeko. 
2018an aztertu diren gai nagusiak ondorengo hauek izan dira:
· Mediku-azterketak: balorazioa.
· Ginekologia-azterketak emakume langile guztientzat.
· Bideko zuloak, badenak eta espaloi aldagarriak.
· Gidari-postuan egin beharreko hobekuntzak.
· Lanpostuko Bortizkeria Protokoloaren hobekuntza.
Dbusek badu mediku-zerbitzua, mediku bat eta erizain batek osatuta, langileei mediku-
azterketak egiten dizkiena. 
Mediku-zerbitzuak osasun-arreta jarraitua eskaintzen die Dbuseko langile guztiei, beren 
eguneroko lana egitetik eratortzen diren lesioak eta gaixotasunak aurreikusi eta artatzeko. 

 4    BARNE-KOMUNIKAZIOA ETA LANGILEEN PARTE-HARTZEA

Komunikazioa hobetu asmoz, barne-komunikazioaren hobekuntza integralerako plan bat 
landu da Dbusen. Hartara, 2018an kontsolidatu egin da 2015ean abian jarri zen digitalizazio-
prozesua, langileen eta departamentu ezberdinen arteko harremana bizkortu eta malgutzeko, 
eta hondakinen sorrera murrizteko, zirkularrak eta nominak modu digitalean helaraziz. 
2018an barne-buletina argitaratzen jarraitu da; haren betekizuna da Dbuseko langile guztiei 
azken berritasunen laburpen bat eskaintzea. 
Gainera, bestelako jarduketa batzuk ere egin dira langileen parte-hartzea eta motibazioa 
indartzeko, esate baterako:
· Langileen eta Zuzendaritzaren arteko gosariak, non parte hartzen baitute Dbuseko 
  departamentu eta sekzio guztietako langileek. 
· Negoziazioak Dbusen hornitzaileak diren enpresekin  langileentzako deskontu-politikak 
  lortuz.
· Langileen ebaluazio jarraitua.
· Langileentzako zirkularrak argitaratu eta zabaltzea.
· Berdintasun Planean jasota dauden hainbat jarduketa.                  

Hitzarmenean jasota dauden onura sozialen artean azpimarragarriak dira produktibitate-
klausulak, ordaindutako baimenak emateko erabiltzen diren irizpide zabalak, lan- eta familia-
bizimodua bateratzeko malgutasuna, batez ere menpekotasuna duten pertsonekin zerikusia 
duten kasuetan, aitatasuna, amatasuna eta edoskitzea hobetzekoetan; laneko jardueragatik 
zerbikaletan eta lunbarretan arazoak dituztenentzat fisioterapia-zerbitzuak; edo laguntza 
juridikoa. 
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 5    BERDINTASUN PLANA 

2018an, Dbuseko II. Berdintasun Planaren aplikazioari eutsi zaio. Plan horrek jarraipena 
ematen dio I. Berdintasun Planari; harengatik, Dbusek jaso zuen Emakunderen «Emakumeen 
eta gizonen arteko aukera-berdintasunerako laguntzen duen Entitate»aren aintzatespena. 

II. Berdintasun Planak Donostiako Tranbia Konpainiako gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasun benetakoa eta eraginkorra bermatzeko helburuari eusten dio. Horretarako, 
berdintasun-planak neurri-sorta bat aurreikusten eta lantzen du; haien artean, aipagarriak 
dira Konpainian diharduen emakume-kopurua handitzea helburutzat dutenak, laster 
emakumeen ordezkaritza handiagoa izan dadin Dbusen. 

Ildo horretan, honako helburu hauek zehaztu dira oraingo plan-aldi horretarako:
    1. Emakumeen presentzia areagotzea Dbuseko langileen artean.
    2. Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa erraztea.
    3. Dbuseko lantaldea berdintasun-gaiekiko sentsibilizatu eta trebatzea.

     4.  Langileen artean berdintasunari buruzko dokumentazio zabaltzea: jarduketa-protokoloa, 
berdintasun-plana...

Helburu horiek berariazko ekimenetan gauzatu dira 2018an. Langileei zuzendutako 
informazio-material guztian hizkera ez sexista erabiltzeak, langileentzat egiten diren deialdi 
guztietan berdintasuna bermatzeak eta Donostiako Udalaren Berdintasun Planean parte 
hartzeak laguntzen dute Konpainiaren barnean berdintasunezko lan-eremua sortzen. 

5.1. Berdintasuna sustatzeko BAI SAREAn parte hartzea

2018tik Dbus kidetuta dago BAI SAREAn, lan-alorrean berdintasuna sustatu eta bermatzeko 
Emakunde-Emakumearen Euskal Institutuak bultzatzen duen emakume eta gizonen arteko 
berdintasunaren Entitate Kolaboratzaileen 
sarean. 
Sarearen helburua da entitateek partekatu 
ahal izan ditzatela esperientziak, tresnak 
eta metodologiak emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunari buruz.  
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