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Sarrera

Lan harremanek  edozein gizartetan ere duten garrantzia inongo zalantzarik gabe azal-
tzen da. Garrantzizkotasun hori, lan harremanek ekonomiaren garapenean eta herrita-
rrik gehienen bizitzeko baldintzetan duten eraginetik dator.

Agintari publikoek funtzio garrantzitsua betetzen dute, lan harremanak araupetzerako-
an. Baina aldi berean, araupetze horretan sindikatu erakundeei eta enpresari konfede-
razioei egokitu zaien  eginkizuna funtsezkoa da. Izan ere, hain da funtsezkoa non esan
dezakegun, gaur egun gizarte eragileen parte hartzea, ikuspuntu askotatik, agintari
publikoena baino erabakigarriagoa izaten dela. Parte hartze hori, izan daitezkeen kon-
federazio arteko akordioen bidez eta negoziazio kolektiboaren bidez gauzatzen da.

Enplegu emaile eta enplegatuen ordezkaritzei dagokien lan harremanak araupetzeko
funtzio hori garatzean, emaitzarik lortuko bada, elkarrizketa eta negoziazioa ezin ordez-
katuzko elementuak ditugu. Areago: esan ere esan dezakegu, elkarrizketarik gabe, ez
dagoela lan harremanik.

Euskadin, Eusko Legebiltzarraren legez sorturiko erakunde bat dugu, Euskal
Autonomia Erkidegoaren errealitateari ondo egokitzen zaizkion lan harremanak gara-
tzeko helburuz, sindikatu erakundeen eta enpresari konfederazioen arteko topagune
eta etengabeko elkarrizketarako gune izan dadin.

Kontseiluaren jarduerak 2003an zehar inguruan izan duen giroaren ezaugarri nagusia,
berriz ere funtsezko gaiei buruzko desadostasuna izan da. Giro horretan sarturik geun-
dela, ezinezkoa izan da, lanaren eta lan harremanen munduari eragiten dieten arazoe-
tako batzuei heltzeko elkarrizketa bideak zabaltzea. Eta berriztatu gabe dauden
hitzarmen kolektiboen kopuruak, negoziazio kolektiboak aurkitzen dituen zailtasunak
ekartzen ditu gogora. Honek guztiak, lan harremanak Euskadin oso krisi sakoneko
egoeran daudela adierazten du.



Deskribatutako ingurune orokor horretan Kontseiluaren barne jarduera nolabaiteko nor-
maltasun bideetan barrena ibili da. Organoek zuzen jardun dute, lan giroa ona izan da
eta Kontseilua arautzen duen legeak ezartzen dituen gutxieneko eginkizunak bete egin
dira.

Kontseiluaren jarduera, alde batetik, zeuden hutsuneak betetzeko edo kudeaketa arra-
zoizkotu eta hobetzeko gaiei heltzera bideratu da. Hala, gai jakinak arautzeko helburua
zuten akordioak erdietsi dira. Helburu honi dagozkio, besteak beste, barne jarduerako
araudia eta Kontseiluaren lan batzordeak onesteko akordioak.

Beste alde batetik, ohiko jarduera ere garatu da. Hain zuzen ere, egoera soziolabora-
laren eta negoziazio kolektiboaren gaineko txostenak berriz ere argitaratu dira, euren
edukiak neurriren batean hobetzeko saiatuz.

Gobernuak eskaturik gauzatu beharreko kontsulta funtzioan dinamika berria eragiteko
ahalegina egin da, Kontseiluak finkatutako jarrera islatzen duten txostenak eginez, ale-
gia. Helburu honetan zati bat bakarrik bete da. Izan ere, txostena egin beharreko doku-
mentuei eta txostenak egiteko prozedura eta epeei buruzko araudirik ez dago eta
horrek sortzen duen lege hutsuneak ez du laguntzen funtzio hori baldintza egokietan
betetzeko. Konpondu beharreko arazoa da hau, zalantzarik gabe.

Lan gatazkak ebazteko borondatezko prozeduren (Precoren) kudeaketari dagokionez,
eskatutako prozeduren kopurua handiagoa bada ere, emaitzek argi-ilunezko guneak
erakusten dituzte. Bereziki negoziazio kolektiboaren kasuan gertatu dena aipatu behar
da. Negoziazio kolektiboak gatazka kopuru handia eragin du eta negoziazio asko ados-
tasunik gabe itxi dira; honek, gatazka horiek ebazteko Preco bezalako tresna bat era-
biltzea ekarri beharko luke, tresna hori negoziazio kolektiboaren protagonista diren eta
negoziazio kolektibotik datozen gatazken eraginpean dauden berberek sortu dute eta.
Arlo horretan egin den erabilera, ordea, txikia izan da. Kontraste hau azaltzeko, lan
harremanak ukitzen dituen giro orokorrera jo genezake, agian. Precoren esku hartzea
alderdiek hala eskaturik eta alderdien autonomia guztiz errespetaturik gertatzen denez
gero, kudeaketaren helburua, gatazkak ebaztera bertara jotzea erabakitzen dutenei
ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzean datza.

Precori dagokion datu positibotzat, aipatu behar da, Lanbide arteko Akordioa aplikatuz,
Batzorde Paritarioak onespena eman duela, hainbat hitzarmen kolektibotan agertzen
diren gatazka bereziak ebazteko Precoko prozeduretara jotzeko klausulak aplikatu ahal
izateko bidea izan dezaten. Enpresari eta sindikatu erakundeen ordezkariek uste izan
dute, gatazka kolektiboak ebazteko euren ekimenez sortu duten erakunde batek, auke-
ra eman behar duela, itunetan agertzen diren gatazka bereziak tramitatu ahal izateko;
hau dela eta, akordioa erdietsi ahal izan da. Akordioa aldi baterakoa da eta esperimen-
tu gisa onartu da eta, beti ere, gatazkak lantokien barne eremuan ebatz daitezen eta
prozedurek segurtasun juridikoa eduki dezaten saiatzen da.

Era berean, aipatu behar da lurralde egoitzak gero eta maizago erabiltzen direla sekto-
reko negoziazio kolektiboan. Joera honek, lurralde egoitzak topaketa, elkarrizketa eta
negoziaziorako osoko eremu bihurtuz joatea ekar lezake, negoziazio kolektiboa bera,
batzorde paritarioen bilerak eta negoziazioan zein itunak interpretatzean eta aplika-
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tzean sortzen diren gatazken ebazpenaren kudeaketa, denak euren baitan hartzen
dituztelarik.

Baina adierazi dugun balantzea ez dugu inolaz ere ona. Kontseiluak zeintzuk funtzio
bete behar dituen kontuan harturik, emaitzak oparoagoa izan beharko luke.
Gertatutakoak erakusten duenez, Kontseilua oraindik ere ez da gauza, oro har elka-
rrizketaren zailtasuna eta konfederazioen arteko ia inongo komunikaziorik eza ezauga-
rritzat dituen egoera gainditzen lehen baino areago laguntzeko. Ez dut uste, beraz, Lan
Harremanen Kontseiluak Euskadin egin duen ekarpena nahikotzat emateko motiborik
dagoenik. 

Lan Harremanek gizarte demokratikoetan duten garrantzia ezaguturik, ostera, ezin
dugu ezkortasunean geratu, ezta gaurko egoera gainditzeko ahaleginean amore eman
ere.

Geure aurrean, gainera, gertaera garrantzitsuak ditugu, Europar Batasunaren zabal-
kuntza eta luzeegi gabe gertatuko bide den Europako Konstituzioaren onarpena, adibi-
dez. Hala, aurtengo maiatzaren 1ean beste hamar estatu sartu direnez gero, Europar
Batasunak egun horretatik gutxi gora behera 455 milioi biztanle ditu. Baldin 30 milioi
inguru biztanle dituzten Bulgaria eta Errumania 2007ko urtarrilaren 1ean sartuko diren
aurreikuspena betetzen bada, aipatutako data horretan EBren populazioa ia 485 milioi
biztanlek osatuko dute. Beste alde batetik, Europako Konstituzioa onartzeak,
Batasunaren osotasun politiko sakonagoa ekarriko luke.

Garapan ekonomikoan, lan baldintzetan eta gizarte ongizatean EBera sartzen diren
estatuetako herritarrekiko daukagun aldea handia da. Eta, arrazoizkoa denez, haiek
Europako gizarte ereduan parte hartzeko asmoa dute, eredu honen oinarria, dituen
desorekak gora behera, justizia, parte hartze eta gizarte elkarrizketaren printzipioak eta
gizarte elkartasuna osatzen duten mekanismo guztiak direlarik. Ezaugarri hauexek
bereizten dute EB garaturiko gainerako herrialdeetatik.

Bai EBaren zabalkuntzak eta bai laster gertatuko den Europako Konstituzioaren onar-
penak eragina dute guregan eta gogoeta egitera eta behar diren egokitzapenak egite-
ra bultzatzen gaituzte, errealitate berri honi aurre egingo badiogu.

Komunikazioa eta elkarrizketa hobetzea, Euskadiko lan harremanak aipatu ahal izate-
ko ezinbesteko baldintza dugu. Elkarrizketak ez du esan gura ondo irizten ez diegun
jarrerak onetsi behar direnik, ezta akordioak derrigorrez egin behar direnik ere. Baina
akordioak bakarrik lortu ahalko dira, elkartzeko guneak lortzen diren neurrian. Eta elkar-
gune horiek landu egin behar dira, lantzeko aukera bakarra elkarrizketaren eta nego-
ziazioaren bidean dagoelarik.

Egoera honi heltzeko ez dugu inuzentekeriatik abiatu behar. Elkarrengandiko banaketa
handia da eta badakit, jakin ere, hori berriz bideratzea ez dela erraza. Baina gaurko
egoerari eustea ez da ona inorentzat ere. Lan egin behar da, beraz, arazoei alde egin
gabe, baina bai arazooi zintzotasunez eta errealismoz helduz. Horixe da akordioak
erdietsi ahal izateko bidea. Zeren, beste eremu batzuk alde batera utzirik, EAEk akor-
dioak behar baititu lan harremanen esparruan.

SARRERA
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Etorkizunari begira benetako garrantzi handiko erronkak dauzkagu geure aurrean.
Erronka horiei garapen ekonomiko eta sozialean aurrera eginez aurre egiteko, elkar
hartze handiagoa behar da. Lan Harremanen Kontseiluak lan horretan laguntzeko egin-
kizuna dauka. Adierazitako bide horretan lan egiteko ardura dugu.

Martin Auzmendi Aierbe
Lehendakaria
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Egiaztagiria

Tomás Arrieta Herasek, Lan Harremanen Kontseiluaren idazkari nagusiak

EGIAZTATZEN DUT

Lehenik, Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak 2004ko maiatzaren 26ko bile-
ran 2003. urteari dagokion Lan Harremanen Kontseiluaren beraren jardueraren
Memoria onetsi zuela.

Bigarrenik, argitalpen honek bere baitan Osoko Bilkurak aipatutako erabakian onetsita-
ko Memoriaren testua oso-osorik dakarrela..

Eta dagozkion ondorioak izan ditzan, Bilbon sinatzen dut hau, 2004ko maiatzaren 26an.

Tomás Arrieta Heras
Idazkari nagusia





Barne antolamendua
eta osaera





1. Barne antolamendua

Lan Harremanen Kontseilua, Euskal Autonomia Erkidegoaren organoa, irailaren 30eko
9/1981 Legeak sortu zuen, gaur egungo haren araupetzea, ordea, ekainaren 27ko
11/1997 Legeak jasotzen du. Eusko Jaurlaritzaren eta Legebiltzarraren kontsulta era-
kundea da gai soziolaboralei dagokienean, eta gainera, sindikatuen eta enpresarien
elkarteen arteko elkargune eta elkarrizketa organo iraunkor bat ere bada.

Alderdi biko erakunde bat da, eta paritarioa, eta sindikatuek eta sindikatuen konfedera-
zioek izendatzen dituzten izeneko zazpi kidez eta enpresarien konfederazioek izenda-
tutako beste hainbestez osaturik dago. Gaur egun, honela osaturik dago: sindikatuen
aldetik, ELAk izendatutako hiru kide, Euskadiko CCOOk izendatutako bi, LABek izen-
datutako bat eta Euskadiko UGTk izendatutako bat eta, enpresarien aldetik, Confebask
Euskal Enpresarien Konfederazioak izendatu ditu zazpiak. 

Kontseiluko kideak dira halaber haren lehendakaria eta haren idazkari nagusia, ez dute,
ordea, boto eskubiderik.

Kontseiluak, halaber sindikatuen eta enpresarien konfederazioen arteko elkargune
organoa den aldetik, ondoren aipatuko ditugun eginkizun hauek dauzka:

• Lanbide arteko akordioak sustatzea gai jakinei buruz.
• Negoziazio kolektiboa bultzatzea eta hitzarmen kolektiboen egitura egokia sustatzea.
• Bitartekotza eta arbitraje eginkizunak sustatzea lan gatazketan.

Eta erakundeetako parte hartze organoa ere den aldetik:

• Jaurlaritzari edo Jaurlaritzako sailei laneko politikari buruzko proposamenak egitea.
• Laneko arazoak direla eta, irizpenak, erabakiak, txostenak edo azterlanak egitea inork

eskatu gabe.
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Gainera, Kontseiluak Eusko Jaurlaritzarentzat eta Legebiltzarrarentzat kontsulta eginki-
zuna betetzen du gai soziolaboralei dagokienean.

2. Kontseiluko kideak

Lan Harremanen Kontseiluaren osaera honako hau genuen 2003ko urtarrilaren 1ean:

LEHENDAKARIA: Martin Auzmendi Aierbe jauna

IDAZKARI NAGUSIA: Tomás Arrieta Heras jauna

IZENEKO KIDEAK:

SINDIKATUEN ALDETIK:

Eusko Langileen Alkartasunak (ELA): izendatutako kideak
Titularrak:

Sebastián Andreu Larrañaga jauna.
Germán Kortabarria Igartua jauna.
Eustakio Uranga Apeztegia jauna

Ordezkoak:
Begoña Díez de Ulzurrun Iturralde andrea
Bixente Harriola Albizu jauna
Luis Manuel Agirre Elustondo jauna

Euskadiko Langile Komisioetako (CCOO) Sindikatuen Konfederazioak 
izendatutako kideak:
Titularrak:

Felisa Piedra Gao andrea
Jaime Gómez Devesa jauna

Ordezkoak:
Eduardo García Elosua jauna
María Dolores García García andrea

Langile Abertzaleen Batzordeek (LAB) izendatutako kideak
Titularra:

José Luis Rezabal Zurutuza jauna

Ordezkoa: 
María Paz García Ortega andrea

MEMORIA 2003
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Euskadiko Unión General de Trabajadoresek (UGT) izendatutako kideak
Titularra:

Javier Bermejo Rol Jauna

Ordezkoa:
Toribio Bearés Santervás jauna

ENPRESARIEN ALDETIK:

Euskal Enpresarien Konfederazioak (ConfeBask) izendatutako kideak:
Titularrak:

José María Acedo Peña jauna
Francisco Javier Aspiazu Lasuen jauna
Jaime Fernández Alcedo jauna
Arturo R. García Sanz jauna
José María Ruíz Urchegui jauna
José Antonio Zabala Urrutia jauna
José Guillermo Zubia Guinea jauna

Ordezkoak:
Juan Ramón Apezetxea Escudero jauna
Matías Gómez Conde jauna
Jon Bilbao Saralegui jauna
Enrique González Sal jauna
Jorge Diego Fernández Gómez jauna
Manuel Guerrero Igea jauna
Clemente Ibáñez Huertas jauna

2003. urtean aldaketa batzuk gertatu ziren osaera honi dagokionean, zeren eta
Kontseilua araupetzen duen arautegiak jasotzen baitu bertan ordezkatuta dauden anto-
lakundeek beren kideak, denbora tarte jakin batean beraiei izendatzea dagozkienak
alegia, aldatzeko aukera. Halatan, bada, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian
(EHAA) ondoko ordezkapen hauek argitaratu ziren:

• German Kortabarria Igartua jauna, ELAk izendatutako kide titularra, Leire Txakartegi
Iramategi andreak ordezkatu zuen.

• Begoña Díaz de Ulzurrun Iturralde andrea, ELAk izendatutako kide ordezkoa, Nere
Urrestarazu Zameza andreak ordezkatu zuen.

• Toribio Bearés Santervás jauna, UGTk izendatutako kide ordezkoa, Emilia Montserrat
Málaga Pérez andreak ordezkatu zuen.

• Jorge Diego Fernández Gómez jauna, Confebaskek izendatutako kide ordezkoa,
Mikel Anderez Vélez jaunak ordezkatu zuen.

BARNE ANTOLAMENDUA ETA OSAERA
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3. Kontseiluko pertsonala

Lan Harremanen Kontseiluak ondoko pertsonala dauka: Koordinatzaile juridiko bat,
azterlan sozioekonomikoen arduradun bat, teknikari legelari bat, administrazio buru bat,
itzultzaile interpretari bat, negoziazio kolektiboko teknikari bat, goi karguko idazkari bi,
lau administrari laguntzaile, gidari ordenantza bat. Halaber, behin-behineko langile gisa,
lurralde egoitzetako hiru arduradun ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
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Osoko Bilkuraren
Jarduera





Osoko Bilkura, Lan Harremanen Kontseiluko organo gorena da eta, berau araupetzen
duen legearen 9.2 artikuluak xedatzen duen bezala, gutxienez hiru hilabetean behin
biltzen da.

Agindu honen arabera, 2003. urtean barrena, Osoko Bilkura lau bider batzartu zen, hau
da, martxoaren 26an, ekainaren 18an, irailaren 24an eta abenduaren 18an. Bilera
hauetan erdietsi ziren akordioen artean, barne jardunbideko gauzei dagozkien ohiko
akordioez gain, honako hauek nabarmen genitzake, besteak beste:

-  Kontseiluaren barne arautegia aldatzea. Martxoaren 26ko Osoko Bilkurak
Kontseiluaren barne arautegi berria onetsi zuen, eta honek 1982ko azaroaren
25etik indarrean zegoen behin-behineko arautegia espresuki indargabetu zuen.
Era berean, Osoko Bilkurak arautegi hau bidaltzea deliberatu zuen Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzeko, eta hala egin zen 2003ko apirilaren 14ko
74. zenbakian. Arautegi honen testua Kontseiluak editaturiko liburuki batean jaso-
tzen da eta bertan biltzen dira arau erregulatzaile guztiak.

-  Kontseiluko batzordeei buruzko akordioa. Martxoaren 26ko bilkura berean
Kontseiluko batzordeei buruzko akordio bat erdietsi zen, Memoria honi eratxiki-
tzen zaiona I. Eranskinean.

-  Lan Harremanen Kontseiluko kargudunek kargu uzteagatik jasoko duten kalte
ordainei buruzko akordio bat ere erdietsi zen. Akordio hau ekainaren 18ko Osoko
Bilkuran bileran hartu zen eta Memoria honi eratxikitzen zaio II. Eranskinean.

-  Beraiei buruzko txostena egitea egoki ez den aurreproiektuen eta planen trata-
mendua Kontseiluan. Kontseiluaren kontsulta gaitasunean eragina duen akordio
hau, irailaren 24ko bilkuran hartu zen eta Memoria honi eratxikitzen zaio III.
Eranskinean.
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Kontsulta jarduera





Lege erregulatzailearen 2. artikuluak esleitzen dizkion eskumenez baliatuz, 2003. urtean
barrena Kontseiluak segitu du berezkoa duen kontsulta jarduera garatzen, eta Eusko
Jaurlaritzako zenbait sailek eskatutako hainbat txosten egin ditu eta bai bere osoan edo
partzialki gai soziolaboralak ukitzen dituzten ekimen jakin batzuen ingurukoak ere.

Zeren eta Lan Harremanen Kontseiluaren txostena jaso behar duten proiektuen tipolo-
giari buruzko berariazko lege edo arau aurreikuspen zehatzik ez baitago, memoria
honetako beste atal batean adierazi dugun bezala, osoko bilkurak kontsulta jarduerari
dagokion akordio bat onetsi zuen eman behar zaien tratamenduari buruz, zentzu her-
tsian arau proiektuak ez diren agiriei, politika soziolaboralari buruzko funtsezko gaiak
ukitzen dituztenean. 

Honen karietara, kontseiluak, txosten batzordearen bileran, Eusko Jaurlaritzako
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak igorritako 2003-2006ko erakunde arteko
enplegu plana aztertu zuen, esate baterako, eta beronen edukiari buruzko bere iritzia
eman zuen.

Txosten batzordearen jarduerak, zentzuzko dirudienez, izaera soziolaboraleko arau
proiektuetan jarri zuen arreta. Hauekin batera, ordea, Kontseiluak beste testu batzuei
buruzko bere iritzia ere eman egin zuen, hala nola Bingoa araupetzeko dekretuaren
proiektuaz, nahiz eta beronek, lan harremanen garapenarekin lotura duten gaiak par-
tzialki bakarrik eta kapitulu jakin batean ukitzen dituen.

Aipatu behar da 2003. urtean, enplegu politika aktiboak araupetzen dituzten dekretu
proiektuei buruzko txosten baten eskaerak ere sarrera eduki zuela, erakunde arteko
planean jasotako aurreikuspenen garapen gisa. 2003ko abenduaren 31n, hala ere, ez
zuen emana artean haren edukiari buruzko iritzirik.

Amaitzeko, esan behar da orobat Lan Harremanen Kontseiluak, kontsulta izaera dau-
katen beste organo batzuetan gertatzen denaren aitzi, ez ohi duela bere txostenen edu-
kia argitaratzen. Uste dugu, dena dela, txostenon hedapen publikoa egokia litzatekeela
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eta lagundu egingo lukeela Kontseiluaren jarduerari buruzko informazio gehiago zabal-
tzen. Hau dela bide, 2004. urtean barrena, web orria birmoldatzeko egitasmoaren tes-
tuinguruan, lanean ari gara azkeneko urte honetan jaso ditugun eskaerak eta egin
ditugun txostenak islatzeko. Nolanahi den ere, memoria honen bitartez, 2003. urteko
ekitaldian taxututako txostenen edukia IV. eranskinean aurreratzen dugu. Adierazi
dugun bezala, espero dugu datozen urteetan txosten hauek zuzenean web orrian kon-
tsultatu ahal izango direla.

1. Txosten eskaerak

2003. urtean, ondoren azaltzen diren 13 gaiei dagozkien txosten eskaerak jaso ditugu
Kontseiluan:

1. Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2004. urteko jaiegu-
nen egutegia onartzeko dena.

2. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek,
dagozkien ordainsariak jasoz, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskundeetan parte
har dezaten arauak ematen dituena.

3. Agindu Proiektua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako sailburuaren eta Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
Familiaren Alorreko erakunde antolamendua arautzen duena.

4. Dekretu Proiektua, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru laguntzak
ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez,
giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza planak egiteko dira diru
laguntzak.

5. Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo jokoaren araudia ones-
ten duena.

6. Lege Aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzkoa.
7. 2003-2006ko Erakunde Arteko Enplegu Plana.
8. 2003-2006ko Laneko Segurtasun eta Osasunaren Plan Zuzentzailea.
9. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuarena, Euskal

Lan Zerbitzua izendapenaz, lan agentziaren eginkizunetan Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan merkatuko bitartekotza ekintzen
antolamendua eta garapena arautzen dituena.

10. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen
bidez ezartzen dira Enpresetako eta Administrazio Publikoetako langileen ordez-
karitza organoetarako hauteskundeen inguruko hainbat agiri telematika bidez
aurkeztu eta tramitatzeko prozeduraren irizpide orokorrak. 

11. Dekretu Proiektua, Enplegurako laguntzak arautzen dituena.
12. Dekretu Proiektua, Kultura ekintzailea eta enpresa sortzeko aukera babesten

duena.
13. Dekretu Proiektua, Lan aukerak areagotzeko eta Laneratzea sustatzeko neurriak

arautzen dituena.
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2. Egindako txostenak

2003ko abenduaren 31n, Kontseiluak iritzia emana zuen eskaera hauen gainean ondo-
ko kasu hauetan:

1. Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2004. urteko jaiegu-
nen egutegia onartzeko dena.

2. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, langileek,
dagozkien ordainsariak jasoz, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskundeetan parte
har dezaten arauak ematen dituena.

3. Agindu Proiektua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako sailburuaren eta Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
Familiaren Alorreko erakunde antolamendua arautzen duena.

4. Dekretu Proiektua, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru-laguntzak
ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dagokienez,
giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza planak egiteko dira diru
laguntzak.

5. Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo jokoaren araudia ones-
ten duena.

6. Lege aurreproiektua, Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzkoa.
7. 2003-2006ko Erakunde Arteko Enplegu Plana. 
8. 2003-2006ko Lan Segurtasun eta Osasunaren Plan Zuzentzailea.
9. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuarena, Euskal

Lan Zerbitzua izendapenaz, lan agentziaren eginkizunetan Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan merkatuko bitartekotza ekintzen
antolamendua eta garapena arautzen dituena.

10. Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen
bidez ezartzen dira Enpresetako eta Administrazio Publikoetako langileen ordez-
karitza organoetarako hauteskundeen inguruko hainbat agiri telematika bidez
aurkeztu eta tramitatzeko prozeduraren irizpide orokorrak.

Beren gaineko txostena eskatuta zeuden zenbait ekimen eta egitasmotan, Kontseiluan
ordezkaritza daukaten sindikatuek eta enpresarien elkarteek aurkeztutako agiriak ere
erantsi egin ditugu. Aipatutako agiri hauek ez daude jasota IV. Eranskinean, izan ere,
honek Kontseiluaren txostenak eta iritziak jasotzen ditu bakarrik.
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Gatazkak ebazteko
Preco prozedurak





Indarrean dagoen Preco/Lan Gatazkak Ebazteko Borondatezko Prozedurei buruzko
Lanbide arteko Akordioa, Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkaritzarik handieneko sin-
dikatu eta enpresarien elkarte guztiek 2000ko otsailaren 16an izenpetu zuten, eta
2000ko apirilaren 4ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren (EHAA) 66 zenbakian
izan zen argitaratua. Gure Autonomia Erkidegoko eremuan erdietsi den gisa honetako
hirugarren akordioa dugu. Haren aurrekari zuzena izan zen Preco II.a delakoan gerta-
tzen zen bezala -eta 1984. urteko lehen Preco hartan, sinatzaileek kudeaketa zuzena
zeramatenean gertatzen zenaren aitzi- Akordio hau aplikatzerakoan prozeduren kude-
aketaren ardura Lan Harremanen Kontseiluari eman zioten. Eginkizun hau betetzeko
Lan Harremanen Kontseiluak hiru lurralde egoitza ditu, bat lurralde bakoitzean.

Hau dela eta, oraingo memoria honetan, eta honen aurretik, Preco II.a izenpetu zute-
neko 1990. urteaz geroztik izan diren guztietan bezala, borondatezko prozedurei buruz-
ko informazioa jasotzen dugu. Informazio hau era erraz batean aurkezten da
irakurlearentzat ulergarria izan dadin, baina aldi berean, autonomia kolektiboaren izae-
rari berari zuzenki lotutako borondatezko sistema honen eraginkortasun maila zein den
bete-betean adierazteko bezain zehatz izan behar du.

Elkarren jarraian etorri diren Preco akordioek, funtsean, borondatezko prozedura ba-
tzuk araupetzen dituzte, hauetan aktiboki parte hartzen du lan harremanen munduari
lotutako profesional batek, adiskidetze baten bidez, bitartekotza baten bidez edo arbi-
traje baten bidez. 2000an sartu zen lehenbiziko aldiz prozedura hauek, ohikoak dei di-
tzakegunak, formaldu aurreko lehenengo urrats baten gisan adiskidetze saio bat
zegokion lurralde egoitzako arduradunaren aurrean. Erabaki honen arrazoiak aurreko
memoria batzuetan azaltzen dira. Orain, funtsean aurretiazko topaketa hauek zertan
dautzan ezagutzea interesatzen zaigu, zein den haien eraginkortasun maila Precora
ekartzen diren auzi-mauzi hauen konponbideari dagokionean eta adostasunik gabe
amaitzen diren adiskidetze topaketa hauetarik zenbat bihurtzen diren profesional batek
esku hartzen duen prozedura, azkenik gatazkaren konponketa lortzen saiatzeko.
Agertuko den gisan, Precoren datuen gainean kapitulu honetako lehenengo atalean
egiten den analisiak bereizgarri honetan du oinarria, "ohiko" prozeduren emaitzen gai-
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neko informazioa testuinguru egoki batean kokatzeko xedeaz eta horrela memoria kon-
tsultatzen dutenek, lan gatazkak konpontzeko gure sistema autonomoaren benetako
eraginkortasunari buruzko ideia zehatzagoa erdiets dezaten laguntzeko.

Horrekin batera, nabarmentzekoa da, zalantzarik gabe, Precoren prozeduren gainean
2003. urtean sartutako berritasun garrantzitsua, izan ere, batzorde paritarioak 6. pun-
tua garatzeko akordio bat erdietsi zuen, horren indarraldia, hasiera batean, datozen bi
urteetara mugatua da, eta hauetan batzorde paritarioak berak ebaluatuko ditu haren
emaitzak, haren edukia eta esangura kapitulu honetako hirugarren atalean azaltzen da.

1. Jasotako eskaerak

2003. urteko eskaerek 2002. urteko sabaia hautsi dute. Urte honetako ekitaldiko
Memorian uste genuen Preco bere puntu gorenetik oso hurbil zegoela jadanik proze-
dura eskaerei dagokienez, edo, bestela esanda, bere bideetatik eroan zitezkeen gataz-
ken kopuruari dagokionez. Ustea ez da egia bihurtu: 2003. urtean, 377 eskaera jaso
dira gatazka kolektiboak direla eta, hau da, 2002. urtean baino %13,2 gehiago.
Hazkunde hau Gipuzkoan gertatu da nabarien (ia %30 gehiago 2002. urteko datuen
aldean), eta Araban neurri apalago batean (%15). Oraingoz, memoria idazten ari gare-
larik, 2004. urtean, joera goranzkoa da betiere 2003. urtearekin alderaturik.

Esan bezala, gatazka kolektiboak dira betiere. Beste autonomia erkidego batzuetan,
berriz,  mota guztietako banakoen gatazkei heltzeko aukera egin dute argi eta garbi.
Precok, ordea, bere hasierako helburuari atxikirik iraun du, gatazka kolektiboak kon-
pontzeko xedeari, alegia. Alabaina, eman izan dira urrats batzuk, laster azalduko dugun
bezala (3. atala), banakoen gatazka mota batzuei ateak era esperimentalean irekitzea
ekar diezazkieketenak. Ondoko taulan, eskaeren banaketa lurraldeen arabera agertzen
da eta horrekin batera haiek ukitu dituzten langileen kopurua.

Precoren bideetatiko gatazka kolektibo eskaerak 2003. urtean. 

2. Prozeduraren kudeaketa

2000ko apirilean izenpetutako azkeneko Preco Lanbide arteko Akordioan, "aurretiazko
adiskidetze saioa" izeneko tramite bat finkatu zen, eta hau Kontseiluaren egoitza bakoi-
tzeko lurraldeko arduradunaren aurrean garatzen da. Precoren prozedura guztiak hor-
tik hasten dira, adiskidetze saio honetatik, alegia, eta geroztik, bakar batzuek
adiskidetzea ekartzen dute berekin, edo horren ondorengo bitartekotza, eta orduan
Precoren profesionaletariko batek esku hartzen du. Arau honetatik kanpo geratu ohi
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dira gatazkan diharduten alderdien eskaera zuzen batekin hasi ohi diren arbitrajeak,
hau da, aurretiazko saiotik iragan gabe, honek ez du zertan kendu, ordea, bitartekotza
edo adiskidetze prozedura bat, salbuespen gisa, arbitraje bihur daitekeela gerora ere,
bi alderdien arteko adostasuna dela medio, edo alderantzizkoa. Hau dela bide, kudea-
ketari buruzko datuak, gure egoitzetan aurkeztutako eskaeren amaiera moduaren ara-
bera eskaintzen dira. Aise uler daitekeen bezala, honela zera saihestu nahi da, eskaera
bat bera aldi berean bi eratara zenbatzea, aurretiazko adiskidetze saio gisa, alegia, eta
profesional batek esku hartutako prozedura bezala.

Halatan, beraz, Precon abiatzen diren prozedura guztietarik batzuk aurretiazko saioan
bertan amaitzen dira, akordioa lortuta nahiz akordiorik lortu gabe, edo alderdietariko
batek atzera eginda edo ez bertaratuta, eta beste batzuek, berriz, aurrera egiten dute
adiskidetze edo bitartekotzan eta Precoren profesionaletariko batek esku hartzen due-
neko prozedura bat abiarazten da orduan. Jarraian ematen ditugun datu hauek kontuan
hartzen dute lehenengo berezitasun hau. Hortik abiaturik, eta arbitrajeetako profesio-
nalekiko prozedurak izendatu ditugunak kontuan hartuta –nahiz eta, jadanik esana
dugun bezala, hauek gehientsuenetan ez duten aurretiaz adiskidetze saiorik-, banake-
ta honelakoa da: eskaera guztietarik (377), 298 amaitu ziren adiskidetze saioan eta
75ek profesionalekiko prozedura bat ekarri zuten. Memoria hau taxutzerakoan, artean
4 prozedura zeuden amaitu gabe eta, horrenbestez, ez dira ondoko grafikoan islatuak
izan. 

Adiskidetze saioan amaitutako prozedurak eta profesional baten
laguntzaz amaitutako prozedurak
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Aipatutako prozedurak lurraldeen arabera begiratuta, datu berak honelakoak lirateke:

Prozedurak lurraldeen arabera banatuta

Lurraldeen araberako banaketak ez du desbiderapen esanguratsurik agertzen batez
bestekoarekin  alderaturik, Gipuzkoan izan ezik, izan ere, profesionalekiko prozeduren
kopurua %15era jaisten da lurralde honetan.

Aurretiazko saioan amaitu ziren 298 prozedura hauetariko 42tan ezin izan zen aurre-
tiazko adiskidetze saiorik egin beste alderdia ez baitzen agertu. Prozedura hauei "ondo-
re gabeko saioak" izena ematen diegu. Adiskidetze saioan amaitutako beste guztiak
hiru modutara joan ziren: akordioa lortuta (75), akordiorik gabe adiskidetzera edo bitar-
tekotzara iragan gabe (150), eta "bestelakoak" (31), batez ere etzera egindakoak.
Banaketa honen adierazpen grafikoa, ehunekotan, honelako da:

Aurretiazko adiskidetze saioan amaitutako prozedurak
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Eta lurraldeen arabera aztertuta:

Aurretiazko adiskidetze saioan amaitutako prozedurak lurraldeen arabera

Ehunekotan, datu hauek lurraldeen arabera sailkaturik, funtsean EAEko batez beste-
koekin bat datoz. Bizkaian eta Gipuzkoan akordioek batez besteko hau gainditu egiten
dute zertxobait (%26 eta %27 hurrenez hurren) eta Araban, berriz, apurtxo bat apala-
goak dira (%21). 

Amaitutako beste prozedura guztietan (75) alderdi biek izendatutako profesional batek
jardun zuen adiskidetzaile, bitarteko edo arbitro. Azkeneko banaketa, beraz, ondoko
hau dugu: adiskidetze gisa amaitutakoak bi, bitartekotza gisa 60 eta arbitraje gisa 13.
Aipatutako prozedura horien adierazpen grafikoari dagokionean, amaitu zireneko
modua kontuan hartuta, eta ehunekotan berriz ere, honela gelditzen da:

Profesionalekiko prozedurak
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Profesional batek jardundako prozeduren emaitzei dagokienez, honela amaitu dute
hauek: akordioa edo laudoa (44), akordiorik gabe (26), eta bestelakoak, batez ere atze-
ra egindakoak, (5). Prozedura motaren araberako banaketa hauxe dugu:

Prozeduren emaitzak amaiera motaren arabera 

Datu hauek berretsi egiten dute aurreko urteetan profesionalekiko prozeduretan ager-
tzen ari zen joera: konparazioan arbitrajearen eragina txikia da betiere eta adiskidetzea,
berriz, desagertu egin da ia egoitzetako arduradunen aurrean egindako aurretiazko
adiskidetze saioek irentsita, eta azkenik, bitartekotza Precoren prozedura behinena
bezala sendotzen da, izan ere, modu honetara bideratzen dira profesional batek jardu-
ten dueneko prozedura guztien %80 abantzu.

Laburpena eta konklusioak

Azkenik, datu hauei buruzko osoko laburpena hurrengo taulan agertzen da islaturik eta
bertan, prozedura bakoitzak ukitutako langileen kopurua ere jasotzen da.

Prozeduren laburpena
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Laburpen taula honek gogoeta interesgarri batzuk eragiten dizkigu, 2002. urteko datue-
kin alderatuz gero.

Gorago esan dugun bezala, alde batetik hazkunde bat agertzen da, %13 ingurukoa,
Precok bideratutako prozedura kopuruetan guztira.

Zertxobait gora egin du hasierako fasean abeniko batean amaitzen diren adiskidetze
edo bitartekotza eskaeren portzentajeak, eta Kontseiluko egoitza bakoitzeko arduradu-
naren aitzinean egindako aurretiazko adiskidetze saioek, izan ere, %21 ingurura hur-
biltzen dira. Alabaina saio honetan abenikorik erdietsi ez den kasuetan, alderdi biek
erabaki izan dute adiskidetzera iragaitea edo profesionalarekiko bitartekotzara, askoz
portzentaje txikiagoan, %21 ingurukoa halaber.

Honelako kasuetan, hau da, bi alderdiek aukeratutako profesional batek diharduelarik,
jardunbide hau akordio batez amaitu deneko prozeduren ehunekoak nabarmen egin du
gora (abenikoa edo bitartekoaren proposamena onartzea); lehen aipatu ditugun lau pro-
zedura horiek itxi gabe daudelarik, 2003. urtean %52 igo da ia. 

Horregatik, paradoxazko ondorio bat dakar honek, hots, beren bideratzea gatazka kon-
pontzen duen akordio bat lortuta amaitu duten aurkeztutako eskaera guztien ehunekoa
zertxobait jaitsi egin dela %32 ingururaino. Uste dugu, nolanahi den ere, estimatzea
merezi duen emaitza bat dela, zeren eta urte horretan gure Autonomia Erkidegoan
eskaturiko gatazka kolektiboak konpontzeko prozedura ia guztiak ukitzen baititu (ia
%96). 

Beste alde batetik, arbitraje prozeduren kopuruak nabarmen egin du behera, 23tik 13ra.
Adiskidetze saioetan abenikorik lortzen ez delarik zailagoa izaten da alderdi biek adis-
kidetzera edo bitartekotzara aurrera egitea onartzea, eta jaitsiera hau horrekin lotuta
dago; halaber, hau guztia eskaera kopuruaren gorakadarekin edo Precoren bideetatik
berreroaten diren gatazken portzentajearekin ere badu lotura. Eta, beharbada, Euskal
Autonomia Erkidegoan lan gatazkek izan duten gogortzearekin eta 2003. urtean hitzar-
men kolektiboak arrakastaz amaitzeko agertu diren zailtasun handiagoekin ere.

3. Precoren 6. puntua garatzeko akordioa

Aurreratu dugun bezala, Precoren Batzorde Paritarioak akordio garrantzitsu bat hartu
du 2003. urtean, lanbide arteko akordioaren 6. puntua garatzeko, alegia. Atal honetan,
Precoren bideak erabiltzeari buruz hainbat enpresaren eta sektoreren hitzarmen kolek-
tiboetan adostu izan diren berezitasunei ate bat ireki nahi izan zitzaien.  Baldin eta
Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE)  154. hitzarmenak aldarrikatzen duen
bezala, lanbide arteko akordioaren beraren azkeneko xedea, gatazkak ebazteko orga-
noak eta prozedurak, autonomoak izaki, negoziazio kolektiboa sustatzen laguntzea
bada, nekez egin zekiekeen entzungorrarena hitzarmenek berek gai horren inguruan
diotenari; baldin Precoren Batzorde Paritarioaren aburuz formula edo asmo egoki eta
praktikan jar daitezkeenak badira, jakina. 6. puntuak formula horiek onestea baimen-
tzen dio, kasu horretan Precoren prozedurek, akordioaren Batzorde Paritarioak onetsi
duen bezala bere hitzarmen eremurako aurreikusita dauzkan moduak eta helburuak
izan ditzaten.
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Precori buruzko berezitasunak dituzten hitzarmenetako klausula hauen artean, bi mota-
takoak ditugu aipagarrienak berekin dakartzaten ondorioak direla eta: Precok banako-
en gatazkak ere onar ditzala nahi dutenak, eta zenbait gatazkatan arbitrajeak onartzeko
konpromisoak jasotzen dituztenak. Batzorde Paritarioak onetsitako akordioak baldintza
esparru bat zehazten du klausula horiek onartuak izan daitezen eta Precoren prozedu-
rak aplikatuak izan daitezen dagokion hitzarmenaren eremuan. Labur esanda, onartze-
ko modukoak izan daitezen:

-  Banakoen gatazkak, bi baldintzarekin: a) hitzarmen kolektiboaren aplikazioaren
edo interpretazioaren ingurukoak izatea, eta b) gatazkak aztertzeko hitzarmenak
sortua dukeen organora jotzea aurretiaz. Halakorik ez balego, enpresan dago-
keen prozedura agortu behar da edo, bestela, langileen ordezkariek eta enpresa-
ren zuzendaritzak bilduta aztertu behar dute delako gatazka hori.

-  Arbitraje konpromisoak, beste bi baldintzarekin: a) enpresako hitzarmen kolektibo
batean finkatuak izatea eta ez sektoreko hitzarmen batean, eta b) banakoen
gatazka ez izatea, ezen kasu honetan arbitrajea bakarrik abiatuko litzateke baldin
eta alderdietariko batek hala eskatuta besteak ere onartzen badu.

Akordio hauek, garrantzi handikoak izanik, modu esperimentalean izan dira onartuak.
Bi urte barru baloratuko da berauek abian jarri izanaren esperientzia. Oraingoz, haien
babespean baliozkotu dira Metro Bilbao S.A.ko hitzarmen kolektiboko klausulak, bai eta
Gipuzkoako siderometalurgiaren industriako hitzarmen kolektiboarenak ere. Memoria
hau ixterakoan, beste bi eskaera daude onartu ez onartu, Araban eta Gipuzkoan koka-
tutako munta handiko bi enpresatako hitzarmenei dagozkienak. 
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Azterlanak eta
argitalpenak





Lan Harremanen Kontseilua araupetzen duen legearen 3.1 b) artikuluak xedatzen due-
nez, haren eginkizunak dira, besteak beste, irizpenak, ebazpenak, txostenak edo bere
ekimenezko azterlanak taxutzea. Eginkizun hauen haritik, Kontseiluak azterlan batzuk
egin ditu 1992. urteaz geroztik, eta haien helburu behinena EAEko eremuan negozia-
zio kolektiboaren gaineko analisi etengabea egitea da, bai haien edukien ikuspegitik
begiratuta bai negoziazio kolektiboaren beraren egituraren ikuspuntutik ere, hots, nego-
ziazio eremuak zehaztea, eremu horietariko bakoitzean zenbat hitzarmen dauden erre-
gistraturik eta zenbat dauden indarrean azterlanak hartzen duen denbora tartean, hala
nola langileen lan baldintzak araupetzen dituen hitzarmen zehatz bakoitzak zenbat
lagun ukitzen dituen.

Agerikoa da, beste alde batetik, negoziazioa beste testuinguru zabalago batean gerta-
tzen dela, hori dela kausa, negoziazioari buruzko informazio zehatza aberastu egiten da
EAEko lan, ekonomia eta gizarte arloetako errealitatearen aldagai nagusiak ere azter-
tzen badira. Aldagai horien jarraipen eta analisia, "informazio soziolaboraleko plana"
izena hartu duen behatoki iraunkor baten bitartez gauzatzen dira, izan ere, esparru
honetan aurkezten dira hileroko maiztasunaz autonomia negozialaren garapenari lotu-
tako magnitude nagusiak, batik bat soldaten eta lanaldien bilakaera.

Haren edukiak hobeki ulertu ahal izateko, hala informazio soziolaboraleko plana iritzi
diogun horrek nola negoziazio kolektiboari buruzko datuek, trataera luzeago eta zaba-
lago bat jasotzen dute berariazko txosten zehatzen bitartez. Lehenengoari kasuari
dagokionean, gizarte eragileei igortzen zaien eta orokorrean gure web orriaren bitartez
jendearen esku jartzen den hileroko informazioa, bildu egiten da eta xehetasun guztiez
azaldu ere egiten da Kontseiluak berak editatzen dituen hiruhileko txostenetan.
Azkenik, informazio soziolaborala luze eta zabal garatu eta aztertu egiten da urteko
txosten batean, eta txosten hau hedabideei aurkezten zaie, eta EAEko errealitate sozio-
laboralari lotutako pertsona fisiko eta juridiko askori, hala nola ekonomia, politika eta
gizarte eragile multzo handi bati igorri eta banatu egiten zaie, baita zuzen edo zeharka
harreman soziolaboralen edo oro har egoera soziolaboralaren jarraipena egiten intere-
sa dutenei ere. 
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Beste alde batetik, negoziazio kolektiboari buruzko urteko txostenean, Kontseiluak eta
beronen azterlan zerbitzuek, gorago esan dugun bezala, era iraunkorrean aldagaiei
buruzko informazioa ematen badigute, bada, aldagaiok zehatz-mehatz azaldu eta
aztertu egiten dira bertan, eta gainera, autonomia negozialaren beste alderdi batzuk ere
jorratu egiten dira, eta urte hauetako ekitaldietan barrena, arreta berezi bat ekarri nahi
izan diegu ezaugarri eta ingurumari berriak agertzen dituztenei edo dela ikuspegi kuan-
titatibotik dela ikuspegi kualitatibotik aparteko garrantziaz jantzita datozenei.

Kapitulu honetako 3. atalean informazio zehatza eskaintzen da Kontseiluak 2003. urte-
ko ekitaldian taxutuak dituen argitalpenen inguruan, haiek guztiek, zentzuzkoa denez,
2002. urteari dagozkion datuak jasotzen dituzte, jakina. Alabaina, Memoria hau irakur-
tzen ari denari memoriak jorratzen duen denbora tarte horretako datu batzuk aurrera-
tze aldera, jarraian honako hauek jasoko ditugu: 1) informazio soziolaboraleko plana
osatzen duten aldagaien gainean, 2003ko abenduaren 31 arte eskuragarri dauden datu
metatuen erreferentzia kuantitatiboak eta zenbait kasutan grafikoak ere erakusten
dituzten taulak; 2) data horretara arte (2003ko abenduaren 31) erregistratutako hitzar-
menen edukiei buruzko eta negoziazio prozesuei buruzko behin-behineko datuen
aurrerapen bat.

1. Aldagai soziolaboral nagusiak

Jarraian, hiru taulatan aurkezten dira lanari eta ekonomiari dagozkion aldagairik behi-
nenak, egoera soziolaboralari egiten zaion jarraipenean bildutakoak. Aldagai bakoitzari
buruz eskaintzen den informazioa hiru lurraldeei, EAEri eta Estatuari dagozkio.

Halatan, bada, haietariko lehenengoan "industria produkzioaren indizea", "lana duen
biztanleria" eta "lanik gabeko biztanleria" agertzen dira, eta 2002. urteko denbora tarte
berdinarekin alderaturik, urtetik urtera aldagai hauek jasan duten bilakaera erregistra-
tua islatzen da.
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AZKENEKO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE ESTATUA
DATUA

Industria Produkzioaren Indizea
03ko abe. 13,9 -0,4 3,6 3,9 3,6 

(IPI)

Kontsumoko Prezioen Indizea
03ko abe. 2,6 2,8 2,4 2,6 2,6 

(KPI) 

Lana duen Biztanleria 03ko IV. hiruh 0,6 -0,6 2,6 0,7 3,0
Lanik gabeko Biztanleria 03ko IV. hiruh -9,4 7,8 -13,9 -1,4 0,4



Bigarren taulan, 2003ko azkeneko hiruhilekoko "langabezia tasa" aurkezten dugu, biz-
tanleria aktiboaren gainean biztanleria langabearen ehunekoan neurtua.

Eta azkenik, hirugarren taula honetan beste aldagai batzuk aurkezten dira, 2003an
metatutako aldakuntzan neurtuak. "Lan grebak", "enplegua erregulatzeko espedien-
teak" eta "lan ezbeharrak". 

Kontsumo prezioen indizea. Urtetik urterako aldakuntza (%)

AZTERLANAK ETA ARGITALPENAK
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AZKENEKO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE ESTATUA
DATUA

Kontratu Erregistratuak (INEM) 2003 16,7 2,5 4,7 5,3 3,5  

Lan Grebak:  2003
* Greba kopurua -7,4 25,5 16,1 15,7
* Lanik egin gabeko egunak -76,0 -56,2 -8,2 -48,4

Enplegua erregulatzeko
espedienteak: 2003 698,4 35,1 73,7 113,0 12,6  

Ukitutako langileak

Lan Ezbeharrak:
2003 -5,8 -2,9 -3,9 -3,7 -4,4

Ezbeharrak jotako langileak

AZKENEKO ARABA BIZKAIA GIPUZKOA EAE ESTATUA
DATUA

Langabezia Tasa (Biz. Akt. %) 03ko IV. hiruh 7,1 10,3 7,2 8,8 11,2
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EAE-ko biztanleria aktiboa, landuna eta langabe (milatan)

EAE-ko lan ezbeharrak: istripu larriak eta heriotza eragin dutenak
(Ukitutako langileak)
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2. EAEko negoziazio kolektiboa 2003an

Euskal autonomia Erkidegoan, Lan Harremanen Kontseiluak negoziazio kolektiboaren
egiturari buruz argitaratutako azkeneko txostenean jasotako datuen arabera, guztira
541.971 lagun daude beren lan baldintzak funtsean hitzarmen kolektibo baten bitartez
erregulaturik dauzkatenak.

Haien artean %79 (430.631), gure Autonomia Erkidegoan negoziatu eta izenpetu egi-
ten diren hitzarmenen barnean daude; gainerako %21 (111.340) gure Erkidegoan koka-
tuta dauden lantoki edo enpresetan dauden arren Estatuan negoziatutako hitzarmen
baten aplikazio eremuan sartuta daude.

Beste alde batetik, beren lan baldintzak sektoreko hitzarmen baten bitartez erregula-
tuak dauzkatenak dira pertsona talderik ugariena:  438.843, hau da, %81. Gainerakoak,
hots, 103.128 (%19) enpresako hitzarmenen barnean daude. 

Bi datu hauek ondoren ageri den bezala islatzen dira grafikoki:

EAEn aplikatzen diren hitzarmenak
(Guztira 541.971 pertsona ukiturik)

Hitzarmen baten barnean dauden pertsona hauetan guztietan, %36 (195.498) bazeuz-
katen urte hasieran jadanik erregulatuak beren lan baldintzak. Kolektibo hau, aurreko
urteetako ekitaldietan erregistratuak izanik urte anitzerako indarraldia –besteak beste,
memoria hau jorratzen duen 2003. urterako– duten hitzarmenen barnean dago.

2003ko urtarrilaren 1ean, beraz, negoziatzeko zeuden pertsona horien %64ri (364.473)
zegozkien hitzarmenak.
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2003. urtean barrena, 135.079 langile ukitzen zituzten hitzarmenak izenpetu eta erre-
gistratu egin ziren, eta berritzeko geratu ziren 211.394 pertsonaren lan baldintzak erre-
gulatzen zituzten hitzarmenak.

Datu hauek, bai zenbatekoak bai ehunekoak, ondoren datorren grafikoak islatzen ditu,
2003ko abenduaren 31 arte.

2003an Hitzarmen kolektiboen.
aplikazio eremuek ukitutako pertsonak 

Negoziazio kolektiboarekin loturik dauden lan gatazkei buruzko datuak dira ondoren
jasotzen ditugunak. Halatan, bada, grafikoan egiazta daitekeenez, negoziazio kolekti-
boarekin zuzenki loturik dauden greben kopurua guztizkoaren %61 izan da, zenbate-
koari begiratzen badiogu, alabaina negoziazio prozesuekin lotutako gatazken ondorioz
galdu diren lan egunen kopurua guztizkoaren %97 izan da.

2003an egindako lan grebak
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Azkenik, 2003. urtean indarrean zeuden hitzarmenen eduki materialen magnituderik
garrantzitsuenak diren heinean, Gure Autonomia Erkidegoan eta Estatuan soldatek
azkeneko hiru urteetan izan duten bilakaera jasotzen dugu, eta bi kasuotan konpara-
ziorako KPIaren erreferentzia ere jaso egiten dugu denbora tarte hauetarako. Datu
hauek osatze aldera beste bi taula ere ekarri ditugu jarraian: 2003. urtean indarrean
zeuden hitzarmenen taula bat, bertan aurreko hitzarmenen aldean lanaldiak izan duen
murrizketa azaltzen duena, eta beste bat, lanaldiaren batez besteko murrizketak lurral-
deen arabera banaturik erakusten dituena, eta lurralde arteko hitzarmenak eta EAEn
aplikatzen diren Estatu eremukoak ere jasotzen dituena.

EAEn eta Estatuan itundutako soldata igoeren 
eta KPIaren bilakaera 

2003an indarrean zeuden eta lanaldia murriztea
itundu duten hitzarmenen ehunekoa
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Itundutako lanaldiaren murrizketa (orduak /urte)
2003an indarrean zeuden hitzarmenetan

3. Kontseiluaren argitalpenak 2003an

Honaino deskribatutako azterketa jarduerak argitalpen multzo bat sorrarazten du, eta
hauek urtean barrena egindako hausnarketa multzoa adierazten dute. Datu xehe eta
gaurkotasunekotik baino haratago iritsi nahi dugu haien bitartez, gure inguruko erreali-
tate soziolaboralaren analisi sakonago batera, alegia. Azterlan hauek, bistan denez,
argitaratu baino urtebete lehenagoko egoerari dagozkio, Kontseiluaren Memoria beza-
la, izan ere, urtebete argitaratu aurretik Kontseiluak izan duen jardueraren berri ematen
du honek ere.

Beste alde batetik, 2003an barrena, Kontseiluak bere arautegi erregulatzailea jasotzen
duen argitalpen bat egin du, zeren eta urte horretan aldatu baitu hain zuzen ere Osoko
Bilkurak haren zati bat eta barne arautegi berri bat onetsi.

Halatan, bada, Kontseiluak 2003. urtean ondoko argitalpen hauek egin ditu:

-  Negoziazio kolektiboa Euskadin 2002
-  Informazio soziolaborala. 2002ko urteko txostena 
-  2002ko Memoria 
-  Lan harremanen Kontseilua arautzeko xedapenak
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2003ko martxoan, LHK-ko lehendakaria, hainbat profesionalek Manuel Castells irakas-
learekin izandako bilerara agertu zen, hau "eGipuzkoa 2005" planaren barnean koka-
tzen zen, Gipuzkoako Foru Aldundiak antolaturik, eta sektore publikoaren eta zerbitzu
publikoen eraldaketari buruz ziharduen antolamendu eta teknologiaren aldaketari lotu-
rik.

Era berean, 2003ko ekainean txostengile jardun zuen ADEGIk enpresaren eguna dela-
koaren barnean antolatu zituen ekitaldietan. 

Uztailean, orobat, txostengile jardun zuen Bergarako UNEDk "Euskal Herriko lan harre-
manak" gaiaren inguruan antolatu zuen mintegian.

Azkenik, Azaroan, "Euskal Autonomia Erkidegoko lan merkatua: politikak, estrategiak
eta etorkizuneko eszenategiak" gaiaren gainean Eusko Jaurlaritzako Lan, Justizia eta
Gizarte Segurantza Sailak antolatu zituen jardunaldi batzuen testuinguruan "kalitatea
enpleguan" txostena garatu zuen.

Eta azaroan bertan ere, Europako Mugimenduaren Euskal Kontseiluak eta Euskal
Herriko Unibertsitateak antolatu zuten mahainguruan parte hartu zuen, "Europa bere
etorkizunaren aurrean" jardunaldiaren testuinguruan.

2003ko uztailaren 11n, Lan Harremanen Kontseiluko lehendakariak hedabideen au-
rrean prentsaurreko batean 2002ko Urteko Txosten Soziolaborala aurkeztu zuen.

Azkenik, LHK-k gatazkak auzi bideetatik kanpo ebazteari buruzko zazpigarren jardu-
naldietan parte hartu zuen, hauen antolatzailea Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales izan zen, eta Sevillan burutu ziren 2003ko maiatzaren 7tik 9ra bitartean.
Parte hartu zuen halaber Madrilen, 2003ko azaroaren 20an eta 21ean SIMA fundazioak
antolatutako jardunaldietan. Topaketa hauetan lan gatazkak ebazteko sistemen hurren-
go urteko jardunaldiak antolatzeko ardura bere gain hartu zuen.
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Lan Harremanen Kontseiluak autonomia ekonomikoa eta finantzarioa du Euskal
Autonomia Erkidegoko aurrekontuen barnean, eta haren jarduera, aipatutako aurre-
kontu hauen karguko diru laguntzen bitartez finantzatzen da funtsean.

2003. urteko ekitaldirako, Kontseiluak jaso dituen diru laguntzak 2.140.000 eurokoak
izan dira guztira, abenduaren 27ko 8/2002 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko
aurrekontu orokorrak onesten dituenak, esleitutako zenbatekoaren arabera.

2002ko urriaren 30ean burutu zen Lan Harremanen Kontseiluko Osoko Bilkurak, 2003.
urteko ekitaldirako aurrekontua onetsi zuen, jarraian zehaztuko dugun bezala.
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1. Sarreren aurrekontua

IV KAPITULUA
TRANSFERENTZIA ARRUNTAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.067.665

V KAPITULUA
ONDARE SARRERAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

VII KAPITULUA
KAPITAL TRANSFERENTZIAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.100

VIII KAPITULUA
FINANTZA AKTIBOEN ALDAKUNTZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.800

GUZTIRA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.437.565

2. Gastuen aurrekontua

I KAPITULUA
PERSONAL GASTUAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919.548

II KAPITULUA
FUNTZIONAMENDU GASTUAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.427.897

VI KAPITULUA
INBERTSIO ERREALAK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.100

VIII KAPITULUA
FINANTZA AKTIBOEN ALDAKUNTZA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.020

GUZTIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.437.565
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3. 2003ko aurrekontuaren likidazioa(*)

SARRERAK 12/31 arte sartua diferentziak

IV KAPITULUA 2.067.665,00€ 2.048.300,00€ -19.365,00€

V KAPITULUA 9.000,00€ 13.092,78€ 4.092,78€

VII KAPITULUA 78.100,00€ 91.700,00€ 13.600,00€

VIII KAPITULUA 282.800,00€ 323.192,65€ 40.392,65€

GUZTIRA 2.437.565,00€ 2.476.285,43€ 38.720,43€

GASTUAK 12/31 arte exekutatua hondarra

I KAPITULUA 919.548,00€ 848.444,60€ 71.103,40€

II KAPITULUA 1.427.897,00€ 1.231.487,37€ 196.409,63€

VI KAPITULUA 78.100,00€ 125.052,80€ -46.952,80€

VIII KAPITULUA 12.020,00€ 4.207,00€ 7.813,00€

GUZTIRA 2.437.565,00€ 2.209.191,77€ 228.373,23€

(*). Memoria hau taxutzen deneko data kontuan hartuta, likidazioa behin-behinekoa da.
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I. eranskina: 
LHKaren

batzordeei
buruzko akordioa





LAN HARREMANEN KONTSEILUAREN
BATZORDEEI BURUZKO AKORDIOA

Lan Harremanen Kontseilua erregulatzen duen legeak ez du Batzorderik sortzen.
Batzordeen gaia erregulatzen duen Kontseiluaren legearen 10. artikuluak, xedatzen
duenez, Kontseiluaren Osoko Bilkurak sor ditzake, batetik, lan batzordeak,
Kontseiluaren eskumenekoak diren gaiei buruzko txostenak edo irizpenak taxutuko
dituzten azterketa taldeak osatuko dituztenak eta, bestetik, gai zehatzetarako beha-
rrezko deritzen batzorde bereziak.

Kontseiluko Funtzionamendu Araudiaren 9. artikuluak xedatzen duenaren arabera, Lan
Harremanen Kontseiluaren Batzordeak izango dira, Araudiak berak aurreikusten duen
Prestamen Batzordeaz gain, erakunde honen Osoko Bilkurak sortuko dituenak, era
berean, sortutako batzordeak desegitea ere erabaki dezake.

Kontseiluaren sorreraz geroztik, Batzorde, Mahai eta Lan Talde ugariak eratu izan dira.
Nolanahi den ere, hainbat arrazoi direla medio, gehientsuak geldirik daude joan den
aspaldian. Horregatik, bada, badirudi komenigarria litzatekeela egoera hau argitzea,
zeintzuek iraun behar duten erabakitzea eta gaur egun inongo konpromisorekin edo
ekimen jakinekin bat ez datozen batzordeak desegitea.

Horrenbestez, badirudi zentzuzkoa dela Batzordeak arrazionalizatzen hastea, eta ildo
horretatik, legeak Kontseiluari esleitzen dizkion eginkizunak betetzeko helburua dute-
nak edo gai jakin batzuen gainean hartutako erabakiak aplikatzeko eta garatzeko xedea
dutenak iraunaraztea eta joan den aspaldian geldirik daudenak desegitea.

Erabakiaren arabera, une hauetan desegiten diren Batzordeak, Mahaiak eta Lan
Taldeak gorabehera, Osoko Bilkurak, komenigarri deritzonean, beharrezkotzat jotzen
dituen batzordeak sortu ahal izango ditu, Kontseiluko kideek interesgarri deritzeten gai
zehatzak jorratzeko.
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Aipatutako arrazoiak eta irizpideak direla bide, hartzen dugu ondoko

AKORDIOA

I. Kontseiluaren Batzordeak.

Lan Harremanen Kontseiluaren Osoko Bilkurak honako Batzorde hauek iraunaraztea
erabakitzen du:

1.  Txosten Batzordea.

Kontseiluari buruzko legearen 2. artikuluak aurreikusten duen bezala, arrazoi funtzio-
nalak direla medio, Osoko Bilkurak Txosten Batzordeari, gai soziolaboralei dagokie-
nean, eskumen delegatua ematen dio Eusko Jaurlaritza eta Legebiltzarraren aurrean
kontsulta jarduera erabiltzeko.

Batzorde honek, beraz, Osoko Bilkuraren izenean hartuko ditu behar diren akordioak
oro.

2.  Aurrekontu Batzordea.

Batzorde honen xedea aurrekontuaren egitasmoa taxutzea izango da, hala nola bero-
nen exekuzioaren jarraipena egitea eta, hala balegokio, pertsonalari buruzko proposa-
menak egitea, eskumen hau, maiatzaren 8ko 2/1992 Legeak, Lan Harremanen
Kontseiluaren zerbitzuko pertsonalaren ordenamenduari buruzkoak, Kontseiluaren
Osoko Bilkurari esleitutakoa bada ere.

3.  Negoziazio Kolektiboari buruzko Batzordea.

Batzorde honen xedea negoziazio kolektiboari lotutako kontuen azterketa eta analisia
egitea da. Bereziki, negoziazio kolektiboa bizkortu, beronen egitura egoki bat bultzatu
eta gatazkak auzi bideetatik kanpo ebazteko sistemak sustatzeari dagokionean, lege
erregulatzailearen 3. artikuluak gai hauei buruz Kontseiluari esleitzen dizkion eskume-
nen haritik.

4.  Emakumeen Laneko Berdintasunari buruzko Adierazpenaren Jarraipen
Batzordea.

Batzorde honen xedea, desberdintasunak desagerraraztearekin lotutako neurri zeha-
tzak hartzea da, 1997ko ekainaren 18an Lan Harremanen Kontseiluak onetsitako
Emakumeen Laneko Berdintasunari buruzko Adierazpenean islatuta dagoen bezala,
hala nola enpresetan hartzen diren neurrien aplikazioaren jarraipena egitea.

II. Desegitea.

Kontseiluaren Araudiak ezarritako Prestamen Batzordea izan ezik, desegintzat jotzen
dira Akordio honetan aurreikusten ez diren Batzordeak, Mahaiak eta Lan Taldeak.

2003ko martxoaren 26a
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II eranskina: LHK-ko
kalte ordainei buruzko

akordioa





LAN HARREMANEN KONTSEILUAN KARGUA UZTEAGATIK JASOKO
DIREN KALTE ORDAINEI BURUZKO AKORDIOA

Lan Harremanen Kontseiluak ez dauka irizpide argirik lehendakariaren kargua edo
idazkari orokorraren kargua uzteagatiko kalte ordainen aplikazioari buruz, zeren eta
urriaren 28ko 14/1988 Legeak, Goren Kargudunen Lansariei buruzkoak, gai hau arau-
petzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrarentzat eta Erakunde
Administrazioarentzat, alta, Kontseilua ez da hauen artekoa, Legebiltzarreko eztabai-
dan lege hau aplika dakizkien nahikaria hitzez adierazi bazuten ere.

Beste alde batetik, Kontseiluak berak badauka gai hau araupetzeko gaitasuna. 11/1997
Legeak, Lan Harremanen Kontseiluarenak, haren 15. artikuluan, lehendakariaren eta
idazkari orokorraren ordainsari erregimena erregulatzen du. 1. eta 2. ataletan honako
hau xedatzen du gai honen gainean:

1.  Lehendakariak, Kontseiluaren Osoko Bilkurak finkatuko dituen ordainsariak jasoko
ditu eta ezein kasutan ere ezin izan daiteke, kontzeptu guztiengatik, Eusko
Jaurlaritzako Sailburuorde karguarentzat ezarrita dagoena baino handiagoa.

2.  Idazkari orokorrak Kontseiluaren Osoko Bilkurak finkatuko dituen ordainsariak jaso-
ko ditu eta ezein kasutan ezin izan daiteke, kontzeptu guztiengatik, Eusko
Jaurlaritzako Zuzendari karguarentzat ezarritakoa baino handiagoa.

"Ordainsariak" hitza pluralean adieraztea zentzu zabalean ulertu behar da, 14/1998
legearen izenburuan agertzen den zentzu berean, Administrazioari doakionez, honek
kargua uzteagatiko prestazioak ere barnean hartzen ditu eta. Halaxe deritzo Eusko
Jaurlaritzako Funtzio Publikoaren Sailburuordetzak ere, izatez, Kontseiluak bere zuzen-
daritza karguentzako kargu uzteagatiko kalte ordain hauen egokitasunaz kontsultatu
zion, 2003ko urtarrilaren 2ko idatzian, eta hark, gaiaren funtsaz iritzirik eman gabe,
honela erantzun zuen: "(...) Lan Harremanen Kontseiluak gaitasun osoa du bere egin-
kizunak betetzeko, eta erakunde honi dagokio bai bere Lehendakariak bai bere Idazkari
Orokorrak jaso behar dituzten ordainsariak finkatzea, aipatutako Legearen 15. artiku-
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luan ezarritako mugen barnean, eta gai honi dagokionez Administrazio honek ezin iri-
tzirik eman dezake".   

Honetatik ondoriozta daitekeenez, Lan Harremanen Kontseiluko zuzendaritza kargu
hauek bere baitan argi eta garbi hartzen dituen lege mailako arau bat ematen ez den
bitartean, erakunde honen Osoko Bilkuraren eskumena dela erregimen hau finkatzea.
11/1997 Legearen 15. artikuluak aipatzen duen gehieneko muga, 14/1988 Legearen 5.
eta 7. artikuluetan jasotakoa litzateke, izan ere, hauek Eusko jaurlaritzako
Sailburuordeei eta Zuzendariei kargu uzteagatiko kalte ordain bat jasotzeko eskubidea
esleitzen diete, eta kalte ordain hau urteko ordainsari osoaren hamabiren batekoa izan-
go da, baldin eta kargua utzi eta hurrengo hilabetean, berekin eskubide hori bera dara-
man beste kargu bat hartzen ez badute Administrazioan.

Horiengatik guztiengatik, hartzen dugu ondoko

AKORDIOA

Lehen artikulua

Akordio honen xedea Lan Harremanen Kontseiluko lehendakariarentzako eta idazkari
orokorrarentzako kargua uzteagatiko kalte ordainak finkatzea da eta aplikatu egingo da,
berariaz haiek ukitzen dituen lege erregulaziorik ematen ez den bitartean.

Bigarren artikulua

Kontseiluko lehendakariak eta idazkariak, beren karguak uzterakoan, zeinahi direla ere
arrazoiak eta emandako zerbitzuak, behingo batean kalte ordain bat jasotzeko eskubi-
dea edukiko dute, eta kalte ordain hau urteko ordainsari osoaren hamabiren batekoa
izango da. Kalte ordain honi uko egin dakioke.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kalte ordaina ez da aplikatuko baldin eta kargua
utzi den uneaz geroztik zenbaturik hilabete batean hartzen badute Jaurlaritzako beste
kargu bat edo beronen zerbitzuko konfiantzazko pertsonal postu bat edo Administrazio
Publikoetako eta Erakunde Administrazioetako zuzendaritza kargu bat. Era berean,
kalte ordain hau ez da aplikatuko baldin eta aipatutako epe berean Autonomia
Erkidegoko Aurrekontuen kargu finantzatutako erakunde batean zuzendaritza postu bat
betetzera iragaiten badira, betiere postu honek berekin badakar Akordio honek finkatu-
takoaren izaera bereko prestazio baten ordainketa .

Kalte ordain hau idatzi baten bidez eskatu behar izango da, eta bertan aurreko para-
grafoan jasotako egoerarik ez dagoela adierazi. 

Kalte ordainon ondoriozko zergei dagokienean, une oro indarrean dagoen zerga arau-
diak xedatzen duenarekin bat etorriko da.

Bilbo, 2003ko ekainaren 18a
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III. eranskina: LHKaren
kontsulta jarduerari

buruzko akordioa





LAN HARREMANEN KONTSEILUAREN KONTSULTA JARDUERA

Lan Harremanen Kontseilua erregulatzen duen Legearen 2. artikuluak haren zuzenbi-
dezko jitea zehazten du. 1. atalean, besteak beste, honela xedatzen du:

“Kontseilua Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari
Autonomia Erkidegoko lan eta gizarte alorrean aholkuak
emateko erakundea da...”

Lege erregulatzailearen 3.1 artikuluak Kontseiluaren eginkizunak finkatzen ditu haren
izaeraren arabera. Honako eginkizuna esleitzen dio a) atalak Kontseiluari:

“Jaurlaritzari edo Jaurlaritzako sailei laneko politikari
buruzko proposamenak egitea.”

Beste alde batetik, ondoko eginkizun hau ere esleitzen dio legearen b) atalak
Kontseiluari:

“Laneko arazoak direla eta, irizpenak, erabakiak, txostenak
edo azterlanak egitea inork eskatu gabe.”

Arau hauek xedatzen dutenaren haritik ondoriozta dezakegu, a) atalean Jaurlaritza-
rentzako eta Legebiltzarrarentzako kontsulta jardueraren eremuan egin litezkeen pro-
posamenak jasotzen direla, eta b) atalean, berriz, Kontseiluak bere ekimenez, hau da,
ez Jaurlaritzak edo Legebiltzarrak eskatzearen ondorioz, egin ditzakeen irizpenak,
ebazpenak, txostenak edo azterlanak islatzen direla.

Legeak xedatzen duenaren arabera, badirudi Jaurlaritzak ez duela onetsi behar gai
soziolaboralei buruzko araurik edo planik, Kontseiluaren txostenik gabe indarrean sar-
tuko denik.
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Batzuetan, ordea, Jaurlaritzako Sail batzuek helarazten dituzten agiriak ez dira arau
egitasmoak, baizik eta Zirriborroak, lege Aurreproiektuak edo planak, eta proposame-
nak igortzea eskatzen dute. Kasu hauetan sortzen dira, bada, eskaini beharreko trata-
menduari buruzko zalantzak.

Emakume-Gizonen arteko Berdintasunerako Lege aurreproiektuaren Zirriborroaren
kasuan, Emakunde—Emakumearen Euskal Institutuak helarazi digu, eta hau izaera
administratiboa duen Erakunde Autonomo bat da, Lehendakaritzaren menpekoa.

Kontseiluaren Legearen 3. artikuluak xedatzen duenaren haritik, izan ere, ez da ondo-
rioztatzen mugaketarik dagoenik kontseiluak halabeharrez informatu behar dituzkeen
arau egitasmoen eta Kontseiluak proposamenak egin diezazkiekeen beste agiri ba-
tzuen artean.

Nolanahi den ere, komenigarria da Kontseiluaren eremuan kasu bakoitzean egin behar
dena argitzea, gure irizpideak Jaurlaritzari helarazi ahal izateko kalterik ere gabe.

1.  ARAU PROIEKTUAK

Jaurlaritzak arau proiektuak helarazten dituenean, gauzak ez du koskarik. Kontseilua,
Txosten Batzordearen bidez, kasuari dagokion txostena egiten ahalegintzen da ondo-
ren Jaurlaritzari helarazteko.

Txostenak jaso ditzake egitasmoarekiko adostasun edo desadostasun adierazpena eta
zerbait aldatzeko edo gehitzeko proposamenak, hala badagokio.

2.  ZIRRIBORROAK, LEGE AURREPROIEKTUAK, PLANAK

Ekimen hauek ez dira Jaurlaritzak onetsiak, berez, baina Jaurlaritzako Sailek edo haren
menpeko erakundeek helarazten dituzte Kontseiluak bere iritzia eman dezan edo pro-
posamenak egin ditzan. Honelakoetan, Kontseilura jotzen dutenek jakin nahi lukete
zein den Kontseiluaren jarrera Egitasmo bat onetsi aurretik edo behin betiko jarrera bat
finkatzeko gai jakin baten inguruan.

Suposamendu hauetan ere, 2.1 artikuluarekin duen loturan, 3.1 a) artikuluak
xedatzen duenaren arabera (Jaurlaritzari edo beronen Sailei proposamenak egitea lan
politikari dagokionean) Kontseiluaren kontsulta jardueratzat jo dezakegunaren bar-
nean gaude.

Desberdintasuna, ordea, honetan datza, hau da, arau egitasmoen kasuan txostena
egin behar dela eta beste mota batzuetako agirien aurrean, berriz, proposamenak edo
iradokizunak egin beharko litzatekeela. 

Nolanahi den ere, hauen tratamenduari buruzko irizpide bat finkatu behar da
Kontseiluan.
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PROPOSAMENA

Proposamenak helaraz diezazkiegun eskatuta Jaurlaritzatik edo beronen Sailetatik
jasotzen ditugun agirien aurrean honako jokaera irizpide hau hartzea iradokitzen dugu:

-  Agiria Txosten batzordera helaraztea.
-  Agiriaren edukia aztertuta Kontseiluaren zerbitzu teknikoek agiri bat taxutuko dute

Txosten Batzordeko kideei igortzeko. Esate baterako, txosten teknikoak lanari
dagokion gai baten aurrean gauden ala ez aztertu beharko du.

-  Txosten Batzordearen bileraren deia erabaki bat hartzeko. Erabakia hauetariko
bat izan liteke:
a)  Proposamenak eta iradokizunak igortzeko gaiaren analisian sartzea eta eska-

tzaileari Kontseiluaren proposamenak helaraztea.
b)  Eskatzaileari, Kontseiluak gaiari buruzko proposamenik ez duela egingo eran-

tzutea, arrazoiak azalduta.
c)  Gaiari buruzko barne gogoeta bati ekitea eta berariazko batzorde edo lan talde

baten esku uztea, hala badagokio..

Bateragarriak dira c) alternatiba eta b) alternatiba.

2003ko irailaren 2a

III. ERANSKINA: LHKAREN KONTSULTA JARDUERARI BURUZKO AKORDIOA
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IV. eranskina: 
LHKaren

txostenen testua





Jarraian, Lan Harremanen Kontseiluko Txosten Batzordeak 2003. urtean barrena bere
kontsulta jarduera beteaz taxutu dituen txostenen testuak jasotzen dira.

1.  Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2004. urteko jaie-
gunen egutegia onartzeko dena 

2003ko otsailaren 17an, Lan Harremanen Kontseilu honen egoitzara heldu zen Eusko
Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak taxutu zuen dekretu proiektua,
Euskal Autonomia Erkidegoko langileen 2004. urterako jaiegunen egutegi ofiziala onar-
tzeko dena.

Aipatutako testu hau, adierazi dugun Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren
Zuzendaritzak helarazi zuen Lan Harremanen Kontseilu honetara, halabeharrezko txos-
tena eman geniezaion, hala bere lege erregulatzaileak, hau da, Eusko Legebiltzarreko
11/1997 Legeak, 2.1 artikuluan xedatzen duena beteaz.

Hasiera batean Kontseiluko zerbitzu teknikoek testua aztertu egin zuten, debatea inda-
rrean dagoen legeriaren ikuspegitik kokatzeko xedeaz eta LHKa osatzen duten antola-
kundeek beren balorazioak egin ahal ditzaten txostenak jorratzen duen arau proiektuari
buruz eta komenigarri deritzeten proposamenak egin ditzaten.

Xede honetarako, Txosten Batzordea osatzen duten kideei dei egin zitzaien, eta ba-
tzorde hau Lan Harremanen Kontseiluaren egoitzan batzartu egin zen 2003ko mar-
txoaren 6an.

Dekretu Proiektuak 2004ko martxoaren 19a jaiegun ez berreskuratzekotzat jotzen du
EAEko eremuan, eta abuztuaren 15eko jaia ordezkatu egiten du, zeren eta igandean
erortzen denez legeak hala aginduta astelehenera aldatzen baita, apirilaren 12ko jaie-
gunaz, hau da, pazko astelehenaz. Txostenaren gaia den egutegi proposamen honek
berekin dakar EAEko organo eskudunak aukera bat egin behar duela, hau da, hautu

75



jakin bat  aldez aurretik ezarritako arau esparru batean posible diren hainbaten artetik.
Lege esparru honek baimendu egiten du autonomia eremuko jaiegunez ordezkatzea
ondoko hauek: a) 2001/1983 Errege Dekretuaren 45.1 d) artikuluan zerrendatzen diren
jaiegunak, Ostegun Santua, urtarrilaren 6a Jaunaren Epifania, eta martxoaren 19a edo
uztailaren 25a, eta b) astelehenera aldatzen diren Estatu eremuko jaiegunak, dela le-
geak hala agintzen duelako, dela Estatuko Gobernuak, bere eskumenen barnean, hala
erabaki duelako. EAEko langileen 2004. urteko egutegiari buruzko Dekretu Proiektua
bat dator, hori dela eta, indarrean dagoen legeriarekin, eta Kontseiluko kideek, txosten
honetako hurrengo paragrafoan adierazten denaren kalterik gabe, ez diote beharrezko
iritzi proposamen alternatiborik egiteari aipatutako arau esparruaren barnean Eusko
Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak seinalatu dituen jaiegunetari-
ko bat beste batez ordezkatzeko.

Aurrekoaren kalterik gabe, ELA eta LAB sindikatuak ordezkatzen dituzten Kontseiluko
kideek egutegiak egiteko erabiltzen den sistemarekiko beren desadostasuna adierazi
nahi izan dute eta, horrenbestez, helarazten den txostentzako testuarekin batera, eta
xede horretarako biek bat eginik honako hau  adierazten dute: "Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Sailak berariaz egindako bere egutegi bat egin behar du espainiar estatua-
ren inposaketei men egin gabe. Nolanahi den ere, Euskadiko lan egutegiak ez lituzke
jaso behar Autonomia Erkidego honetako jaiegunen artean ez urriaren 12a, espainiar
jai nazionala, ez abenduaren 6a, Espainiar Konstituzioaren eguna, izan ere, antolakun-
de hauen iritzian, Euskal Herriko langileen gehiengoaren sentimenduaren aurkako jaie-
gunak direlako eta bai Euskal Herriko errealitatearekin zerikusirik ez dutelako ere".

Bilera amaitutakoan, txosten hau aipatu den moduan eta Lan Harremanen
Kontseiluaren Idazkaritza orokorraren bidez Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta
Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzara helaraz-
tea erabakitzen da.  

Bilbon, 2003ko martxaren 6an.

2.  Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, langi-
leek, dagozkien ordainsariak jasoz, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskundee-
tan parte har dezaten arauak ematen dituena.

Lan Harremanen Kontseiluaren txostena, agindu egitasmo honi buruz, hau da, langile-
ek, beren ordainsariak jasota, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskundetan parte hartu
ahal zezaten arauak ematen zituenari buruz.

AURREKARIAK

1) 2003ko maiatzaren seian, Lan Harremanen Kontseilu honen egoitzara heldu zen
Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta
Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak helarazita, idazpuruan aipatu dugun agindu
proiektuari buruzko txosten baten eskabidea.

2) Berehala dei egin zitzaien txosten batzordeko kideei eta helarazi zitzaizkien agindu
proiektuaren testua eta Kontseiluko zerbitzu juridikoek egindako txosten teknikoa.
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3) 2003ko maiatzaren 14an, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak argitaratu zuen
Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuaren 2003ko maiatzaren 9ko agin-
dua, langileek, beren ordainsariak jasota, 2003ko maiatzaren 25eko hauteskunde-
tan parte hartu ahal zezaten arauak ematen zituena.

4) 2003ko maiatzaren 15ean, txosten batzordea Kontseiluaren egoitzan batzartu da.

AURRE GOGOETA

Aurretiaz, eta aurrekarietan adierazi dugun bezala, aginduaren testua maiatzaren
14ean Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua izan dela ikusirik, horren-
bestez, txosten batzordearen bilera egin baino lehen eta eskabide formala Kontseilu
honetako egoitzara heldu baino 5 egun baliodun geroago bakarrik, Lan Harremanen
Kontseilua osatzen duten kideek beren protesta formala adierazi nahi dute,
Kontseiluaren parte hartzea eskatu den moduarengatik. 

Lehenagoko zenbait alditan adierazi izan den gisan, -txostena emateko denbora tarte
laburra gelditzen zela, edo abantzu onespen formalarekin eta xedapenaren argitarape-
narekin batera helarazitako beste eskabide batzuen karietara- kontsulta jarduera era
eraginkorrean bete nahi bada, zentzuzko denbora bat eduki behar da Kontseilua osa-
tzen duten antolakundeek arau proiektuaren edukiari buruzko analisiaren aurreko txos-
ten teknikoak taxutu ahal ditzaten, eta horren ondorengo debateari ekiteko Lan
Harremanen Kontseiluaren beraren barnean.

Hala eta guztiz ere, eta bere lege erregulatzailearen 2. artikuluak esleitzen dizkion egin-
kizunak beteaz, Lan Harremanen Kontseiluak jarraian ematen du honako  

TXOSTENA

Txostenaren gaia den agindu proiektuaren testuak errepikatu egiten du aurreko arau
batzuen edukia, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, Euskal Autonomia
Erkidegoko eremuan lehenago burututako beste hauteskunde prozesu batzuen ingu-
ruan helburu berberarekin emandakoak, alegia. 

Honen aurreko proiektuen harira ere helarazi izan zaizkio Sail eskatzaileari Lan
Harremanen Kontseilu hau osatzen duten antolakundeen iritzia jasotzen zuten txoste-
nak.

Ikusirik gaur egungo arauaren testuaren eta haren aurretik izan zirenekoen arteko ber-
dintasuna, beharrezkotzat jotzen dugu txosten horietan esaten genuena orain errepi-
katzea, izan ere, sindikatuek beren adostasuna adierazten dute helarazitako
proiektuaren testuari dagokionean, eta Confebaskek, berriz, bestela uste du, hots, boto
eskubidea betetzeko ordaindutako baimenak mugatuta egon beharko lukeela bakarrik
lan jardunaren eta hauteskunde kolegioen ordutegiaren artean lau ordu edo gehiagoko
kointzidentzia daukaten langileentzat. 

Bilbon, 2003ko maiatzaren 15ean.
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3.  Agindu Proiektua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Sailburuaren eta Justi-
zia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan
Familiaren Alorreko erakunde antolamendua arautzen duena.  

Aurre gogoeta

Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren baitan sektoreko batzorde iraunkor bat sor-
tzea, aholkularitza eta kontsultarako organo gisa, seme-alabak dituzten familiei lagun-
tzeko erakundeen arteko plana garatzeari lotutako arau ekimenei buruz, Lan
Harremanen Kontseiluko txosten batzordea osatzen duten kideen iritzian, bakarrik
zeharkako modu batean har liteke eremu soziolaboralaren barnekotzat.

Nolanahi den ere, eta Lan Harremanen Kontseilua osatzen duten antolakundeek beste
foro batzuetan, esate baterako Ekonomia eta Gizarte Kontseiluan, planaren funtsezko
edukiari buruz eta berau gauzatzeko hartuko diren neurriei buruz eman litzaketen iri-
tzien kalterik gabe, txosten batzordeko kideek interesgarri deritzote ondoko hau adie-
razteari:

Lehenik eta behin, txosten gaia dugun arauaren alderdi formalen eta ikuspegi material
batetik familiari buruzko sektoreko batzorde iraunkorrari esleitzen zaizkion eginkizunen
gaineko kontuen artean bereizketa bat behar delakoan gaude.

A) alderdi formalen artean, ondoko hauek nabarmenduko genituzke, besteak
beste:

- Familiaren sektoreko batzorde iraunkorra Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren
baitan kokatuta geldituko litzateke, honetan parte hartzen dute ordezkaritzarik han-
dieneko sindikatuek eta euskal enpresarien konfederakundeak. Antolakunde batzuk
eta bestea, horrenbestez, Kontseilu horretako kideak dira.

- 204/1997 Dekretuak, Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren osaera eta funtzio-
namendu erregimenari buruzkoak, bere 8.2 artikuluan eta 1999ko uztailaren 15 agin-
duaren bitartez onetsitako haren Araudiaren 27. artikuluak, baimendu egiten dute
sektoreko batzordeen sorrera osoko bilkuraren adostasunez edo berariazko arauzko
xedapen baten bitartez izan dadin. Hala ere, kasu batean zein bestean, batzordea-
ren osaerak Euskal Kontseilua osatzen duten erakundeetako organoen eta gizarte
eragileen ordezkaritza paritarioaren printzipioa errespetatzea eskatzen dute.

Bada, familiaren sektoreko batzorde iraunkorrera, irabazi asmorik gabeko bost elkarte-
tako ordezkari sartuta, beren helburu behinena familiari arreta, laguntza eta babesa
ekartzea izanik, baina aldi berean Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluko kide ez dire-
larik, itxuraz bederen, Kontseiluko kide diren gizarte eragileen kopurua beheititzen
duten heinean eta erakundeetako ordezkariekiko paritariotasuna hausten den hein
berean, 204/1997 Dekretua eta Araudiaren 27. artikulua urratzen bide dira.

Goragoko maila bateko arauzko xedapen bat urratuko lukeen etorkizuneko agindu bat
deuseztatzeko balizko kausei buruzko gogoeta tekniko juridiko hauek gorabehera
–inguruabar hau arauaren gaineko lege kontrolari dagokio, baina zeharka besterik ez
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bada ere horretaz ohartarazi nahi dugu-; agindu proiektu honek eraldatze bat tarteka-
tzen du behinik behin gizarte zerbitzuen arloko parte hartze egituren diseinuari dago-
kionean. 

- Lan Harremanen Kontseilua ez dago, zentzuzkoa denez, familiarentzako arretaren
eremuan diharduten asmorik gabeko elkarteak, kontsulta eta aholkularitza eginkizu-
nak dituzten batzordeetara sartzearen aurka. Baina gure aburuz hau beste gizarte
eragile batzuen ordezkaritza kuotaren kalterik gabe egin beharko litzateke.

B) Proiektuaren eduki materialari dagozkion alderdien artean ondoko hauek aipa-
tuko ditugu:

- Agindu proiektuaren zioen agerpenak azaldu egiten du sektoreko batzordea sortze-
ko erabakia bat datorrela bideak finkatzeko beharrarekin erakunde arteko planari
lotutako gaiei buruz aholkularitza eta kontsulta eginkizunak betetzeko. Materia
hauen artean, besteak beste, lan eta familia bizitzak bateratzeari dagozkionak aipa-
tzen ditu, adibidez. Beste alde batetik, agindu proiektuaren 4. artikuluak jasotzen
duenez, batzorde honek berezko eginkizuna du irizpenak ematea familia gaietan
lege proiektuen eta xedapen orokorren gainean. Halatan, bada, baldin eta betebehar
hau lehen aipatu dugun zioen agerpenaren testuarekin elkartzen badugu, dirudie-
nez, ezinbestean ulertu behar dugu "familia gaietan" esamoldeak lan eta familia bizi-
tzak bateratzeko neurriak ere bere barnean hartzen dituela. 

- Bada, erakundeen arteko planak eta berau inplementatzeko hartuko diren neurriek
arreta berezia ezarri behar lukete lan eta familia bizitzak bateratzeko alderdietan, bis-
tan dena, baina, zalantzarik gabe ere, arlo honetan hartzen den edozein neurriren
jite soziolaborala dela medio, Lan Harremanen Kontseiluak, edozein kasutan ere,
bere lege erregulatzaileak esleitzen dion kontsulta jarduera bete beharko luke oro-
bat, berezkoa duen bidetik, hau da, txosten batzordearen beraren bidetik. Bestela
esatera, sektoreko batzorde iraunkorrari gai honetan kontsulta jarduera esleitzea,
nolanahi den ere, Lan Harremanen Kontseiluari legez dagozkion eskumenen kalte-
rik gabe ulertu beharrekoa da. 

- Familiaren sektoreko batzorde iraunkorra Gizarte Ongizateko Euskal Kontseiluaren
baitan sortzea beste urrats bat izango litzateke kontsultarako organoak ugaritzeko
politikaren barnean, eta honen azken jomuga, formalki bederen, gizarte eragileek
erabaki publikoak hartzeko prozesuetan daukaten parte hartzea handitzea izango li-
tzateke. Lan Harremanen Kontseilu hau, egiazki, gizarte eragileen benetako parte
hartze eraginkorraren alde dago, baina ezin utz dezake adierazi gabe kontsultarako
organoen ugaritze formal honek ez duela laguntzen, kasu batzuetan bederen, era
eraginkor batean egoera hobetzeko ez parte hartzea areagotzeko.  

Zehazki esatera, eta txostenerako gai dugun agindu proiektuari dagokionean, familia-
ren sektoreko eremuan diharduten irabazi asmorik gabeko elkarteen parte hartzea
beste bide batzuk erabilita erdiets liteke edo eta jadanik dauden egiturez baliatuz.

Hori dela medio, Lan Harremanen Kontseiluak, txostena eskatzen duen organoari
ondoko iradokizuna aurkezten dio:
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Familiaren sektoreko batzordeari esleitzen zaizkion eginkizunen ardura jadanik
dagoen kontseilu edo batzorde bati eman lekizkioke, Gizarte Ongizateko Euskal
Kontseiluko erakundeetako osakideen eta gizarte osakideen arteko ordezkaritza
paritariotasun printzipioari dagokionean beharrezkoak liratekeen aldaketak egin-
da, halatan, helburu nagusia familiari arreta, laguntza eta babesa ekartzea duten
irabazi asmorik gabeko elkarteen parte hartzea eraginkorra izan dadin.

Bilbo, 2003ko ekainaren 16a

4.  Dekretu Proiektua, enpresarien elkarteei eta erakunde sindikalei diru lagun-
tzak ematea arautzen duena. Beren jarduera eremuetako berezko gaiei dago-
kienez, giza baliabideen trebakuntza hobetzeko prestakuntza planak egiteko
dira diru laguntzak.  

LAN HARREMANEN KONTSEILUKO TXOSTEN BATZORDEAK EMATEN DUEN
TXOSTENA, SINDIKATUEK ETA ENPRESARIEN ELKARTEEK PRESTAKUNTZA
PLANAK GARA DITZATEN, EMATEN ZAIZKIEN DIRU LAGUNTZAK ERREGULA-
TZEARI BURUZKO DEKRETU PROIEKTUARI DAGOKIONA.

AURREKARIAK.

Lan Harremanen Kontseiluaren txosten batzordeak, 2003ko ekainaren 18an batzartu-
rik, eta bere kide guztiak bertan zirelarik, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko
azterlanen eta araubide juridikoaren zuzendaritzak helarazi zion dekretu proiektua
aztertu zuen, prestakuntza planak gara ditzaten, sindikatuei eta enpresarien elkarteei
ematen zaizkien diru laguntzak emateari buruzkoa. 

DEKRETUAREN PROIEKTUAREN EDUKIARI BURUZKO FUNTSEZKO GOGOETAK.

1.- Ohiko alegazioak

Orokorrean, txosten batzordeko kideek, 2003. urteko prestakuntza planetarako diru
laguntzetara zuzenduta zeuden kantitateak –proiektuaren xedapen iragankorrean jaso-
tzen direnak- handitu egin beharko liratekeelako aburua daukate. 

Ildo honetatik, nabarmentzekoa da, alde batetik, aipatutako kantitate hauek izoztuta
daudela urte batzuetan eta, beste alde batetik, proiektuaren 2. artikuluan diru laguntza
hauen hartzaileei buruz egiten den definizio berriak, sindikatuei dagokienez behinik
behin, izan litezkeen onuradunen kopuruan hazkundea dakarrela.

Bigarrenez, batzordeko kideek adierazi nahi dute ezen planen kalitatea ebaluatzeko
arau proiektuan finkatzen den sistemak arazoak ekar ditzakeela bere inplementazioan.
Orokorrean, positiboki baloratzen da prestakuntza plan bakoitzaren barnean diratekeen
ekintza zehatzen hautapenaren ardura antolakunde bakoitzari eman izana berauen
lehentasunen arabera. Guztiarekin ere, kalitatearen estandar bat ezartzeak, diru lagun-
tza eskuratu ahal izateko ezinbesteko baldintza gisa ulertuta (6. artikulua, "in fine"), edo
antolakunde horietariko bakoitzari beren ordezkaritzaren arabera egokitu lekiekeen
kopurua gutxitzeko  elementu bezala ulertuta (6.2 b artikulua) ziurgabetasun elementu
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bat dakar berekin, proiektuaren 6. artikuluan aipatutako diru laguntza hauek banatzeko
erabiltzen diren irizpideei buruzko definizio generikoegia ikusirik. 

2.- Alegazio zehatzak.

2.1. Sindikatuenak. 

Espezifikoki, sindikatuetako partaide diren txosten batzordeko kideek beren adostasu-
na adierazi egiten dute dekretuaren proiektuaren xedapen iragankorrean 2003. urtera-
ko jasotzen den diru laguntzen egitarauak diru laguntza guztien banaketa lehenagoko
agindu batzuetan egin den era berdintsuan egitearekin, esan nahi baita, %40 enpresa-
rien elkarteentzat zuzenduta eta gainerako %60 sindikatuentzat.

Hala eta guztiz ere, eta prestakuntzarako laguntza egitarauen oinarrizko alderdiak erre-
gulatzeko jite orokorreko dekretu bat onartzea aukeratu den heinean, haien iritzian
komenigarria litzateke irizpide hau dekretuan behin betiko jasotzea, eta ez uztea auke-
rak zabalik ondorengo urteetako aginduek aldatu ahal dezaten atzemandako beharri-
zanen arabera, proiektuaren 6.1 artikuluak xedatzen duen bezala. Hien aburuz, orain
arte enpresarien elkarteentzat eta sindikatuentzat portzentaje berdinak (guztizkoaren
%40 eta %60 hurrenez hurren) zuzendu izanak sistema hau finkatzeko egokitasunaren
aldeko datua da neurri handi batean.

Unean uneko beste alderdi batzuei dagokienez, proposatzen da:

a) 7. artikuluaren 2.A atalaren a.4 azpiatalean, jaso dadila emandako kanpoko ikas-
torduko 55 euroko tarifarekin batera, irakasleen edo txostengileen joan-etorrienga-
tik eta otordu ordainengatik dagokiekeena.

b) Presentziarik gabeko prestakuntza ekintzetarako gehienezko diru laguntza alda
dadila, eta 3 b) artikuluan jasotzen den %35ren ordez %40 izan dadila prestakun-
tza planek malgutasun handiagoa izan dezaten.

c) 6. artikuluaren 2. atalaren b) azpiatalean 5. eta 9. lerroetan, okerrez hain segur, era-
biltzen den "paragrafo" hitzaren ordez "atal" hitza erabil dadila, zuzenagotzat jotzen
da eta. 

2.2.- Confebask enpresarien konfederakundearenak.

Bere aurkakotasuna agertzen dio sindikatuetako kideek adierazi duten nahikariari
dekretuak diru laguntzen banaketaren portzentajeak finka ditzan, hau da, gerora alda-
tzeko aukerarik utzi gabe, %60 sindikatuentzat eta %40 enpresarien elkarteentzat izan
dadila. Confebasken iritzian, dekretuan portzentajeak ezartzeko aukera egingo balitz,
sindikatuen eta enpresarien elkarteen artean banaketa erabateko parekotasunean egin
behar litzateke, %50 alde bakoitzarentzat, alegia. Guztiarekin ere, 2003. urteari dago-
kionez, ez dute zalantzan jartzen sindikatuentzat %60 eta enpresarien elkarteentzat
%40 emateko erabakia.

Beste alde batetik, adierazi nahi du, orokorrean, prestakuntza ekintzetarako dekretu
proiektuan ezartzen diren baremoak ez datozela bat Confebasken prestakuntza beha-
rrizanen errealitatearekin.

Bilbo, 2003ko ekainaren 30a
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5.  Dekretu Proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Bingo jokoaren araudia
onesten duena. 

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko Joko eta Ikuskizunetako zuzendariak Euskal
Autonomia Erkidegoko Bingo jokoaren arautegia onesten duen Dekretuaren
Proiektuaren V. kapitulua helarazi dio Lan Harremanen Kontseilu honi, hala badagokio,
Kontseiluak proiektuaren edukiari buruzko txosten bat eman dezan.

Aztertu behar da, horrenbestez, lehenik eta behin ea aipatutako proiektu hau –edo
hobeki esanik haren V. Kapitulua, hauxe baita helarazi diguna- gai soziolaboraltzat jo
daitekeenez, zentzu zabal batean, eta horretara mugatzen da erakunde honen kontsul-
ta jarduera.

Soziolaboral kontzeptuak, zentrokideak izanik ere elkarren artean lotura bat daukaten
geruzetan biltzen ditu lanari dagokiona eta gizarteari dagokiona. Lehenengo geruzaren
(lanari dagozkion gaiak, zentzu hertsian) ardatza zuzen-zuzen lan kontratua da. Geruza
honetan dautza, hain zuzen ere, langileek eta enpresariek elkarren artean darabilten
prestazio trukaketa erregulatu nahi duten xedapen guztiak (funtsean, autonomia kolek-
tiboari loturik dago eginkizun hau) edo lan harremanen gutxieneko edukia estatu ere-
muko arauen bidez edo xeda ezin daitekeenez finkatu nahi dutenak. Lehenbiziko maila
honetan sartu behar genituzke orobat, ikuspegi instrumentalago batetik begiraturik, lan
harremanak diziplinatzeko azkeneko jomuga daukaten beste normak ere, dela sorrera-
ri dagokionean (kontratazio zerbitzuak, eta abar), garapena (lan segurtasuna eta osa-
suna, eta abar) edo betetzea (administrazio erakundeak, lan justizia), dela autonomia
kolektiboa erabiltzeari lotutako egiturei dagokienean (sindikatu zuzenbidea). Arau
hauen izendatzaile komuna, nolanahi den ere, lan kontratua da, ezen haien bitartez,
langilea eta enpresaria lotzen dituen harreman juridikoan eragina izan nahi baita, bai
haren barneko aldeei dagokienean bai kanpokoei dagokienean.

Bigarren geruza, gizarteari dagokiona da, eta eremu zabalagoa eta zehaztugabeagoa
ere hartzen du. Nolanahi den ere, Kontseilu honen eskumena gai "soziolaboralera"
hedatzen da, eta kontzeptu hau sozialarena baino hertsiagoa ere bada. Horrenbestez,
kontsulta jarduera betetzeak gizarte politika bati loturik egon behar du, hain zuzen ere,
lan kontratuarekin harreman zuzena ez duen arren "lanaren gizarte egitatearekin" uztar
daitekeen politika bati, alegia. Maila honetakoak dira, esate baterako, gizarte seguran-
tza oinarrizko edo osagarrizko gaiei buruzko xedapenak. Kasu hauetan guztietan
arauek ez dituzte ukitzen lan kontratutik ondorioztatzen diren elkarrekiko harremanak,
baina lanaren gizarte egitateari lotutako ondorio juridikoei dagozkie eta horregatik gai
"soziolaboralak" direla jo behar dugu, Lan Harremanen Kontseilu honek duen kontsulta
jarduera betetzeari dagokionean. Arau edo politika hauek, soldatako langileen ongiza-
tea babesteko helburua izaten dute, horretan dute kidetasuna.

Aholkua emateko helarazitako dekretuaren proiektuak, edo zehazkiago esanda, bere V.
Kapituluak, itxuraz lan gaiari lotutako zereginen zerrenda bat dakar, eta hitzarmen
kolektiboek edukitzen dituzten lanbide kategorien eta hauetariko bakoitzari dagozkion
betebeharren zerrendekiko antzekotasun bat badu. Gaiaren ikuspegitik, arrazoi asko
daude  ondorioztatzeko "lan gai" izateko antzirudi honek ez diola proiektuari "arau
soziolaboral" jiterik ematen. Ildo honetatik, esate baterako, argi dago ezen, lanaren
ikuspegi batetik, lanbide kategoriak hala zehazteak Autonomiaren Administrazioa ez
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ezik legea bera ere gainditu egiten dituela, zeren eta legegileak autonomia kolektiboa-
ri esleitu dion gai bat baita hau; alabaina ikuspegi formal batetik begiraturik Lan
Harremanen Kontseiluaren batzorde honen ustez, komenigarria litzateke arauak zeina-
hi nahaste terminologiko saihesteko ahaleginak egitea, aitzitik zehaztea, adibidez, tes-
tuak jasotzen duen kategorien definizioa, nolanahi den ere, enpresariaren eta
langilearen artean finkatzen diren kontratu harremanei dagozkien eginkizunen edukia
zehazteko kalterik gabe ulertu behar dela. Gisa honetara, formalki ere adieraziko litza-
teke eginkizunen zerrendapen horren helburu bakarra jokoaren enpresari jarduera dizi-
plinatzea dela poliziaren gaitasun administratiboen anparoan.

Izan ere, "lan eginkizunen" zerrendapen hori joko establezimenduko enpresa titularrari
zuzenduta dago egiazki, zeren eta berari baitagokio hauek bete daitezen bermatzea,
lanbide gaitasun jakin batzuen jabe diren pertsona batzuen bitartez. Honen harira, xede
horretarako, arauak lanbide agiri bat lortzea eskatzen du, eta agiri hau edukitzea aldez
aurreko baldintza bat da, eta beharrezkoa halaber lanbide jarduera betetzeko.
Kategoriak zehaztearen eta haietariko bakoitzari esleitutako betebeharrak ñabartzea-
ren helburua, beraz, hemen ez da lan kontratuaren alderdien artean elkarrekiko esku-
bideak eta betebeharrak zehaztea, interbenitutako enpresa jarduera baten
ordenamendua baizik.

Dekretu proiektu honen "laboraltasunik eza" argi eta garbi jarrita gelditu behar litzateke
borondatezko eskupekoak erregulatzeari dagokion atalean. Ildo honetatik, CCOOko
ordezkariaren ustez interesgarria da nabarmentzea eskupeko hauek aldi baterako edo
behin betiko desagerrarazteko ahalmena polizia eginkizuna betetzeari dagokiola, modu
hertsian, eta inola ere ez, arrazoi bat edo beste dela medio, langileei eragoztea etekin
ekonomiko gehigarri bat eskuratzeko xedeaz.

Aurreko gogoetak eginik, eta konklusio gisa, Lan Harremanen Kontseiluko txos-
ten batzorde honen iritzian, V. kapitulua helarazi ziguteneko dekretu proiektuan,
Eusko Jaurlaritzako joko arloko sail eskudunak (10.35 art. EHAE) agintaritza
administratiboaren izaerari loturik dauden eginkizunak bete baizik besterik ez du
egiten, hau bezalako jarduera interbenitu bat era ordenatuan garatzeko baldintzak
finkatzeko xedeaz. Araudiaren proiektuaren V. kapituluaren edukiak zeharkako
modu batez eraginen bat eduki ahal badu jarduera sektore honetako lan harre-
manetan, ezin baztertuzko eskumenen erabileraren ondorio erreflexu bat besterik
ez da, hala ere, honek ez du justifikatzen Kontseilu honen esku hartzea aholku
emate fasean. 

Bilbo, 2003ko ekainaren 23a
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6.  Lege aurreproiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzkoa.

Bilbo, 2003ko ekinaren 20a
Jaun hori:

2003ko ekainaren 18an batzarturik, eta Lan Harremanen Kontseilu honen Txosten
Batzordeak, Autonomia Erkidegoko Ondareari buruzko Legearen Aurreproiektua azter-
tu ondoren, jakinarazten dizut Batzordeak ez diola beharrezko iritzi inolako iradokizunik
egiteari LHK honetara helarazi diguten testuari buruz.

Adeitasunez

Tomás Arrieta Heras
Idazkari orokorra

7.  2003 – 2006ko Erakunde Arteko Enplegu Planaren Proiektua

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak, Lan Harremanen Kontseilu honetara hela-
razi du "2003 – 2006ko Erakunde Arteko Enplegu Planaren Proiektua", egokiak lirate-
keen iradokizunak egiteari begira edo legokiokeen txostena emateari begira.

Haren edukiari buruz egindako analisiaren ondoren, Lan Harremanen Kontseiluak

DERITZO:

Eusko Jaurlaritzak helarazitako agiriak askotariko alderdiak dituela, hala nola Euskal
Autonomia Erkidegoko lan merkatuaren analisia, 2000-2003ko enplegu planaren eba-
luazioa, Europako erreferentziak, helburuak, enplegu planaren eta enplegu zerbitzuen
jardunbideak, eskumen esparrua eta lege garapena.

Planaren enuntziatu eta kontzeptuetariko batzuekin bat etor gaitezke, beste batzuetan
ez eta beste batzuk, berriz, aztertu beharko dira Jaurlaritzak Plana garatzerakoan taxu-
tuko dituen proiektu zehatzen argitan. 

Hala eta guztiz ere, orokorrean begiratuz gero, Planak daukan arazorik handiena da
enplegu politikaren tratamenduari bere osotasunean heltzeko antzirudiaren atzetik, ez
diela irtenbiderik aurkitzen EAEko eremuan hura garatzeko oinarrizko elementuei eta
koskei, bereziki enplegu zerbitzuen gainekoei.

Aurrekoa gorabehera, Plana inplementatu eta garatu ahal izateko, Jaurlaritzak honi
dagozkion arauak onartu beharko dituenez gero, Lan Harremanen Kontseiluak, bere
kontsulta jarduera beteaz,  egoki deritzen iradokizunak eta txostenak emateari ekingo
dio.

Honekin batera, erantsirik, Kontseiluko kideen jarrera partikularrak doaz.
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8.  2003-2006ko Laneko Segurtasun eta Osasunaren Plan Zuzentzailearen
Proiektua

Lan Harremanen Kontseiluaren txosten batzordeko kideek, 2003ko uztailaren 8an ba-
tzarturik,  Eusko Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Sailak helarazi
zigun 2003-2006 urteetarako Laneko Segurtasun eta Osasunaren Plan Zuzentzailearen
Proiektuaren azterketa egin ondoren, honako iritzi hauek eman behar:

1º.- Segurtasun eta osasun arloetako plan zuzentzaile bati buruz txosten bat emateko
Lan Harremanen Kontseiluak daukan eskumenari dagokionez.

Ez dago guztien adostasunik batzordeko kideen artean, Lan Harremanen Kontseilua
fororik egokiena ote den erabakitzerakoan, hots, laneko segurtasun eta osasun arloe-
tan Euskal Administrazioak izango duen jardunbidea jasotzen duen plan baten edukia-
ri buruz gizarte eragileek balorazioa egiteko fororik egokiena den ala ez, alegia.

Honen harira, UGT sindikatuko kideak adierazi du ezen, haren iritzian, planaren anali-
sia egiteko berezko foroa OSALANeko Kontseilu Nagusia dela eta, beraz, haren anto-
lakundeak plan zuzentzailearen edukiei buruz eta balorazioari buruz han esaten
duenari lotzen zaiola.

Beste alde batetik, Confebaskeko, ELAko eta LABeko kideen iritziaren arabera Lan
Harremanen Kontseilua organo egokia da planean jasotzen diren ekimenak analizatze-
ko eta baloratzeko eta, horren ondorioz, orobat planaren edukiei buruzko txosten bat
emateko ere, OSALANeko Kontseilu Nagusiari dagozkiokeen eskumenen kalterik gabe,
laneko segurtasun eta osasun arloetarako politikak kudeatzeko organoa den heinean.
Iragartzen dute, horrenbestez, plan zuzentzaileari buruzko beren iritzi partikularrak
emango dituztela, eta hauek txosten honi gehituko zaizkio eranskin moduan, eskatu
duen sailera helarazteko.   

CCOO sindikatuak adierazten du ezen LHKaren eskumenaren gaiak zalantzak sorraraz
ditzakeela aitortuta, haren antolakundeak ere bere iritzi partikularrak emango dituela
plan zuzentzaileari buruz, eta hauek, halaber, txosten honi gehituko zaizkio eranskin
moduan, gai honi berari buruz dagokion egunean OSALANeko Kontseilu Nagusian egin
ditzakeen alegazioen kalterik gabe, bistan dena. 

2º.- Gogoeta orokorrak.

Aurreko atalean egin diren gogoeten arabera, eta plan zuzentzailean jasotzen diren
neurrien luze-zabala eta izaera konplexua ikusirik,  txosten batzordeko kideek egoki iri-
tzi diote antolakunde bakoitzaren jarrera partikularrak gehituko diren eranskinetan isla-
turik geratzeari.

Nolanahi ere, Confebask enpresarien konfederakundeak adierazi nahi du bere antola-
kundeak bat egiten duela ELA eta LAB sindikatuek adierazitako konfiantza botoarekin
plan zuzentzaileari dagokionez eta, eranskinean jasotzen diren ñabardurak gorabehe-
ra, agerian jarri nahi du aipatutako plan hau orokorrean positiboki baloratzen dutela.
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3º.- Gogoeta partikularrak.

Eranskin gisa gehitzen ditugu ELA eta LABen, CCOOen eta Confebasken balorazioak.

9.  Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailburuarena,
Euskal Lan Zerbitzua izendapenaz, lan agentziaren eginkizunetan Justizia,
Lan eta Gizarte Segurantza Sailak sustatzen dituen lan merkatuko bitarteko-
tza ekintzen antolamendua eta garapena arautzen dituena.

Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren
Zuzendaritzak helarazi zuen Lan Harremanen Kontseilu honetara, agindu proiektu bat,
Euskal Autonomia Erkidegoko Lan Zerbitzua / Langai deritzon enplegu agentzia jardu-
nean, Lan eta Gizarte Segurantzako Sailak sustatzen duen lan merkatuko bitartekotza
ekintzen antolamendua eta garapena araupetzen dituena.

Dagokion txosten teknikoa taxutu ondoren, agindu proiektua helarazi genien txosten
batzordeko kideei, batzordea Kontseiluaren egoitzan batzartu zen 2003ko urriaren
23an. Bilera honetan zehar CCOO, UGT eta  ELA antolakundeek izendatutako kideek
bere antolakundeek izenpetutako agiri bana aurkeztu zuten. Aipatutako agiri hauek
eranskin gisa gehitu zitzaizkion bileraren aktari.

Beste alde batetik, Confebask antolakundeak txosten batzorderako izendatutako kideak
ondokoa adierazi zuen: 

"Beharrezkoa da Aginduak ekartzen dituen aldaketen balorazio berei-
zi bat egitea ikuspegi tekniko soil batetik eta bakarrik Langairi dago-
kionean, Agindu honek Erakunde Arteko Planaren testuinguruan
ekartzen duenari buruz.

Halatan, bada, positibotzat jotzen dituzte EGAILAN eta zentro lanki-
deen arteko bilbadura argitzeko eta berrantolatzeko egiten ari diren
ahaleginak. Guztiarekin ere, ez datoz bat zentro lankideek zuzen edo
zeharka jasan behar duten diru laguntzen murrizketarekin, baino fun-
tsezkoena da behin eta berriz sortzen den arazoa, hau da, INEM
transferitu ez izanaren ondorioak. Eta Langairen datu baseak, izan
ere, egoera neke bat pairatzen du, zeren eta ez baititu egoera hau sai-
hesteko tresnak, hala nola kontratuen erregistroa, INEMen baitago
kokaturik. Oinarrizko defizit hori era askotara arindu nahi izan dute.
Haietan azkenekoa Agindu Proiektu honetan aurkezten dena dugu,
EGAILANek zuzenki bere gain hartzen duela "prestasunaren egiazta-
pena" (etorkizunean Lanbide izango da, Erakunde Arteko Enplegu
Planean aurreikusirik dagoen bezala).  

Neurri hau banan-banan baloratuz gero, positibotzat jo genezake,
zeren eta balio baitezake, hein batean, datu zaharkituen arazoa kon-
pontzeko (hala eta guztiz ere, lehen gai honetaz esan dugun bezala,
diru laguntzen murrizketa ekartzeaz gain, zentro lankideen kudeaketa
ere zaildu egin dezake, eta edonola ere azkeneko emaitzen jarraipe-
na egiten segitu beharko dute), baina dagoenera jarrita, berriz ere
gogorarazi behar dugu, arazo hau eta beste asko, berez konponduko
liratekeela INEM transferituz gero.
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Azken finean, Agindu proiektuak ahalegin txalogarri bat egiten du
Langairen zerbitzuaren kalitatea hobetze aldera (unean uneko kritikak
gorabehera); baina, bestaldetik, ikus daiteke orobat Lan Sailak enple-
gu politikaren buruzagitza izateko egiten duen  ezinezko ahaleginaren
beste adierazpen bat bezala ez baititu beharrezko eskumenak, hots,
bakarrik INEMen transferentziatik etor daitezkeenak.".

Txosten batzordeko kideen arteko adostasunik ez zegoela eta, Lan Harremanen
Kontseiluaren txosten bat onartu gabe amaitu zen bilera.

Dagozkion efektuetarako, eta  gai honi buruzko Kontseiluaren txostenik ez dagoela argi
utzi ondoren, idatzi honen testu gorputzean aipatu ditugun agiriak helarazten ditugu
Zuzendaritza horretara, eta hauek, jadanik esan den bezala, bakarrik adierazten dute
antolakunde bakoitzak agindu proiektu honi buruz daukan iritzia.

10.  Agindu Proiektua, Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza sailburuarena. Honen
bidez ezartzen dira Enpresetako eta Administrazio Publikoetako langileen
ordezkaritza organoetarako hauteskundeen inguruko hainbat agiri telematika
bidez aurkeztu eta tramitatzeko prozeduraren irizpide orokorrak.

Kontseiluaren egoitzan batzarturik 2003.eko azaroaren 25ean eta LAB sindikatuak
izendatutako kidea izan ezik beste kide guztiak bertan zeudelarik, Lan Harremanen
Kontseiluaren txosten batzordeak, enpresetako eta Administrazio Publikoetako langi-
leen ordezkaritza organoetarako hauteskundeei dagozkien hainbat agiri bide telemati-
kotik aurkeztu eta bideratzeko prozedurari buruzko irizpide orokorrak finkatzen dituen
agindu proiektua aztertu egin zuen, izan ere, testu hau, Justizia, Lan eta Gizarte
Segurantza Saileko Azterlan eta Araubide Juridikoaren Zuzendaritzak helarazi zuen
Lan Harremanen Kontseilu honetara.

Bilera honetan zehar, Confebask antolakundeak izendatutako kideek jarraian datorren
hau adierazi zuten: txostenerako helarazi diguten aginduaren proiektu honek bide tele-
matikoak erabiltzeko prozedura finkatzen du hauteskunde prozesuen ondorioz pertso-
na batzuen eta Eusko Jaurlaritzaren 237/2000 Dekretuak sortu eta erregulatzen duen
sindikatu bulegoaren arteko komunikazioetan eta harremanetan.

Agindu proiektu honek, helburua eta aplikazio eremua zedarritzen dituenez gero, bide
telematikoak erabiltzeko aukera mugatu egiten du izatez bakarrik sindikatuen, bule-
goaren eta, hala badagokio, hauteskunde inpugnazio edo erreklamaziorik egonez gero
arbitroen artean izan litezkeen harreman  eta komunikazioetara.

Bada, 1844/1994 Errege Dekretuan jasotzen den eta aplikagarria den oinarrizko arau-
diaren arabera, enpresek ere jarduketa batzuk burutu ahal dituzte, dagokion sindikatu
bulegoarekin komunikazioak dakartzatenak berekin. Ildo honetatik, ohartarazi ahal
dute, beren legezko ordezkarien bitartez, zenbait inguruabar sindikatuen ordezkaritzan
eragina dutenak (adibidez, lantoki bat desagertu dela, aipatutako Errege Dekretuaren
25.f artikuluan xedatzen denaren arabera); edo hauteskunde prozesuak inpugnatzeko
ere, zeren eta aipatutako 1844/1994 Errege Dekretu honen 29.1 artikuluak xedatzen
duenaren arabera horretarako zilegitasuna baitu.
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Horrenbestez, aginduaren proiektu honek jasotzen duen mugaketa hori, hots, bide tele-
matikoen erabilera sindikatuentzat erreserbatzea, ez bide da egokia, funtsezko bi arra-
zoirengatik behinik behin: a) tratamendu desberdina ezartzen du sindikatu bulegoarekin
komunikatzen diren pertsona guztiei dagokienean eta b) argi badago ere azkenik onar-
tzen den aginduak inolaz ere ezin alda dezakeela 1844/1994 Errege Dekretua, gaur
egungo testuak nahasmena eragiten du, okerreko konklusio bat eragin lezakeelako,
hots, sindikatu bulegorako sarbide suposamenduak mugatu egiten direla zenbait per-
tsonarentzat, baina hauei horretarako aukera ematen die gai honi buruz indarrean
dagoen oinarrizko araudiak hain zuzen ere.

Arrazoi hauek direla medio, aginduaren testua aldatu beharko lukete eta bertan beha-
rrezko deritzeten ñabardura guztiak sartu, prozedura telematikoen erabilera bermatze-
ko legeak sindikatu bulegoarekiko komunikazio ekintza batzuk egiteko legitimatzen
dituen pertsona guztiei.   

Beste alde batetik, CCOOk izendatutako kideak ondoko hau adierazi zuen: lehenik eta
behin bere desadostasuna agertzen du espresuki Confebaskek defendatzen duen
jarrerarekin. Ondoren, agindu proiektu honen aurrekariak ekartzen ditu hizpidera,
zehazki, Eusko Jaurlaritzaren 237/2000 Dekretua, sindikatu bulegoa sortzen duena, eta
enpresarien elkarteak ez dira bertako partaide, eta gogora ekartzen du arau hau ema-
teko izan ziren arrazoiak: sindikatu batzordearen baitan adostutako ekimen bat da, eta
honetan ere enpresarien elkarteak ez dira partaide. Aginduaren helburua funtsean ins-
trumentala da ezen ez du bilatzen hauteskunde arloan indarrean dagoen legeria alda-
tzea, sindikatuen eta sindikatu bulegoaren arteko komunikazioak erraztea baizik.

Gainera, eta Estatuko legeak enpresariei buruz egiten dituen aipamenak gorabehera,
hauteskunde prozesuari lotutako jarduketa batzuk egiteko zilegitasuna aitortzen badie
ere, egiazki 1844/1994 Errege Dekretuak ez aipamenik ere jasotzen enpresarien elkar-
teei buruz. Horren ondorioz, haren iritzian, hala balegokio, zuzenki enpresari indibidua-
lei baimen lekieke agindu proiektu honek erregulatzen dituen bide telematikoetarako
sarbidea, alabaina hau, zalantzarik gabe, ezin bidera liteke praktikan, izan ere, EAEko
enpresari guztien sinadura elektronikoa ezin egiazta daitekeelako.

Horrenbestez, txostenerako helarazitako agindu proiektuaren testuarekiko bere ados-
tasuna adierazita amaitzen du.

Jarraian, UGTk izendatutako kideak hartu du hitza, bere egiten ditu CCOOk izendatu-
tako kideak azaldu dituen argudioak, eta berriz esaten du agindu proiektu honek sindi-
katu bulegoaren funtzionamendua erraztea besterik ez duela bilatzen, haren bitartez
kudeatzen diren agiri kopuru handiak kontuan hartuta. Beste alde batetik, bai sindika-
tuek bulego horrekin dituzten komunikazioak bai sindikatuen ordezkaritza zehazteko
prozedurak sindikatuei berei baizik ez dagozkien gaiak dira, horregatik, haren iritzian,
CCOOk izendatutako kidearenean bezala, aztergai dugun agindu proiektuaren testua
egokia da. 

Azkeneko tokian, ELA sindikatuak izendatutako kideak hartzen du hitza eta bere des-
adostasuna adierazten du Confebaskek izendatutako kideek defendatu duten jarrera-
rekin. Bere egiten ditu CCOOk eta UGTk izendatutako kideek azaldu dituzten argudioak
eta aurretik esandakoen edukiari atxikitzen zaio, alabaina erantsi nahi du, bere iritzian,
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sindikatuak enpresarien aldetik ordezkaritza zehazteko dauden prozeduretan bazter
batera mantentzen diren bezala, sindikatuen ordezkaritzari dagozkion gaiak ez dira
enpresarien kontuak eta sindikatuek elkarrekin dituzten harremanen eremukoak dira
hertsiki. Hala, beraz, agertzen du halaber bere desadostasuna txostenerako helarazi-
tako agindu proiektuaren testua aldatzeko.  

Agiri hau, Bileran egon ziren Lan Harremanen Kontseiluaren txosten batzordeko kide-
ek adierazitako iritziak jasotzen dituena, helaraziko badugu ere,  ez zen akordiorik izan
eta, hori dela bide, bilera Lan Harremanen Kontseiluaren txosten baten onarpenik gabe
amaitu zen.
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