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Leioako Behargintzak, inguruko tokiko garapenerako
agentziekin batera, berriztu du Behargintza
hitzarmena Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Hitzarmen
horren bidez, Bizkaiko eskualdeetako sustapen
ekonomikorako eta enplegurako politikak egituratzen
dira.
Zer esan nahi du hitzarmen honek?
Kolaborazioa, hain modan dagoen terminoa, ez da
falta gure Administrazio Publikoetan.
Hitzarmen honek Foru Aldundi eta Leioaren arteko
kolaborazioa sustatzen du, lurraldeko garapen
ekonomikoa bultzatzeko. Horrexegatik, hitzarmena
batera sinatu dute Getxoko –Getxolan, Mungiako
–Mungialdeko Behargintza eta Uribe Kostako
agentziek.
Helburua da ekintza ildo bateratuak planteatzea,
udalerriko eta eskualdeko garapen osoa sustatzeko,
arlo hauetara bideratutako ekintzen bidez: pertsonen
enplegagarritasuna, udalerriko enpresen eta
merkataritza ehundura sustatzea, baita enpresak
sortzea.
Nolabait, gutxirekin gehiago egin nahi dugulako,
helburua da eskualdeko proiektuak garatzea
aipatutako esparruetan. Horrela, inplikatutako eragile
guztien arteko ekintza koordinatua bideratu ahal
izango dugu lurraldeko sustapen ekonomikoari
begira.

Behargintza hitzarmena
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Leioako Udala, Emakunderen eskutik, familia uztartzeari eta erantzukidetasunariburuzko ikerketa egiten ari da, bai udal erakundeetan, baita enpresetan ere.
Emakumeak modu masiboan lan merkatuan sartu direnez, lana eta familia uztartzeabeharrizana da, eta horregatik, 1999an, Estatuan garapen profesionala eta bizitzafamiliarra uztartzea sustatzeko legea onartu zen.
Uztartzea ez da produktibitatearen kalterako baina krisiak oztopa dezake lanmalgutasunerako neurriak hartzea.
Leioako Udalak, Berdintasun sailetik, eta Behargintzaren laguntzarekin hirikoenpresen iritzia jakin nahi du gai honen inguruan.
Horretarako, ikerketa bat hasiko da, eta ekintza desberdinen bidez, batuko dira zerneurri hartzen duten hirian dauden aktore guztiek bizitza pertsonala, familia eta lanauztartzeko. Horrez gain, enpresa eta zerbitzuetako arduradunen eta profesionaleniritzia jakingo da.
Aurretikan inkesta bete nahi baduzue, hementxe dekozue linka.https://docs.google.com/forms/d/1a76jsp4_ISkNESxKmLg5Tx3BzyylXwLP0HedH_RunUs/viewform
Dena den, hurrengo asteotan, zure enpresarekin jarriko dira kontaktuan, zurebalorazioa jakiteko, emailez bidalitako galdetegi baten bitartez. Gainera, work kafeaantolatuko da, batutako emaitzez hausnartzeko.
Behargintzak, Leioako sustapen ekonomikoko arloa, aldez aurretik eskertzendizuegu zeuen partehartzea.

Enpresa esparruan erantzukidetasunari buruzko ikerketa
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Gaur egun, edozer sal edo eros daiteke Internet bidez, bai produktu ukigarriak, baiaskotariko zerbitzuak ere. Web orriak, blogak, sare sozialak,… beste negozio aukerabat dira, eta inbertsio txikia eta funtzionamendu gastu gutxi behar dute. Hala ere,jarduera ekonomiko baten aurrean gaudenez, bere sortzea eta funtzionamenduaaraututa dago, eta araudiak aintzat hartu behar dira, jarraian azalduko dugun bezala.
Lehenengo eta behin, establezimendu fisikoetan bezala, ekintzaileek aukeratu behardute beren negozio birtuala martxan jartzeko izaera juridikoa. Orokorrean, horreksuposatzen du Ogasunean eta Gizarte Segurantzan izena ematea irabazi asmoa duenjarduera ohikotasunez, modu pertsonalean eta zuzenean hasten denetik. Izaerajuridikoaren arabera, sortzeari dagokion obligaziorik egon liteke, eta horrez gain,obligazio kontable eta fiskalen eragina izatea.
Baina gainera, negozio birtuala denez 2002tik indarrean dagoen InformazioarenGizarte eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzu Legea (LSSICE gaztelaniaz) betebehar da. Araudi horrek agintzen duen betebeharretariko bat, bezeroak babesteko,gure enpresaren datu eta informazio jakin batzuk argitaratu behar izatea da: izena edoizendapen soziala, helbide sozial eta elektronikoa, identifikazio fiskaleko zenbakia,merkataritza erregistro edo erregistro profesionaleko inskripzio datuak, jokabidekodeak eta horiek eskuratzeko sarbidea. Lege horrek debekatzen du eskatu edobaimendu gabeko publizitate mezu elektronikoak (spam) bidaltzea. Horrez gain,transakzioa egiteko erabiliko den kontratazio elektronikoko prozesuari buruzkoinformazioa eman behar zaio bezeroari.
Negozio birtual guztietan eragina duen beste lege bat hau da: Datu PertsonalenBabeserako Lege Organikoa. Negozio mota hauetan, beti erabiltzen direnez onlineerregistroko sistemak, ordainketa elektronikoak eta abar, informazio hori artxibopertsonaletan gordeko da eta Datuen Babeserako Agentzian erregistratu beharko dira.Kontuan hartu behar da, baita ere, Txikizkako Merkataritza Arautzeko Legearenerreforma, 2010ekoa. Horren arabera, erregistroan inskribatzearen ordez, hiruhilabeteko epean, merkatal jarduera hasten dela jakinarazi behar da.
Azkenik, arreta berezia eskatzen du 3/2014 Legeak, Kontsumitzaile eta ErabiltzaileenDefentsarako Lege Orokorraren testu bategina aldatzen duena. Lege horrekkontsumitzaileen eskubideak arautzen ditu.

Negozioen legaltasuna Interneten
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Tailerren helburu nagusia da gaitasun sozial eta pertsonalak garatzea, etaenplegagarritasuna hobetzea. Horretarako, partaideen laneratzea sustatzen dagizarte esklusio edo ahulezia egoera posibleak gainditzen laguntzen saiatuz.
Helburu espezifikoen artean hauek daude:
 Lan merkatuaren berezitasunak aztertzea orientazioa egokitzeko. Bokazioari zuzendutako eredu, estrategia, orientazio tresna eta abarrei buruzkoezagutza beharrezkoak ikastea. Lanaren antolakuntza eta errutinaren eboluzioa. Lan merkatuaren egungo joerak. Enpleguhobi berriak.
Tailerrok pentsatuta daude enplegura hurbiltzeko proiektu gisa, lan munduarengaineko jarrerak eta itxaropenak aldatzeko xedearekin, eta horrez gain, laneratzeaahalbidetzen duten oinarrizko elementuak erakutsi nahi zaizkie erabiltzaileei, enplegubaliabideak egoki erabil ditzaten. Horretarako oinarrizko printzipioak diraerrealitatearekiko moldagarritasuna eta lurraldearekiko hurbiltasuna. Oztopoakgainditu, aukerak sortu eta horien gaitasunak berriz aurkitzea, horiek dira azkenhelburuak.
Enplegua helburu gisa jartzeko beharraren aurrean, azpimarratzekoa da lanmerkatuaren ezagutzak duen garrantzia, ezinbestekoa baita laneratzerako.
Oinarrioinarrian, hau ahalbidetzen du:
 Karrera profesionalak birbideratzea, enplegura daramaten ibilbide profesional edoprestakuntza ibilbideak diseinatuz.
 Enplegua lortzeari begirako estrategiak ondo definitzea eta zehaztea.

Laneratze eta gizarteratzeko enplegu aurreko tailerraklangabezian daudenentzat
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Uda sasoia iristear dago eta horrekin batera ikuspegi berriak ikasten jarraitzeko etadisfrutatzeko aukerak ere bai, oporraldiak ez baitu geldialdia suposatu behar gurebizitzan.
Udarako ikasketa programazioa interesgarria aurkeztu dituzte hainbat erakundek dute,beste giro batzuetan ikasteko aukera berriekin, baita ezinbestekoak diren hainbatesperientzia bizitzeko aukera ere.
EHUk Udako Ikastaroak aurkeztu ditu urte honetarako eta 130 ikastaro baino gehiagoegongo dira guztira. Horrez gain, hainbat kongresu, mintegi eta tailer ospatuko diraAutonomia Erkidegoko hiru hiriburuetan eta hiru hizkuntzetan (euskara, gaztelania etaingelesa). Alor bakoitzeko adituen presentziak egongo dira, besteak beste, psikologo,pedagogo eta idazlea den Bernabé Tierno. Javier Urra psikologoa eta Espido Freireidazlea. José Luis De La Cuesta zuzendariak 2014ko edizio honetako “lau ardatznagusiak” aurkeztu ditu: “zahartzaroa orokorrean, ingurugiroaren babesa,gaurkotasuna Europan eta zinema”.
Jardunaldi hauetan egongo diren ikastaroak alor desberdinetakoak izango diraekonomia, literatura eta linguistika, kirola, zientzia eta teknologia, emozioak kudeatzea,edota nekazaritza, besteak beste. Edozein perfil eta formazioa daukatenpertsonentzako bideratuak daude etengabeko formazioari bultzada emanez.
Aurkeztutako eskaintza zabaleran artean ikastaroetan, kongresuetan eta tailerretanparte har dezazuen, guk geure gomendioa egin nahi dizuegu. Hala ere, web guneabisitatu dezakezue informazio gehiagorako:http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/
 II Escuela de verano para el profesorado motivador para el espíritu emprendedor. Piensa mal y… ¡sufrirás!: Herramientas Para manejar los Pensamientos,Emociones y Conductas sintiéndose mejor. Emociones y bienestar personal. IV Curso de Verano de Osalan sobre seguridad y salud laboral. Entrenamiento del pensamiento creativo y herramientas para la generación deideas. Humanizar la educación. Deporte, innovación y emprendimiento: exigencias yoportunidades aproximación transfronteriza.
Aukera paregabea gure formazio jarraitu ahal izateko modu intentso eta eraginkorrean.

FORMAZIOA OPORRALDIAN!
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HILABETEKO AGENDA

18/06/2014: Bilbao. Aurkezpena: Euskal I+G+bren KoadernoEstrategikoa Europan .

27/06/2014: Derio. Getting Contacts Automoción.
Interesaturik egonez gero, kontaktatu Behargintza Enpresa arloarekin:

behargintza.enpresa@leioa.net
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http://www.behargintza-zm.com/es/noticias/noticia-2-edicion-getting-contacts-sector-automocion-y-servicios-conexos.html
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Resolución de 28 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la quese publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 11 de marzode 2014, por la que se efectúa la convocatoria para 2014 y se establece elprocedimiento para la concesión de préstamos con cargo al Fondo Financiero delEstado para la Modernización del Comercio Interior.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 58/2014 FORU DEKRETUA, apirilaren 29koa. Honen bidez,Ekintzailetzako eta Gizarte berrikuntzako Programaren oinarri arautzaileak etadeiadia onartzen dira.

DIRULAGUNTZAK
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Nor ezagutzen dugu....?
1  Aurkeztu zure burua eta zureenpresa.
Fabriker ingeniaritza, arkitektura etainstalazioak egiten dituen enpresa da.Bere helburua da gure bezeroei puntapuntako soluzioak ematea, eraginkorraketa ekonomikoki bideragarriak, energiarenesparruan. Energia berriztagarrikoproiektuak diseinatu eta ezartzen ditugu,gure bezeroen autokontsumoa sustatuz.
Gainera, gure langile kualifikatu etaziurtagiri ofizialei esker, kontrastatutakoeskarmentua daukagu galdara geletakoarkitektura, ingeniaritza eta inspekzioproiektuetan. Fabrikeren, instalazioohikoenak biomasa, energia eguzkitermiko eta fotovoltaikoarekin lotutadaude. Bestalde, aholkularitzaenergetikoko zerbitzua eskaintzen dugu,bezeroak bere kontsumoa jakin dezan.Horrela, eraginkorragoa izan daiteke etamodu iraunkorrean gehiago aurreztekosoluzioak ezagutuko ditu.
ISO 50001 ezarpenetan gaitasunadaukaten teknikariak dauzkagu, energiakudeatzeko sistema ziurtatu nahi dutenbezeroentzat. Bezeroek aholkularitzaenergetikorik behar ez badute, fakturakdohainik aztertzeko zerbitzua martxan jarridugu.
2 Zuen bezero posibleentzakoerakargarria izan daiteken zerbitzuberritzailerik daukazue gaur egun?
Zerbitzu jakin baten aldeko apustugarrantzitsua egiten ari gara, honekinlotua: autokontsumo sistemak instalatzea,sarearekiko zeroinjekzioarekin.

LeioakoBehargintza@LeioaBG

Ekoizle bezala, erregimen berezian, altaematea saihesten diegu, bai enpresei, baipartikularrei. Gainera, tramitazioak,orainketak, etab, aurrezten dizkiegu.Industriarako baliagarriak direninstalazioak dituen Euskadiko enpresabakarra gara. Panel fotovoltaikoenkostuaren %80ko murrizketarekin, esandezakegu instalazioak, gehienez, 10urtetan amortizatzen direla, bai industrian,bai partikularren kasuan ere.

3. Zer eskaintzen diezue hirikoenpresei? Zein da zuen aktibo nagusia?
Hiriko edozein enpresa publiko edopribaturengana heldu nahi dugu, baldin etabere energia kontsumoa aztertu, murriztuedo hobetu nahi badu. Gauza bera eurenenergia sortzeko sistemak energiaberriztagarriko instalazioengatik ordezkatunahi dutenen kasuan.
Zalantzarik gabe, gure aktibo nagusia,eskaintzen ditugun arloetan egin ditugunproiektuengatiko erreferentziak dira. Ezindugu ahaztu gure bezeroei esker (enpresapribatuak, udalak eta partikularrak) haztenjarraitzen dugula urtez urte.
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