
 

2005eko martxoaren 23a 

Enpresetako planen deskarguak 
 
 

 
EMUN hasi da jada lanean Oarsoaldea SAn. Aurkezpen bilera egin 
zuten Joxe Luis, Daniel Hermosilla, Denis eta Maitanek. Printzipioz 
astelehen goizetan arituko da Maitane Olibet kaleko egoitzan. Plana 
hasieratik kalitate sisteman txertatu nahi dute koordinatzaileek. 
Ugaldetxon lehen bilera egin dute Daniel eta Maitanek eta aurrekariak 
azaltzeaz gain enpresaren inguruko informazioa eman zion Danielek. 
Maitane langileei aurkeztu aurretik Danielek gutun bat bidaliko du aste 
honetan eta astelehenean Ugaldetxo zein Olibeten aurkezpen lanak 
egingo dituzte. 

 
EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Koordinatzaileak: Daniel Hermosilla eta Joxe Luix Agirretxe 

 
 
 

 
 

Maitanek elkarrizketa gehiago egin ditu, 2Di diagnostiko tresna 
betetzen jardun du eta gerora gezurtatu dizkioten kontuak entzun ditu. 
Izan ere, Pasaiako Udaleko teknikariekin bildu ziren EMUNeko 
Maitane eta Denis G30en aurrekariak jasotzeko eta G30 eta 
euskararen arteko “harremana” zirudiena baina korapilotsuagoa da. 
Aurrerantzean Maitane eta Pasaiako Udaleko euskara teknikarien 
arteko komunikazioa maiztasun handiagokoa izango da. 
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Iratxe Oses 
 
 
 
 

 
Ekintza Plana koordinatzailearekin adostu ondoren, honek Gerenteari 
eramango dio martxan jar dezan. "LRK emergentziak" departamentuko 
hainbat inprimaki euskaratu dituzte eta bertan euskara plana aurrera 
eraman dezakeen “fitxaje” bat ere egin da. Larrialdietako Plana geldo 
doa, eta Euskara Batzorde baten premia du. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Mikel Rojo 

 
 
 
 
 
● Ekainera bitarteko 
ordezkapena izango da. 
● Astean 8,75 orduz 
egingo du lana 
Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzuan. 
 
 
 

EMUNeko Leire Mujika, 
Aitziber Salaberriaren 
ordezko

 
 
 
● Aitziber Salaberriak 
egindako lanari jarraiki, 
Leire Mujika Pasaia, Lezo 
eta Oiartzungo hainbat 
enpresarekin harremanak 
ari da lantzen. 
● Atzipen lan horren berri 
eman die Leirek 
Oarsoaldeko euskara 
teknikariei. 
Datu horien informazioa, 

hemen: 
Atzipena-martxoak7-

.doc  
 
● Oiartzungo Udaleko 
euskara teknikari Aitziber 
Arnaitzek, berriz, OLA 
planera gerturatu 
beharreko 3 gune 
identifikatu ditu: 
Mamuteko 10 enpresa 
berrik sortutako elkartea, 
Lanbarren industrialdea 
eta Zinealdea (ikus-
entzunezkoen arloko 
enpresen industrialdea). 
 
 
 

Enpresa berrien atzipena 



 

2005eko martxoaren 23a 
 
 
 
 
● B motako 4 enpresen 
eta C motako 3 enpresen 
dirulaguntzen zuriketa 
lanak egin ditu EMUNek 
(Denisek) eta horretan 
38,75 ordu igaro ditu 
(aurreikusitakoa=40). 
● Oraingoz ez da arazorik 
egon; ordainketei 
jarraipena egingo diegu. 
● EMUNek apirilean 
pasako dizkie ordu horiei 
dagozkien fakturak bai 
udalei (%75) eta bai 
enpresei (%25). 
 
 
 
 

HPSren 2004ko 
dirulaguntzen ZURIKETA 

 
 
 
● OLA planaren “osasuna” 
eta enpresa berrien 
atzipenean egindakoa 
diagnostikatu asmoz, 
EMUNek Pasaia, Lezo eta 
Oiartzungo enpresen datu 
basea eguneratuko du. 
● Eguneratze lan horrek 
emango digun argazkiaren 
arabera moldatuko ditugu 
etorkizuneko estrategiak 
(adib.: komunikazio 
plana) eta baliabideak. 
 

EMUNek enpresen 
zerrenda eguneratuko du 

 
 

  Automation Products,  S.A. Niessen Unit 
 

EBkoek bilera izan zuten Pertsonal Sailarekin 2005eko ekintza planean 
haiei dagozkien ardurak banatzeko. Bileraren emaitza ez zen positiboa 
izan, Pertsonaleko Teknikaria etorri zen, eta bertan ageri diren hainbat 
lan berari ez zaizkiola goitik etorri esan zuen, eta beraz denboraz gaizki 
ibiliko dela horiek egiteko; ekintza planean ageri diren lanei buruz bere 
arduradunarekin hitz egingo duela. 
Nik Esan barne aldizkariaren alea hilabete honetan aterako da. 
Hauteskunde sindikalak direla eta, sindikatuen euskarari ematen dioten 
tratamendua neurtu eta publiko egingo da lantegian. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Oskar Arantzabal 

 
 

 
Euskara Planaren misioa zehaztu ondoren, lantegiko organoek Euskara 
Planean izan behar duten funtzioa zehaztu da Euskara Batzordean, eta 
horrezaz gainera datozen lau urteetan eragin guneak zeintzuk izan 
behar duten definitu da. Hurrengo Euskara Batzordean eragin gune 
horietan noraino iritsi nahi duten zehaztuko da. Guztia prest dagoenean 
proposamena egingo zaio Kontseilu Errektore, Kontseilu Sozial eta 
Zuzendaritza Batzordeari, Euskara Plana enpresak bere egin dezan. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 
 
 

 
 

 
 

Giza Baliabide arduraduna (kostata eta erdizka) eta dekoratzailea 
elkarrizketatu ditu Maitanek. Itzulpen laburren bat ere egin du eta 
ezagutza datuak lantzen ari da bertakoekin batera. Gerenteari planaren 
norabidearen inguruko proposamena aurkeztea pentsatu du Maitanek 
eta hori prestatzen ari da, baina aurkeztu aurretik koordinatzailea eta 
giza Baliabide arduradunari erakutsiko dio. 
Koordinatzailea EMUNen aurkezpenera etorri zen, interesgarria iruditu 
zitzaion. Oñatiko jardunaldietara ezin izan da joan baina interesa azaldu 
du.  
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Itxaso Otegui 
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Plana eta arduradunak ezagutzen dihardu Maitanek. Enpresaren curriculumerako itzulpen bat egin du, 
terminoak hiztegian sartu eta ekintza plana aztertu. Koordinatzailea ezagutu eta harremana lantzen 
hasi da Maitane, poliki-poliki.  
 

EMUNeko teknikaria: Maitane Iribar 
Planaren koordinatzailea: Pilar Otegui 

 
SJL 
15 orduko ikastaroarekin amaitu ondoren, lehen Euskara Batzordea egingo dute Aste Santuaren 
ondoren. Bien bitartean, Koordinatzaileak ikastaroan adostu zuten ekintza plana zuzendaritzara 
eramango du. Momentuz Euskara Batzordean ekintza planean Euskara Batzordeari dagozkion ardurak 
banatzen hasiko dira. Erabileraz gain, ezagutza, motibazioa eta plana enpresaratzea ere landuko 
dituzte. Euskara Batzordea biltzeko urteko egutegia eginda dago; maiztasuna, hilean behinekoa. 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Planaren koordinatzailea: Fernando Etxezarreta 
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