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La instalación de ascensores
exteriores, exenta de las tasas
El Pleno del Ayuntamiento de Lemoa ha aprobado
la modificación de la ordenanza que regula la tasa
de utilización y aprovechamiento especial de espacio
público municipal. Con la nueva normativa quedarán exentas de dicho pago las y los particulares, así
como las comunidades de propietarios, a quienes
el Consistorio hubiera concedido autorización para
la ocupación de suelo de dominio público para la
instalación de ascensores en las fachadas.

Teletramiteak egiteko aukera
Posibilidad de realizar teletrámites

www.lemoa.net
lemoa.net

Udaletxea / Ayuntamiento
94 631 30 05
94 631 34 59
Bake epaitegia / Juzgado de paz
94 631 25 52
Postetxea / Correos
94 631 40 64
J.B. Eguzkitza Meabe Eskola
94 631 32 28
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Liburutegia-Ludoteka /
Biblioteca-Ludoteca
94 631 20 64
liburutegialemoa@euskalnet.net
Osasun Kontsultegia /
Consultorio Médico
94 631 31 16
Botika / Farmacia
94 631 30 18
Giza-Zerbitzuak / S. Sociales
94 631 17 17

Jubilatuen etxea / Club de
Jubilados
94 631 41 73
Udal Kiroldegia /
Polideportivo Municipal
94 631 42 97
Taxi Zerbizuak/Taxis
Inigo Garcia: 609 43 14 34
Aitor Cuadrado: 688 61 94 05

atxubieta
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Zure udala eraginkorragoa eta hobea
Urte honetan, aurreko urtean bezala, Lemoako Udalak 2012. urtean
hasitako lanarekin jarraitzen du,
“Lemoako Udal Kudeaketa Eraginkor Sistema (LUKES) garatzen
eta lantzen.
Sistema honen helburua herrian
Udala kudeatzeko sistema bat diseinatzea eta ezartzea da, horrela
finkatzen diren helburuak gauzatzeko eta jarraipen bat egiteko.
Egiten ari garen esfortzu honek,
Udal funtzionamendua aldatzea du
helburu, gastuen kulturatik, emaitzetan oinarritzen den erakundea
izateko lanean ari gara.
Aurrekoarekin lotuta, Udalak
dauzkan prozesu desberdinen gainean lanean ari gara, herritarrari
eskaintzen zaion zerbitzua azkarragoa eta eraginkorragoa izan
dadin, horrela Udalak herritarrarekiko daukan zerbitzua hobetuz
Udal erakunde osoan, eta ondorioz,
Lemoa herri osoan.

Proiektu osoan zehar, Lemoako
Udalak ATTEST aholkularitza enpresaren laguntza eta ezagutza du
eta bere eskuetan dago lan honen
koordinazioa eta jarraipena.

“LUKES” sistema honen ezarketa
faseka garatzen ari da eta Udal
langileen eta politikarien arteko
elkarlanean oinarritzen da.

Guzti honen emaitza zuzenak, ez
dira egun batetik bestera sumatzen, baizik eta behin sistema
guztia martxan jartzerakoan. Urte

honetako azken hilabeteetan benetako lehenengo emaitzak ikustea
espero da.
Eskertu beharrekoa da, lan guzti
hau martxan jartzeko, Udal langileak egiten ari diren esfortzua.
Beraien inplikazio eta dedikazio
gabe erronka hau lortzea ezinezkoa
izango baitzen

LANAREN FASEAK
1.- LEMOAren lan prozesuak definitu (2013 hasita2014 jarraipena)
> Erakundeko sail guztietako jardueren inbentarioa eguneratu
> Prozesu Maparen garatzearekin jarraitu
> Prozesuen diseinua eta inplantazioa (Prozesu
Taldeak)
> Espedienteen kudeaketarako aplikazio berriaren tramiteak landu
2.- Langileen trebakuntza eta prestakuntza lantzea
(2014)
> Langile guztien Ezagutza Mapa osatu

> Lanpostu bakoitzarentzako eskatzen den prestakuntza definitu (Trebakuntza Mapa)
> Prestakuntza Plana
3.- 
A rriskuen (arlo ekonomiko eta antolakuntzakoak) jarraipena eta kontrola (2012 hasita2014 jarraipena)
4.- Udal Koordinazio guneak lantzea (2014).
> Batzordeak sistematizatu eta lotu
> Indikatzaileak finkatu (2014 urteko helburuak,
Prozesuak, Arriskuak,Aktibitatea,…)
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ingurumena

Gurea zaintzen
Lemoa nahiko herri txikia bada ere, ingurumen arazoak zabalak eta ugariak dira. Herri gehienek izaten dituzten arazo eta
erronkez gain (hondakinen kudeaketa, eraginkortasun energetikoa, trafikoa eta abar), Lemoak bertan dauden jarduera
industrial eta ekonomikoekin erlazionatutako arazo handiak ditu.
Udalak garrantzi berezia eman nahi dio
ingurumena zaintzeari eta Lemoako
herritarren bizi-kalitatea hobetzeari.
Hori dela eta, kontzientzia osoz ari
da lanean, jarduera horiek baldintza
guztiak betetzen dituztela bermatzeko,
gure eskumenean dauden neurri zuzentzaile edo zigortzaileak hartzeko,
eta antzemandako gorabeherak eskumeneko instituzioen aurrean salatzeko.
Lemoatxeko lehengo harrobian, gaur
egun, betetze-lana egiten da. Udalak
jarduera horren gaineko agiri guztiak
aztertu ditu, eta legez kanpoko zenbait
isurketa antzeman ditu. Horretarako,
azterketa gehigarriak egin dira eta informazio guztia Eusko Jaurlaritzaren
Ingurumen Sailera igorri da, dagozkion neurriak har ditzan. Era berean,
betetze-lanak kautelaz itxi ziren, isurketak aztertzeko ardura zeukan pertsona bere lanpostuan ez zegoela ikusi
zenean. Arau-hauste horren ondorioz,
Udalak zehapen-espedientea ireki dio
enpresari.
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Bistibietako hondakindegiari dagokionez, eskaera ugari egin zaizkie Eusko
Jaurlaritzari eta enpresari, kiratsei
dagokienez, hondakindegiaren eragina murrizteko neurriak har ditzaten.
Era berean, Gobernu taldeak geldiarazi egin du hondakindegia handitzeko
asmoz aurreko udal korporazioak sustatu zuen prozesua; horren arabera,
baso-lursail babestuak birkalifikatu
eta hondakindegi-jarduera mantendu
beharra zegoen.
Beste gai garrantzitsuetako bat Lemoako airearen kalitatearen kontrolarena da. Elizondo inguruan dagoen
kabinak ez ditu parametroak ondo
neurtu azken urtebete baino gehiagoko tartean. Ingurumen Sailari behin
baino gehiagotan eskatu diogu egoera
konpontzeko, kontuan izanik herritarrek kexa ugari jarri dituztela Lemoan
dauden hauts eta kiratsengatik. Azkenik, otsailean hasita, kontrol-plana
abiarazi dugu. Horren arabera, azken
bi urteotan eskatu izan dugun moduan,
kiratsak kontrolatzeko unitate mugiko-

rra erabiliko da eta airearen kalitatea
neurtuko da udalerriko beste zenbait
puntutan. Era berean, Cementos Lemona enpresaren jarduera berrikusteko konpromisoa lortu dugu, ihesen
eta kiratsen jatorria antzemateko. Tximinian aztertutako parametro guztiak
zuzenak dira, eta eskatutako estandarren oso behetik daude, baina, Udaletik, kontrol handiagoa eskatzen dugu,
besteak beste, detektagailurik ez duten
segurtasun-tximiniaren irekidurari eta
ihesbideei dagokienez.
Gure lan guztiaren helburua lemoaztarren bizi-kalitatea hobetzea da, ingurumenean eragina izango duten jarduera
ekonomiko guztietan legaltasuna betetzeko eskatuz. Horretarako, giza
baliabideak eta baliabide materialak
jartzen ari gara, eta konpromisoa hartu
dugu, herriari azaltzeko zeintzuk diren
emandako urrats guztiak, bai eta kexak
eta kezkak kudeatzeko ere. Zalantza
edo argibidetarako jar zaitezte harremanetan ingurumen teknikariarekin:
ingurugiro@lemoa.net.

atxubieta
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ENPRESA ETA LANGILEAK,
LANA BILATZEKO TRESNAK
Udalak lan bitartekaritza programa bat martxan jarri berri du. Programa honen helburu nagusia, herriko langabetuen eta enpresen arteko bitartekaritza sustatzea da. Hau da, langabetuen curriculumak
enpresei helaraztea eta herrian sortzen diren lan eskaintza berriak
langabetuei jakinaraztea. Momentu honetan, Udala, langabetuen curriculumak jasotzen hasi da eta herriko enpresekin harremanetan
jarri da sortzen diren lan berri guztien informazio zuzena jasotzeko
helburuarekin. Zerbitzu hau jaso nahi duen herritar edo enpresa oro
gazteria@lemoa.net helbide elektronikora idaztea edota 946313005
telefonora deitzea gonbidatzen dugu.

Bitartekaritza
programa

Eliminación de los símbolos
franquistas y una ermita
que se convertirá en refugio
El Ayuntamiento, atendiendo la petición de Lemoatx 1937, ha
aprobado por unanimidad, con los votos de Bildu y PNV -el PSE
no asistió al pleno- , la eliminación de todos los símbolos franquistas que aún hay en el munipio. Así, la cruz que corona Peña
Lemona, colocada para homenajear la victoria franquista sobre
Bizkaia, se desmontará durante este año. También se eliminarán las once
cruces menores que
rodean el
camino de
San Antolín, así como las placas con reminiscencias de la dictadura
que aún figuran en los portales y fachadas de muchas viviendas antiguas. Eliminar la cruz principal de Peña Lemona costará entre 3.000
y 4.000 euros. También se trabajará en la ermita levantada como
homenaje a los caídos del bando nacional. La idea del grupo de estudio de la memoria histórica pasa por reconvertir el templo, que
ya no celebra ningún acto litúrgico, en un refugio para montañistas
y excursionistas.
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berdintasuna

Lemoako parekidetasunerako
planaren hiru ardatzak abian dira
Jendarte eredu ekitatiboa, parekidea eta errespetuzkoa lortzeko
ezinbestekoa da ekimen zehatzak eta
eraginkorrak martxan jatzea. Horretarako Lemoako Udalak abian jarri du
Parekidetasunerako 1go Udal Plana.
Dokumentuak finkatuko du udalak
norantz eta nola jardun behar duen
hurrengo lau urteetan.
Emakumeek eta gizonek bizi dituzten
egoerak ezberdinak dira; argi azaltzen du iazko ikasturtean egin zen
diagnostikoan. Estereotipoetan eta
baldintzapenetan oinarritutako sozializazio ezberdindua azaltzen dira
oraindik. Ondorioz, pertsona oro baztertzen dugu baldin eta, emakume
eta gizon izateko onartutako moduetara egokitzen ez bada: arrarotzat
hartzen ditugu edota barregarritzat.
Bestalde, lanak eta ardurak antolatzeko egungo ereduarekin, lanmerkatuaren baitan egituratzen
ditugu gure bizimoduak. Ondorioz,
bizitza sostengarri egiteko ezinbestekoak diren lan eta ardurei, tarte oso
txikia eskaintzen diegu gure agendatan. Gainera, emakume eta gizonek
zaintzarekiko ardura banaketak oso
modu ezberdinean hartzen dituzte
beraien gain.
Lemoako hiritarren ekarpen eta
iritziak jasotzeko dokumentuaren diseinu prozesua modu partehartzaile, sortzaile eta dinamikoan
egin nahi du Udalak. Horretarako,
gai desberdinen inguruko ekintzak antolatuko dira. Bitartean,
www.lemoa.net helbidean, berdintasunerako atalean,
Pa re k i d e ta s u n e ra ko
Planaren zirriborroa
eskuragarri egongo
da ekarpenak egin
ahal izateko. Maiatzak 15ean eztabaidatuko da arratsaldeko
18:30ean Udaleko
Pleno Aretoan.
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ZATOZ!!!!!
Emakumeen eta gizonen arteko ezberdintasunek kezkatzen bazaituzte, identitate edota gorputzen aniztasunerako errespetuaren alde lan egin nahi baduzu, testuinguru ekitatiboago baten
alde lan egin nahi baduzu...etorri gurekin eta parte-hartu!

atxubieta
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Lemoa se llena de color
El programa de Carnavales de este año llenará de
disfraces, música y color las calles de Lemoa. La
FIESTA DE CARNAVAL para las y los más pequeños
se celebrará en el polideportivo, de 17:00-20:00
horas. Habrá actividades durante toda la tarde, con
un taller de radio, espacio de “photocall”
con fotógrafo, un parque infantil (2 hinchables, ludoteca), chocolatada y discofiesta
con pasarela. Por su parte, los mayores,
de la mano de las cuadrillas del pueblo,
tendrán, a partir de las 17:00 horas, un
POTEO desde el bar de los jubilados. “ZAPARRADA BATUKADA TALDEA” dará ambiente. En el Kulturgune de Elizondo, a las
21.15 horas, se presentará el VIDEOCLIP
de la canción “Harro bizi euskeraz Lemoan”. Cerrará la jornada la romería de
Eromen, organizada por Harriketarrak
Gazte Asanblada, en el Gaztetxe.

III. Narrazio
Lehiaketa
Lemoako III. Narrazio Lehiaketan parte hartzeko epea martxoaren 3tik - apirilaren 23ra izango
da. Lanak Udalan aurkeztu beharko dira edo ondorengo helbide
elektronikora bidali: kultura@lemoa.net
Informazio gehiago:
www.lemoa.net

Éxito del Concurso de Cuentos
La decimotercera edición del Concurso de Cuentos de Lemoa ha contado con una gran participación, con un total de 154 trabajos presentados.
Enhorabuena a las y los ganadores, y gracias a todas y todos por participar!!!
Irabazleak
2.maila
Oier Galarza
Haizea Olano
Aroa del Arco

3.-4.maila
Aimar Sánchez
Leire María Ruiz
Aisha Ahmed

5.-6.maila
Eneko Sebastián
Uxue Merino
Naia Diez

Zuhaitz Eguna
2014ko Lemoako Zuhaitz Eguna
Martxoaren 22an ospatuko da,
Ganzabal Mendi Taldeak, J.B.
Eguzkitza Meabe Ikastetxeak eta
Lemoako Udalak antolatuta.
Parte hartu!!!

Santa Ageda
INFORMAZIO GEHIAGO
www.lemoa.net

Arratiako Korua eta J.B. Eguzkitza Meabe Ikastetxeko ikasleak protagonista
izan ziren goizean. Arratsadean Lemoako Koralak kanta kalejira egin zuen herrian zehar, Arratiako Musika Eskolarekin batera.
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elkarrizketa

Iker Galarza, Lemoako Langabezien Elkartea

“Kezkak bideratzeko eta
irtenbideak aurkitzeko
tresna da elkartea”
Noiz sortu zenuten elkartea?
Oso denbora gutxi daramagu eginkizun honetan, hilabete batzuk besterik
ez. Ekimena aurtengoa da, 2014ko
urtarrilean sortua, baina ilusio handiz
hasi gara ibilbide honetan. Une honetan, 22 bazkide gara.
Zein da zuen helburua?
Gure herriko egoera, Euskal Herriko
beste hainbat tokitakoa bezala, gero
eta okerragoa zela konturatu ginen.
Lemoako herritar batzuen egonezin
eta arduragatik sortu dela esan daiteke. Guztion larritasunak zein kezkak
bideratzeko eta soluzioak aurkitzeko
tresna da elkartea.
Krisialdi honetan, nolakoa da
Lemoak bizi duen egoera? Badirudi
Arratia gogor jo duela krisiak.
Bai, azkenaldi honetako berriak ez
dira batere onak Arratian. Gure herrian ere egoera nahiko larria eta
kezkagarria da. Guztiok, geure borondatearekin eta indarrarekin, nahi dugu
Arratiako udalek eta Mankomunitateak aurre egin diezaieten langabeen
arazoei. Elkartea horretarako da, hain
zuzen ere. Bitartekaritza lana egiten
du, eta informazioa eta aholkularitza
eskaintzen dizkiegu langabeei.
Zein da eskaera gehien daukan lan
mota? Eta nortzuek sufritzen dute
gehien langabezia herrian?
Nire ustez, gaur egun gehien eskatzen
den lana kaleko obrak eta metalgintza
arloko enpleguak dira. Lemoako
Elkartean 30 eta 45 urte bitarteko
gizon eta emakumeak gaude, batez
ere. Adin horretan langabezian ego-

Elkarteak, asteartetan arratsaldeko 5-etatik 7-etara
Elizondon egiten du batzarra.

tea oso arriskutsua da, berriro lanmerkatuan sartzea ez baita batere
erraza.
Zuen ustez, zeintzuk dira hartu behar
diren neurriak?
Nire iritziz, hartu behar diren neurriak,
batez ere, politikoak dira. Estrategia
argiak garatu behar dira eta, batez
ere, langileen eskubideak errespetatu eta ez murriztu. Tamalez, ikusten
ari garena da bigarren aukera horren
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alde egiten dela, gero eta gehiago.
Zein da Administrazioarekin eta Udalarekin duzuen harremana?
Orain arte, oso harreman ona izan
dugu Lemoako Udalarekin. Eskatu
dugun guztia eskaini eta eman digute.
Administrazioarekin, aldiz, oraindik
goizegi da erantzunen bat jasotzeko.
HARREMANETARAKO
llelkartea@gmail.com

www.lemoa.net

