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2015eko urriaren 14an, 17:00etan, Simone de Beauvoir aretoan, Gasteizko 
Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-zerrenda honekin: 
 

1. Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua berritzea. 
2. Kontseiluko gonbidatu izaera berrestea honako hauei: Javier Garaizar 
Candina jaunari (EHUko errektoreordea) eta Herritarren Parte-hartzerako 
Zerbitzuari. 
3. Batzorde Iraunkorra osatzea. 
4. Hezkuntzaren arloan legealdi honetan udalak garatuko duen jarduketa-
plana aurkeztea. 
5. Gaikako proposamenak aurkeztea, Kontseiluaren Osoko Bilkuran eztabai-
datzeko. 
6. Galde-eskeak. 

 
Honako pertsona hauek hartu dute parte kontseilua berritzeko bilkura honetan: 

• IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  
Kontseiluko lehendakaria 

• IÑAKI GARCÍA CALVO  
Ordezkari politikoa (PP) 

• ANE ARISTI ALBERDI  
Ordezkari politikoa (EH BILDU GASTEIZ) 

• ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA  
Ordezkari politikoa (PSE-EE) 

• JUAN CEREZUELA MIRÓN 
Ordezkari politikoa (Sumando Hemen Gaude) 

• CARLOS LÓPEZ LOSADA 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• JUAN CARLOS SAENZ  
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• AMELIA BARQUÍN LÓPEZ 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 
 



 

 

• MIKEL LÓPEZ DE SANTIAGO 
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• LURDES ERRASTI ARRIETA  
Sare publikoko familien ordezkaria (DENON ESKOLA) 

• CRISTINA SÁNCHEZ DE LA YNCERA 
Sare hitzartuko familien ordezkaria (FAPACNE) 

• CONCHITA GARCÍA-JALÓN 
Sare hitzartuko familien ordezkaria (FAPACNE) 

• NURIA GALLEGO ROMERO 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (STEILAS) 

• LUIS MARI MARTINEZ DE LAGOS  
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (ELA) 

• ARANTZA SEMPRUN ROMEO 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (CCOO) 

• MERTXE NABARIDAS SANTOS 
Sare publikoko irakasleen ordezkaria (LAB) 

• ENDIKA RODRÍGUEZ GARCÍA 
Sare hitzartuko irakasleen ordezkaria (STEILAS) 

• ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA 
Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langileen ordez-
karia (LAB) 

• Mª JOSE LAS HERAS LANDALUCE 
Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langileen ordez-
karia (ELA) 

• JOSERRA KINTANA INSAGURBE 
Sare publikoko zuzendaritzen ordezkaria (SAREAN) 

• AMPARO MONTERO 
Sare publikoko zuzendaritzen ordezkaria (BIHE) 

• HUGO DIEGO AKAITURRI 
Sare publikoko zuzendaritzen ordezkaria (KRISTAU ESKOLA) 

• BLANCA Mª. GUERRERO OCEJO 
Arabako Lurralde Ordezkaritzako hezkuntza-administrazioaren ordezka-
ria 

• JOSE KRUZ ARBILLA KARASATORRE 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitzaren ordezkaria 

• LOURDES GIL ORTIZ 
Herritarren Parte-hartzerako eta Gardentasuneko Udal Zerbitzuaren or-
dezkaria 

• JAVIER GARAIZAR CANDINA 
EHUko errektoreordea 

• CARLOS ANGULO GARCÍA 
Kontseiluko idazkaria 



 

 

 

1. GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUA BERRITZEA 

Gorka Urtaran Agirre hiriko alkate jaunaren ordezkaritza betez, Iñaki Prusilla 
Muñoz da bilkura honen buru, Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Saileko 
zinegotzia. Idazkari lanetan, Carlos Angulo García jauna ari da, eta, Eskola 
Kontseiluaren Barne Funtzionamendurako Araudian, 18. artikuluan xedatzen 
denaren ildotik, Osoko Batzarrak izendatu du horretarako, Udaleko Hezkuntza 
Zerbitzuaren proposamenez. 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua 2013ko ekainaren 25ean eratu zen, eta, 
barne-araudiko 19.3 artikuluak xedatzen duenaren ildotik, kontseiluko kideen 
agintaldiak lau urte iraungo du. Korporazio berria osatzen den bakoitzean 
kontseilua ere berritzeko eran antolatu da berau. 

Araudiko 17. artikuluak dioena betez, gehienez 32 pertsonak osatuko dute 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua, eta, lehendakariaz eta idazkariaz gain, 
pertsona hauek izango dira kontseiluko kide: 

 
a) Korporazioan ordezkaritza handiena duten talde politikoek izendatutako zinegotzi 

bana; gehienez bost izango dira. 

b) Irakasleen zazpi ordezkari, haien sindikatuek izendaturik: bost, ikastetxe publikoe-
takoak; eta bi, ikastetxe pribatu hitzartuetakoak. 

c) Familien zazpi ordezkari, ikasleen gurasoen elkarteen Arabako federazioek 
izendaturik: bost, ikastetxe publikoetakoak; eta bi, ikastetxe pribatu hitzartueta-
koak. 

d) Ikasleen bost ordezkari, haien erakundeek izendaturik. 

e) Ikastetxe publikoetako administrazio eta zerbitzuetako langileen bi ordezkari, haien 
sindikatuek izendaturik: bata udal-administraziokoa eta bestea hezkuntza-
administraziokoa. 

f) Ikastetxeetako zuzendarien bi ordezkari, haien erakundeek izendaturik. 

g) Funts publikoez finantzatutako ikastetxe pribatuetako titularren bi ordezkari, haien 
erakundeek izendaturik. 

Kontseiluko kide izango dira, halaber, hezkuntza-administrazioaren ordezkari bat –
Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak proposaturik– eta Udaleko Hezkuntza 
Zerbitzuko burua; horiek hitza izango dute, baina ez botorik. 

Dagokion epea amaitu ondoren, Udaleko Eskola Kontseiluan ordezkari 
lanetarako estamentuek izendatutako pertsonak eta horien ordezkariak erantsi 
dira akta honen 1. eranskinean. Zerrenda horretan ikus daitekeenez, ikasleen 



 

 

elkarteek (ikasleen sindikatua eta Ikasle Abertzaleak) ez dute beren ordezkaririk 
izendatu. 

Atal hau amaitzeko, Udaleko Eskola Kontseiluko lehendakariak honako 
proposamen hau aurkeztu du: "EAJ-PNV taldearen kontseiluko ordezkaritza 
Irabazi Ganar taldeari lagatzea, horretarako eragozpenik ez badago" (proposa-
men hori egiteko arrazoia zera da: EAJ-PNV taldea jada ordezkatuta dago 
kontseiluan, lehendakaritzaren bidez, eta korporazioko talde guztiei leku egiteko 
irizpideak gidatuta egin da). Ez dago eragozpenik proposamena aurrera 
eramateko, eta, beraz, kontseiluaren hurrengo saioetarako Irabazi Ganar taldeari 
deialdia egitea erabaki da. 
 

2. KONTSEILUKO GONBIDATU IZAERA BERRESTEA HONAKO HA UEI: 
JAVIER GARAIZAR CANDINA JAUNARI (EHU-KO ERREKTOREOR DEA) 
ETA HERRITARREN PARTE-HARTZERAKO ZERBITZUARI 

Araudiko 17.3 artikuluan, esaten da Udaleko Hezkuntza Kontseiluaren bilkuretan 
parte hartu ahal izango dutela duten gaitasun teknikoa dela-eta kontseiluari bere 
lanak egokiago betetzeko lagungarri gerta dakizkiokeen txostenak aurkez 
ditzaketen pertsonek ere. Halaber, organo horri ekarpen bereziren bat egin 
diezaioketen pertsonek ere parte har dezaketela jasotzen da bertan. 

Artikulu horrekin bat etorrita, honako hauei Udaleko Eskola Kontseiluko 
gonbidatu izaera berrestea proposatu da: Javier Garaizar Candina jaunari, 
Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreorde denari; eta Lourdes Gil Ortiz 
andreari, Herritarren Parte-hartzerako Udal Zerbitzuko teknikariari. 

Bilkuran dauden guztiek aho batez onartu dute proposamena. 

 
3. BATZORDE IRAUNKORRA OSATZEA 

Udaleko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorra honako hauek osatzen dute: 
lehendakariak, lehendakariordeak, idazkariak, irakasleen ordezkari batek, 
familien ordezkari batek, ikasleen ordezkari batek, ikastetxe publikoetako 
zuzendarien ordezkari batek, irakasle ez diren langileen ordezkari batek, eta 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko buruak, hitza bai baina botorik ez duelarik (Eskola 
Kontseiluaren Funtzionamendurako Barne Araudiko 26.1 artikulua). 

Sektoreek dagokien izendapena egin ondoren, horrela osatuta gelditu da 
batzordea: 

IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ. Batzorde Iraunkorreko lehendakaria. 
NURIA GALLEGO ROMERO. Irakasleen ordezkaria. 
LURDES ERRASTI ARRIETA. Familien ordezkaria. 
JOSERRA KINTANA INSAGURBE. Ikastetxe publikoetako zuzendaritzen 
ordezkaria. 



 

 

ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA. Irakasle ez diren langileen ordezkaria. 
Jose Kruz Arbilla Karasatorre. Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitza. 
Carlos Angulo García . Batzorde Iraunkorreko idazkaria. 

Kontseiluko lehendakariak adierazi du kontseiluaren hurrengo bilkuran 
lehendakariordetzarako izendapena proposatuko duela (16.1 artikuluan jasotzen 
denaren ildotik, “lehendakariaren proposamena kontuan hartuta, Udaleko Eskola 
Kontseiluaren Osoko Batzarrak bere kideetako bat izendatuko du lehendakari-
orde, talde politikoen ordezkariak kanpo utziz”). 

 

4. HEZKUNTZAREN ARLOAN LEGEALDI HONETAN UDALAK GARA TUKO 
DUEN JARDUKETA-PLANA AURKEZTEA 

2015-2019 legealdirako hezkuntzaren arloan hartutako konpromiso politikoa 
azaldu Iñaki Prusilla Muñoz jaunak. 

Hona hemen aurkezpen horretan jaso diren alderdi nagusiak: 

Kultura, Hezkuntza eta Kirolaren Sailean, konpromiso sendoa hartu da “Hiri 
Hezitzailearen” ideia sustatzeko: hiriari buruz ikastea, hirian ikastea eta hiritik 
ikastea”.  

Proposamen eta konpromiso horien barnean, honako jarduketa-eremu hauek 
daude: 

• Ikastetxeak: 

Haur Eskolak eta Lehen Hezkuntzako Zentroak Mantentzeko Plan Gidaria 
egitea. 

Udalaren Eskola Kontseilua indartzea, elkartzeko organo gisa; eta hezkun-
tzako kolektiboen eta udal-administrazioaren artean debate bat egitea, 
Gasteizen hezkuntzaren arloan dauden behar eta eskariak aztertzeko eta 
balioesteko eta, horrez gain, aukerak eta irtenbideak proposatzeko. 

Gizarte-etxeetan irakurtzeko liburuak jasotzeko eta kudeatzeko puntu bat 
ezartzea, liburuak berriro erabil daitezen, irakurketa sustatzeko eta irakurke-
taz gozatzeko programekin lotuta. 

Eusko Jaurlaritzarekin batera, irakaskuntza arautuaren barneko maila guztie-
tan izan daitekeen lekuen beharra aurreikustea. 

“Auzoarentzat Zabalik - Abierto al Barrio” programa handitzea inguruko 
guraso-elkarteekin eta gizarte-mugimenduekin lankidetzan, ikastetxeak 
auzoaren zerbitzura ere egon daitezen. 



 

 

“Vitora-Gasteiz Hiri Hezitzailea” argitalpenean jasotzen diren programak 
sustatzea, bizikidetza positiborako beharrezkoak diren banakako gaitasunak 
eta gizarte-gaitasunak ikasteari garrantzia emanez, askotariko erronkak eta 
gaiak jorratzeko eta askotariko arazoei aurre egiteko: drogen kontsumoa, 
sexu-ohiturak, norberaren heltze-prozesua, zirraren tratamendua, kulturarte-
kotasuna, eta kulturen zeharkakotasuna. Hiria ondare gisa, ikasteko gune 
gisa eta ezagutzarako objektu gisa hartzen duten programa guztiak susta-
tzea, adierazpena, artea, historia... jorratzeko. 

• Herritarrei zuzendutako hezkuntza-programak sustatzea, balioetan oinarritu-
tako hezkuntzaren esparruan, guztion ongizatea, giza eskubideak, berdinta-
suna, elkartasuna, kulturartekotasuna, gizarte-justizia eta abar bultzatzeko, 
inklusioa eta kohesioa lantzeko xedez. 

• EHUren Arabako campusarekin lankidetza sustatzea eta harremanak 
estutzea, hezkuntzaren eta kulturaren arloetan. Azterlanak eta ikerketak 
egitea, hiriaren beharrak eta horiei dagozkien jarduketa-programak identifika-
tzeko, gazteen gaitasun zientifiko eta teknologikoa garatzeko bideak koordi-
natzea, herritarren sentsibilizazioan eta prestakuntzan lankidetzan jardutea, 
etab. 

• Auzoko hezkuntza-proiektuak garatzea, ikastetxeen jarduketak, familienak, 
udalarenak eta auzo berean lanean diharduten gainerako hezkuntza-
erakunde eta eragileenak antolatzeko xedez, udalaren beraren baliabideak 
hobetzeko eta optimizatzeko aukera emango baitu horrek. Horrela, jarduketa 
integratu eta integratzaile bat garatzeko aukera izango da. 

• Hiri Hezitzailea programaren barneko ekintza hezitzaileak ikastetxeetako 
ikasleengandik herritarren beste kolektibo batzuetara hedatzea, bereziki gure 
hirira iritsi diren, gainerakoek bezala gasteiztar izan nahi duten eta hiria 
gehiago maitatzeko sakonago ezagutu nahi duten pertsonei erreparatuta. 

• Hezkuntzaren arloan duten esperientzia oinarri hartuta balioak transmititzeko 
zeregin horretan parte hartu nahi duten pertsonak eta kolektiboak Hiri Hezi-
tzailearen egitasmoan biltzea, Gasteizko errealitate berri horretako kolekti-
boak batik bat. 

• Arte eta Lanbideen Eskola berritzeko eta biziberritzeko plan bat adostea, gure 
hiriaren bizitzari eta historiari horren lotuta dagoen hezkuntza ez-arautuko 
ikastetxe horri egonkortasuna emateko. 

• Gure erakundearen mende jarraitzen duten bost haur-eskolekin eskumenen 
ikuspegitik ireki zaigun panorama berria adostea. 



 

 

• Haurreskolak Partzuergoan parte hartzea eta harekin lankidetzan aritzea, 
kalitatezko hezkuntza-zerbitzua eskaintzeko eta familientzat lan-bizimodua 
eta bizimodu pertsonala bateratzeko politikarako baliagarri izateko. 

• Gurasotasun arduratsu eta positiboarekin lotutako gaietan familientzako 
prestakuntza-programak garatzeko bidea sustatzea, eskumena duten sailen 
eta zerbitzuen arteko koordinazioaren bidez garatuz programa horiek. 

• Ikastetxeak eta elkarteak sustatzea eta babestea, eta aisiaren eta astialdiaren 
esparruko udal-eskaintzak garatzea opor garaietan elkarrekin lan eginez, 
familiei beren lan-bizimodua eta bizimodu pertsonala bateratzen laguntzeko 
eta haurrei jarduera erakargarriak eskaintzeko, goian adierazitako printzipio 
eta balio guztiak oinarri hartuta, betiere. 

 
5. GAIKAKO PROPOSAMENAK AURKEZTEA, KONTSEILUAREN OS OKO 
BILKURAN EZTABAIDATZEKO 
 
Ondoren adierazten diren lerro hauetan, kontseilu honen lan-planean txertatzeko 
interesgarritzat jo diren gai eta edukiak bildu dira, labur-labur: 
 

• José Uruñuela Dantza Kontserbatorioaren egoera. 
• Eskola-elkartea osatzen duten sektoreek okerrera egitea (lehentasunak 

zehaztuko dituen azterlan baten beharra). 
• Ikastetxe publikoak irekitzea. Kudeaketa. 
• Umandi ikastolako (HLHI) kiroldegian usoen presentziak eragindako egoera. 
• Auzoarentzat zabalik programaren kudeaketa. 
• Udalaren hezkuntza-eskaintzaren azterketa. 
• Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan G1 kategoriari 

dagozkion zereginez arduratzeko bigarren pertsona bat ezartzea. 
• Garbiketako G1 eta G2 langileen ordezkapenetarako sistema. 
• Hiriko hezkuntza-esparruan migrazio-mugimenduek duten eragina (ghettoak 

sortzea, pobrezia areagotzea…). 
• Iheslariei harrera egiteko plana. 
• Matrikulazio-prozesuko baremazio-sistemaren aldaketa. 
• Hiriak hezkuntzaren ikuspegitik duen egoeraren azterketa. 
• Ordezkaritzarik ez duten kolektiboak hezkuntzaren inguruko debatean 

sartzea. 
• Guraso Elkarteak sustatzea. 
• Kontseiluaren jarduerak hedatzeko irizpideak. 
• Eskoletako jangeletan sarbidea izateko baldintzak. 
• Hezkuntza-esperientzia arrakastatsuen transferentzia. 

 



 

 

5. GALDE-ESKARIAK 

Gai-zerrendaren aurreko puntuan heldu zaie bilkura honetako eskari eta galderei. 

 

 

Gasteizen, 2015eko urriaren 14an 

 

Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria 



 

 

1. ERANSKINA 
 

GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUAREN OSAERA 
COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE VITORIA-GASTEIZ 

 

ORDEZKATZEN DU ... 
REPRESENTAN A… 

ORDEZKARIA 
REPRESENTANTE 

ORDEZKARIAREN ORDEZKOA 
PERSONA SUSTITUTA 

 
Eskola Kontseiluaren Lehen-
dakaria 
Presidente del Consejo Esco-
lar Municipal 
 

• IÑAKI PRUSILLA MUÑOZ  
ALCALDÍA 
iprusilla@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.eaj-pnv@vitoria-gasteiz.org 

 



 

 

Ordezkaritza politikoa 
Representación política 

 
• IÑAKI GARCÍA CALVO  

PP 
igarciacalvo@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.pp@vitoria-gasteiz.org 

• MIREN LARRION RUIZ DE GAUNA  
EH BILDU GASTEIZ 
gpolitico.bildu@vitoria-gasteiz.org 
mlarrion@vitoria-gasteiz.org 

• ------------  
EAJ-PNV 

• ISABEL MARTÍNEZ DÍAZ DE ZUGAZUA  
PSE-EE 
isabelmartinez@vitoria-gasteiz.org 
socialistas@vitoria-gasteiz.org 

• JUAN CEREZUELA MIRÓN 
Sumando Hemen Gaude 
jcerezuela@vitoria-gasteiz.org 
gpolitico.shg.prensa@vitoria-gasteiz.org 
 

• ALFREDO ITURRICHA YÁNIZ  
PP 

• ANE ARISTI ALBERDI 
EH BILDU GASTEIZ 

• JORGE HINOJAL SOTOMAYOR  
Sumando Hemen Gaude 

 



 

 

Familiak sare publikoa 
Familias red pública 

 
• CARLOS LÓPEZ LOSADA 

DENON ESKOLA 
loloca@gmail.com 

• JUAN CARLOS SAENZ  
DENON ESKOLA 
juanjorgemaialen@gmail.com 

• AMELIA BARQUÍN LÓPEZ 
DENON ESKOLA 
abarquin@mondragon.edu 

• MIKEL LÓPEZ DE SANTIAGO 
DENON ESKOLA 
mikeli_20@yahoo.es 

• LURDES ERRASTI ARRIETA   
DENON ESKOLA 
lurdesea@hotmail.com 

 

 

Familiak itundutako sarea 
Familias red concertada 

 
• CRISTINA SÁNCHEZ DE LA YNCERA 

FAPACNE 
info@fapacne.com 
sanchezdelayncera@yahoo.es 

• CONCHITA GARCÍA-JALÓN  
FAPACNE 
info@fapacne.com 
 

 



 

 

 
Irakasle Sare publikoa 
Profesorado red pública 
 

 
• NURIA GALLEGO ROMERO 

STEILAS 
ara_nuria@steilas.eus 
araba@steilas.eus 

• JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ 
STEILAS 
araba@steilas.eus 

• LUIS MARI MARTINEZ DE LAGOS  
ELA 
hollora@ela.eus 

• ARANTZA SEMPRUN ROMEO 
CCOO 
moreta@euskadi.ccoo.es 

• MERTXE NABARIDAS SANTOS  
LAB 
m.nabaridas@lab.eus 
 

• AITOR IDIGORAS 
STEILAS 

• AURORA PLATERO OCHOA 
CCOO 

 
Irakasle itundutako sarea 
Profesorado red concertada 
 

 
• ENDIKA RODRÍGUEZ GARCÍA 

STEILAS 
ara_endika@steilas.eus 
araba@steilas.eus 
 

• JAVIER ESPINOSA GOMEZ  
ELA 
hollora@ela.eus 

 

 



 

 

Ikasleak 
Alumnado 

 
• -------------- 

IKASLE SINDIKATUA SINDICATO ESTU 
DIANTES  

• -------------- 
IKASLE ABERTZALEAK  

 

 

 
Ikastetxe publikoetako admi-
nistrazio eta zerbitzuetako lan-
gileak 
Personal de administración y 
servicios de los centros públi-
cos 
 

 
• ROSA BAROJA RUIZ DE LOIZAGA 

LAB (Hezkuntza administrazioa / Administra-
ción educativa) 
r.baroja@lab.eus 
z.laboralakaraba@lab.eus 

• Mª JOSE LAS HERAS LANDALUCE  
ELA (Udal administrazioa /Administración mu-
nicipal) 
hollora@ela.eus 
 

 

 
Sare publikoaren Zuzendariak 
Direcciones red pública 
 

 
• JOSERRA KINTANA INSAGURBE 

SAREAN 
joxerraquintana@gmail.com 
010052aa@hezkuntza.net 

• AMPARO MONTERO  
BIHE 
amparomontero@koldomitxelena.net  
biheposta@gmail.com 
 

 



 

 

 
Itundutako Ikastetxe Titularra 
Titulares centros concertados  
 

 
• HUGO DIEGO AKAITURRI 

KRISTAU ESKOLA 
zuzendaria@marias-gasteiz.org 

• AITOR PÉREZ DE SAN ROMÁN  
ERKIDE 
aitor@urkide.org  
irakaskuntza@erkide.coop 
 

•  IÑAKI LAUZIRIKA  
ERKIDE 

 
Eskola Kontseiluaren idazkaria 
Secretaría del Consejo Escolar 
 

 
• CARLOS ANGULO GARCÍA 

Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación 
cangulo@vitoria-gasteiz.org  
 

• ENRIQUE PLATAS GIL 
Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Edu-
cación 

 
Hezkuntza administrazioa 
Administración educativa  
 

 
• BLANCA MARÍA GUERRERO OCEJO  

Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza / 
Delegación territorial en Álava 
huisadel@ej-gv.es 
 

  

 
Hezkuntza Zerbitzuko Burua 
Jefatura del Servicio Municipal 
de Educación 
 

• JOSE KRUZ ARBILLA KARASATORRE 
Hezkuntza Zerbitzua / Servicio de Educación 
jarbilla@vitoria-gasteiz.org 

  



 

 

 
Herritarren Partaidetzaren eta 
Gardentasunaren  Zerbitzua 
Servicio Municipal de Partici-
pación Ciudadana y Transpa-
rencia 
 

• LOURDES GIL ORTIZ 
asociacionismo@vitoria-gasteiz.org 

 

 
Euskal Herriko Unibertsitateko 
errektoreordea 
Vicerrector de la UPV/EHU 
 

• JAVIER GARAIZAR CANDINA 
javier.garaizar@ehu.es 

 

 


