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GASTEIZKO UDALEKO ESKOLA 
KONTSEILUAREN ARAUDIA 

SARRERA 

Parte hartzea oinarrizko balioa da herritarrak autonomo, aske, arduratsu eta konprometi-
tuak izan daitezen, eta Gasteizko Udalaren konpromisoetako bat, hain zuzen, hezkuntza 
komunitatearen parte hartzea sustatzea da. 

Hori dela eta, Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko 13/1988 Legearen III. tituluarekin bat 
etorriz, Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren araudi hau proposatzen da, udalerriaren 
esparruan unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren programazio orokorrarekin zerikusia 
duten gizarte sektoreen parte-hartze, kontsulta eta aholkularitza organoa izan dadin.  

Izan ere, Udaleko Eskola Kontseilua oinarrizko eta ezinbesteko tresna da hezkuntza ko-
munitateak hiriari dagozkion hezkuntza gaietan parte hartzeko eta, hartara, udalerrian 
hezkuntzaren alorrean sortutako betebehar eta eskaerei administrazioak ematen dizkien 
erantzunak optimizatzeko. 

I. TITULUA 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua 

I. Kapitulua 

Definizioa eta xedea 

1. Artikulua. 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua hezkuntza komunitatea osatzen duten gizarte sekto-
reek udalerriaren esparruan unibertsitateaz kanpoko hezkuntzaren programazio oroko-
rrean parte hartzerik izan dezaten organoa da, bai eta Udalaren kontsulta eta aholkularitza 
baliabidea hezkuntzaren arloko esku-hartzeei dagokienez.  

2. Artikulua. 

Udaleko Eskola Kontseiluaren bitartez hezkuntza komunitateari parte hartzeko aukera 
emanez, aginte publikoek Gasteizko herritarren hezkuntza premiei eraginkortasun handia-
goz erantzun nahi diete, aukera berdintasunean oinarriturik eta ekitatea, hezkuntzaren 
kalitatea eta gizarte kohesioa sustatzen duten esku hartzeen bitartez. 
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II. Kapitulua 

Eskumenak 

3. Artikulua. 

Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko 13/1988 Legeak ezarritakoari jarraituz, hezkuntza 
alorreko administrazioak eta Gasteizko Udalak nahitaez kontsultatu beharko diote gai 
hauei buruz Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluari: 

a) Udalerrian ikaspostuak sortu, kendu edo aldatzeko proposamenak, bai eta ikastetxeak 
eraberritzeko proposamenak ere. Eskola maparen azterlana, honakoei erreparatuz: 
plaza eskari eta eskaintza guneka, udalerriko hazkunde guneak,  eredu linguistikoak, 
eta  hizkuntza eta kultur aniztasuna. 

b) Garbiketarekin, mantentzearekin, instalazioen eraberritzearekin eta antzekoekin lotuta 
ikastetxeen funtzionamenduari eragiten dioten udal jarduerak. Halaber, ikastetxe pri-
batu zein kontzertatuen beharren inguruko azterlana. 

c) Irakaskuntzarekin loturiko udal jarduera eta xedapenak, baldin eta arlo hauetan eragi-
nik badute: derrigorrezko hezkuntza, haur hezkuntza, helduen etengabeko prestakun-
tza, jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak, arautu gabeko hezkuntza, laguntza 
psikopedagogikoa eta eskola kirola, eta halaber, udalerrian hezkuntzarekin lotuta buru-
tuko diren jarduera, plan eta proiektuak berekin dakarten bestelakoak (ingurumen hez-
kuntza, osasunerako hezkuntza, berdintasunerako hezkuntza...).  

d) Gizarteak hezkuntza komunitateari egiten dizkion prestakuntza eskaintzak koordinatu 
eta bereganatzea. 

e) Hezkuntza beharrak antzematea, eskaintza lurraldean banatzea eta ikasleak eskolara-
tzerakoan banatzeko irizpideak zehaztea. 

f) Osabidezko hezkuntzaren eta lanbide hastapenaren  alorreko jarduera plana. 

g) Jarduera eremutzat udalerria duten edo Udalaren parte hartzea eskatzen duten hez-
kuntza patronatuak, baltzuak edo erakundeak osatzea. 

h) Hezkuntza aginteak edo udal aginteak haren esku uzten dituzten gainerakoak. 

4. Artikulua. 

Udaleko Eskola Kontseiluak, bere kabuz, aurreko artikuluan aipatutako gaien inguruko 
proposamenak egin ahalko dizkie hezkuntza administrazioari zein Gasteizko Udalari.  

5. Artikulua. 

Gasteizko Udal Eskola Kontseiluak  zeregin hauek izango ditu halaber: 

a) Udalbatzak hezkuntzaren alorrean onesten dituen ekintzak betetzen diren jarraitzea. 
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b) Gasteiz hiri hezitzaile gisa sendotzeko jarduerak proposatzea.  

c) Udalak hezkuntzaren alorrean dituen eskumenak eraginkortasunez betetzen dituen 
zaintzea. 

d) Hezkuntza ekintzak proposatzea sailen arteko udal planen barruan garatze aldera. 

e) Hirian dauden parte hartzeko beste kontseilu batzuekin lankidetzan aritzea.  

f) Hiriko ikastetxeetako eskola kontseiluekin batera sare bat sustatzea, informazioa, eki-
menak, prozesuak eta abar trukatzeko. 

g) Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari esku hartzeko arlo hauetan aholkatzea: familien presta-
kuntza, eskola absentismoa, espazioen erabilera, inguruneko hezkuntza planak, hiz-
kuntzaren normalizazioa, udalaren ordezkaritza ikastetxeetako eskola kontseiluetan, 
berdintasun arloko jarduera planak eta eskolan zein horren eraginpeko esparruan ge-
nero berdintasuna sustatzearekin lotutako jarduerak. 

h) Kontseiluaren funtzionamendurako barne araudia lantzea. 

i) Kontseiluaren urteko jarduera-memoria lantzea. 

j) Kontseiluaren jarduera ezagutarazteko irizpideak zehaztea. 

k) Bere eskumenak eta zereginak betetzeko behar duen urteko aurrekontua proposatzea. 

l) Bere lurralde esparruko hezkuntza egoerari buruzko bi urtean behingo txostena egitea. 

m) Udal aurrekontuen proiektua aurkeztu baino lehen, udalarenak diren ikastetxeen zain-
keta eta mantentze egoerari buruzko urteko txostena prestatzea. Txostena dagokion 
udal sailari eta udalbatzari igorri behar zaio. 

n) Eskolako garraio eta jantoki zerbitzuen behar, egoera eta handitze edo aldakuntzak 
premien azterlana. 

ñ) Udalerriko hezkuntza komunitatean esku hartzen duten erakunde eta sektoreen artean 
aztertzea edo bitartekari izatea eskatzen duten bestelako zereginak. 

Orobat, hezkuntzaren alorrean Udalak agintaldirako duen jarduera planaren berri emango 
zaio Udaleko Eskola Kontseiluari. 

6. Artikulua. 

Udaleko Eskola Kontseiluak proposamenak eta ekimenak aurkeztu ahalko dizkio Euska-
diko Eskola Kontseiluari, udalerriarekin zerikusia duten hezkuntza gaiekin lotuta, baldin eta 
hura bada gai horiei buruz informatu edo proposatzeko eskumena duena. 

7. Artikulua. 

Udaleko Eskola Kontseiluak, bere eskumen eta zereginen barruan, informazioa eskatu 
ahalko die hezkuntza alorreko administrazioari zein udaleko edo lurraldekoari. 
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8. Artikulua. 

Bi urtean behin gutxienez, Udaleko Eskola Kontseiluak udalerriko hezkuntza egoerari bu-
ruzko txosten bat landuko du, eta Udalari, hezkuntza alorreko administrazioari eta Euska-
diko Eskola Kontseiluari aurkeztuko die. 

9. Artikulua. 

Kontseiluak udaleko gobernu organoei egiten dizkien proposamenek gomendio maila 
izango  dute. 

Kontseiluak egindako gomendioak aldatu edo atzera botatzen badira, erantzun arrazoitua 
eman beharko da. 

Egindako proposamenak zein udaleko gobernu organoek emandako erantzunak behar 
bezala ezagutaraziko dira. 

10. Artikulua. 

Udaleko Eskola Kontseiluak Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzarmenak egitea pro-
posa dezake, bai eta beste erakunde, antolakunde edo pertsonekin ere, hezkuntzarekin 
lotutako azterlanak lantze aldera, dela udalerriaren barruan, dela udalerriaz gaindiko espa-
rruan, beste udal batzuekin edo Foru Aldundiarekin lankidetzan. 

III. Kapitulua 

Osaera eta zereginak 

11. Artikulua. Osaera 

Kide hauek osatuko dute Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua: lehendakariak, lehendaka-
riordeak, kontseilukideek  eta idazkariak. 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Lege autonomikoan 
ezarritakoarekin bat, ordezkatutako estamentuek gizon eta emakumezkoen ordezkaritza 
orekatua izatea bultzatuko dute. 

12. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluko lehendakaria 

1. Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko lehendakaria alkatea edo hark eskuordetzen 
duen zinegotzia izango da. 

2. Gasteizko Udal Eskola Kontseiluko lehendakariak zeregin hauek izango ditu: 

 a) Kontseilua ordezkatzea eta hura gidatzea. 

 b) Kontseiluaren Osoko Batzarraren eta Batzorde Iraunkorraren bilkuretara deitzea 
eta gai-zerrenda zehaztea. 
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 c) Kontseiluaren Osoko Batzarraren eta Batzorde Iraunkorraren buru izatea eta ezta-
baidak bideratzea. 

 d) Kontseiluaren beste batzordeetako lehendakariak izendatzea. 

 e) Kontseiluaren gainerako kideei batzordeen jarduera  eta lanei buruzko informazioa 
helaraztea aldian behin.  

 f) Bere izenpeaz Kontseiluaren idazki ofizialak baimentzea. 

 g) Kontseiluaren Osoko Batzarraren eta Batzorde Iraunkorraren erabakiak bete daite-
zen zaintzea. 

 h) Duten gaitasun teknikoa dela eta Kontseiluari bere lanak egokiago betetzeko la-
gungarri gerta dakizkiokeen txostenak aurkez ditzaketen pertsonak haren aurrean 
agertzeko izapideak egitea, hitza bai baina botorik ez dutelarik. 

 i) Batzorde Iraunkorrari entzun ondoren, araudi hau interpretatzean sor daitezkeen 
zalantzak argitzea. 

 j) Indarreko araudiek haren esku utzitako gainerakoak. 

13. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluko lehendakariordea 

1. Lehendakariaren proposamena kontuan hartuz, Udaleko Eskola Kontseiluaren Osoko 
Batzarrak bere kideetako bat izendatuko du lehendakariorde, talde politikoen ordezka-
riak kanpo utziz. 

2. Lehendakariordeak lehendakariaren lekuan jardungo du kargua hutsik bada, edo hura 
kanpoan edo gaixorik bada, eta hark eskuordetutako ahalmenez baliatuko da. 

3. Lehendakariordea Udaleko Eskola Kontseiluaren ordezkaria izango da Hiriko Gizarte 
Kontseiluan. 

14. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluko kideak 

1. Gehienez 32 pertsonak osatuko dute Gasteizko Udal Eskola Kontseilua. Lehendaka-
riaz eta idazkariaz gain, pertsona hauek izango dira kontseiluko kide1: 

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 izenda-
turik: bost ikastetxe publikoetakoak eta bi ikastetxe pribatu hitzartuetakoak. 

d) Ikasleen bost ordezkari, haien erakundeek izendaturik. 

                                                           
1
  Euskadiko Eskola Kontseiluei buruzko 13/1988 Legearen 28. artikuluan jaso da Gasteizko udaleko eskola kontseiluko kideen 

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

f) Ikastetxeetako zuzendarien bi ordezkari, haien erakundeek izendaturik. 

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

2. 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.  

3. Duten gaitasun teknikoa dela eta Kontseiluari bere lanak egokiago betetzeko lagunga-
rri gerta dakizkiokeen txostenak aurkez ditzaketen pertsonek ere hartu ahalko dute 
parte Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkuretan, hitza bai baina botorik ez dutelarik.  

4. Kontseiluko kideen artean 14.1 artikuluko b), c), d), e), f) eta g) idatz-zatietan aipatu-
tako pertsonek udalerriko ikastetxe batean aritu behar dute. 

5. 14.1 artikuluaren b) eta e) idatz-zatietan aipatutako ordezkariak izendatzerakoan Uda-
leko Eskola Kontseilua eratu edo berritu aurretik hirian egin diren azken hauteskunde 
sindikaletan lortutako emaitzak hartuko dira kontuan. 

6. Ahalegina egingo da b), c) eta f) idatz-zatietan aipatutako ordezkariek hezkuntza maila 
guztiak barne har ditzaten.  

7. Kontseiluko lehendakariak zehaztuko du zein epe dagoen ordezkariak izendatzeko, 
eta 14.1 artikuluan aipatzen den kide multzo bakoitzarekin lotura duten erakunde, el-
karte eta taldeei jakinaraziko die.  

8. Kontseiluan ordezkaritza duen erakunde bakoitzak titularraren ordezko bat ere propo-
satu ahalko du, arrazoi justifikatuak direla kausa titularrak bertaratzerik ez duenerako. 

15. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria eta laguntza teknikoa 
emateko organoa 

1. Udaleko Eskola Kontseiluaren Osoko Batzarrak izendatuko du idazkaria, Udaleko 
Hezkuntza Zerbitzuak bertako teknikarien artean bat proposaturik. 

Kontseiluaren funtzionamendurako behar den laguntza teknikoa emango du idazka-
riak. 

2. Honakoak izango dira idazkariaren zereginak: 

a) Kontseiluaren Osoko Batzarraren eta Batzorde Iraunkorraren bilkuretara joatea, hi-
tza bai baina botorik ez duelarik. 

b) Kontseiluaren Osoko Batzarraren eta Batzorde Iraunkorraren bilkuretarako deial-
diak eta gai-zerrendak bidaltzea. 

c) Kontseiluaren bilkuretako aktak egitea eta dokumentazioa gordetzea. 
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d) Kontseiluaren erabakiak bere izenpeaz ziurtatzea, lehendakariaren oniritziarekin. 

e) Kontseiluaren funtzionamendurako behar den laguntza teknikoa eskatu eta ema-
tea. 

f) Dokumentazioa prestatu eta Kontseiluko kideei garaiz bidaltzea. 

g) Kontseiluaren urteko jarduera-memoria lantzea.  

h) Irizpenak eta txostenak Udalari, hezkuntza administrazioari edo Kontseiluak nahi 
duen beste edozein erakunderi bidaltzea. 

i) Idazkari zereginekin lotuta lehendakariak haren esku uzten dituen gainerakoak. 

3. Udaleko Eskola Kontseiluak laguntza teknikoa emateko organo bat izango du. Ze-
hazki, Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Hezkuntza Koordinaziorako Atala arduratuko da 
horretaz, eta haren zereginak oro har laguntza teknikoa eta administratiboa ematen 
duen bulego batenak izango dira. 

16. Artikulua. Agintaldia eta kontseilukide izateari uztea 

1. Eratu ondoren jakinaraziko da nortzuek osatzen duten Kontseilua. 

2. Udaleko Eskola Kontseiluko kideen agintaldiak lau urte iraungo du.  
Korporazio berria osatzen den bakoitzean berrituko da Kontseilua.  

3. Kontseiluan leku hutsik geratuz gero, dagokion erakundeak beste pertsona bat propo-
satuko du agintaldia bukatzeko edo postua uzteko geratzen den aldirako. 

4. Gasteizko Udal Eskola Kontseilua osatzen duten pertsonek arrazoi hauek direla eta 
utziko diote kide izateari: 

a) Kontseilua berritzea 

b) Agintaldia bukatzea 

c) Uko egitea 

d) Beren taldeen ordezkari izateari uztea  

e) Kargu publikoetan aritzeko gaitasungabetzea 

f) Ezintasun iraunkorra edo heriotza 

g) Izendatzeko zio izan zen beste edozein betebehar ez betetzea 
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II. TITULUA 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren antolakuntza 
eta funtzionamendua 

17. Artikulua. 

Osoko Batzarrak eta Batzorde Iraunkorrak osatzen dute Udaleko Eskola Kontseiluaren 
egitura. Lan-batzordeak ere sortu ahalko dira, araudi honen 28. artikuluan ezarritakoaren 
arabera. 

I. Kapitulua 

Udaleko Eskola Kontseiluaren Osoko Batzarra 

18. Artikulua. Osoko Batzarraren osaera 

Osoko Batzarra da Kontseiluaren organo erabakitzailea; hauek osatzen dute: lehendaka-
riak, kontseilukideek  eta idazkariak. 

19. Artikulua. Osoko Batzarraren zereginak 

Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren Osoko Batzarrak zeregin hauek izango ditu: 

a) Araudi honetako 3. eta 4. artikuluetan aipatutako txostenak eta irizpenak eztabai-
datu eta onestea. 

b) Batzorde Iraunkorra osatuko duten kontseilukideak izendatzea. 

c) Lan-batzordeak sortzea eta horiek osatuko dituzten pertsonak proposatu eta ones-
tea. 

d) Kontseiluaren urteko jarduera-memoria onestea. 

e) Udalerrian hezkuntzaren egoera zertan den azaltzen duen txostena onestea.  

f) Kontseiluaren funtzionamendurako barne araudia onestea, bai eta araudiaren al-
daketak ere. 

g) Udaleko Eskola Kontseiluaren ordezkariak izendatzea beste erakunde batzueta-
rako. 

h) Batzorde Iraunkorrak  ikasturterako proposatzen duen jarduera programa onestea. 
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20. Artikulua. Osoko Batzarra eratzea 

Lehendakaria, idazkaria eta kideen erdia baino bat gehiago egon behar dira bertan Kon-
tseiluaren Osoko Batzarra balioz eratzeko. 

21. Artikulua. Osoko Batzarraren bilkurak 

1. Gutxienez ikasturtean bitan bilduko da Udaleko Eskola Kontseiluaren Osoko Batzarra 
ohiko bilkuran. Aparteko bilkurak ere egin ahalko ditu, baldin eta lehendakariak beha-
rrezkotzat jotzen badu edo kideen laurden batek eskatzen badu. 

2. Lehendakariak egingo du Kontseiluaren ohiko bilkuretarako deialdia, gutxienez 10 
egun lehenago; deialdiarekin batera gai-zerrenda eta behar den dokumentazioa ere 
igorriko  du. 

3. Kontseiluaren aparteko bilkuretarako deialdiak gutxienez 48 ordu lehenago egin be-
harko ditu lehendakariak. 

22. Artikulua. Osoko Batzarrean erabakiak hartzea 

1. Udaleko Eskola Kontseiluaren izaera parte hartzailea denez, erabakiak adostasunez 
hartzeko behar diren elkarrizketa eta eztabaida sustatuko ditu. 
Adostasunik lortu ezean, gehiengo soilez hartuko dira erabakiak. 

2. Abstenitu direnek edo kontra bozkatu dutenek idatzizko boto partikularrak aurkeztu 
ahalko dituzte, eta eskatuz gero erabakiari erantsiko zaizkio. 

II. Kapitulua 

Udaleko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorra 

23. Artikulua. Batzorde Iraunkorraren osaera 

1. Kide hauek osatuko dute Batzorde Iraunkorra: lehendakariak, lehendakariordeak, 
idazkariak, irakasleen ordezkari batek, familien ordezkari batek, ikasleen ordezkari ba-
tek, ikastetxe publikoetako zuzendarien ordezkari batek, irakasle ez diren langileen or-
dezkari batek eta Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko buruak (hitza bai baina botorik ez 
duelarik).  

2. Kontseiluko lehendakaria izango da Batzorde Iraunkorraren buru. 

3. Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria izango da Batzorde Iraunkorreko idazkari ere. 

24. Artikulua. Batzorde Iraunkorraren zereginak 

Zeregin hauek dagozkio Batzorde Iraunkorrari: 
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a) Kontseiluaren Osoko Batzarraren bilkuren egutegia planifikatzea eta gai-zerrenda 
prestatzea.  

b) Kontseiluaren Osoko Batzarrean eztabaidatu behar diren gaiak, txostenak, proposa-
menak eta irizpenak prestatzea. 

c) Kontseiluaren bilkuren artean aparteko bilkura egitea eskatzen ez duten gaiak erabaki-
tzea. 

d) Kontseiluaren Osoko Batzarrari lan-batzordeak sortzea proposatzea. 

e) Kontseiluaren Osoko Batzarrak haren gain uzten dituen gainerako zereginak. 

25. Artikulua. Batzorde Iraunkorra hautatzeko prozedura 

1. Kontseiluko talde bakoitzak bere ordezkariak hautatuko ditu Batzorde Iraunkorrerako. 

2. Kontseiluaren Osoko Batzarrak izendatuko ditu sektore bakoitzak Batzorde Iraunkorre-
rako hautatu dituen pertsonak. 

3. Ordezkariak izendatzeko proposamena egiterakoan adostasunik ez balego, talde ba-
koitza osatzen dutenek isilpeko bozketaren bidez hautatuko lituzkete. Hainbanaketarik 
gertatuz gero, bigarren bozketa egingo litzateke eta, hala ere, hainbanaketa gertatuko 
balitz Kontseiluko lehendakariak ebatziko luke. 

26. Artikulua. Batzorde Iraunkorraren bilkurak 

Batzorde Iraunkorra bi hilean behin bilduko da gutxienez ohiko bilkuran, beti ere Osoko 
Batzarren bilkurak baino lehen.  

Aparteko bilkurak ere egin ahalko ditu, baldin eta lehendakariak beharrezkotzat jotzen 
badu edo kideen heren batek eskatzen badu.  

27. Artikulua. Batzorde Iraunkorraren erabakiak 

1. Batzorde Iraunkorraren izaera parte hartzailea denez, erabakiak adostasunez hartzeko 
behar diren elkarrizketa eta eztabaida sustatuko ditu. 

2. Adostasunik lortu ezean, gehiengo soilez hartuko dira erabakiak. 

3. Abstenitu direnek edo kontra bozkatu dutenek idatzizko boto partikularrak aurkeztu 
ahalko dituzte, eta eskatuz gero erabakiari erantsiko zaizkio. 
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III. Kapitulua 

Udaleko Eskola Kontseiluaren lan-batzordeak 

28. Artikulua. 

Lan-batzordeak eratu ahalko dira Kontseiluaren eskumen edo zereginekin zerikusia duten 
gaiak aztertzeko.  

Lehendakariaren edo Batzorde Iraunkorraren ekimenez edo kontseiluko kideen laurden 
batek eskaturik eratuko dira lan-batzordeak. 

29. Artikulua. Lan-batzordeen osaera 

1. Lehendakariak, idazkariak eta zenbait kontseilukidek osatuko dituzte lan-batzordeak; 
kontseilukideak gutxienez 3 eta gehienez 6 izango dira, landu nahi den gaiaren ezau-
garrien arabera.   

Kontseiluko lehendakariak  eta idazkariak beste pertsona bati eskuordetu ahalko diz-
kiote beren zereginak lan-batzorde bakoitzean. 

2. Lan-batzordeek udal teknikarien zein landu nahi den gaiari buruzko ezagutza espezifi-
koak dituzten beste pertsona batzuen aholkua eta laguntza izan dezakete. 

30. Artikulua. Lan-batzordeen zereginak 

Udaleko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrerako eta Osoko Batzarrerako proposa-
menak eta txostenak landuko dituzte lan-batzordeek. 

Kontseiluaren Osoko Batzarrak ez ditu nahitaez bete behar batzorde berezien txostenak, 
eta onetsi, aldatu nahiz errefusatzeko eskubidea izango du.   

31. Artikulua. Lan-batzordeen bilkurak 

Lan batzordeen bilkuren erregimena malgua izango da, gaiaren premiaren araberakoa. 
Kontseiluko lehendakariari dagokio bilkuretarako deialdia egitea eta haiek koordinatzea.  

IV. Kapitulua 

Udaleko Eskola Kontseiluaren aurrekontua eta egoitza 

32. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluaren aurrekontua 

Udalaren urteko aurrekontuan zehaztuko da zein partida esleitzen zaion Gasteizko Uda-
leko Eskola Kontseiluaren funtzionamenduari, bere eskumen eta zereginak egoki bete 
ditzan. 



 

 

12 

33. Artikulua. Udaleko Eskola Kontseiluaren egoitza 

Udalak esleitzen dizkion aretoetan izango du egoitza Udaleko Eskola Kontseiluak, eta 
bertan jardungo  du. 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

Lehena 

Eratu eta sei hilabeteko epean, Udaleko Eskola Kontseiluak funtzionamendurako barne 
araudia landu eta onetsiko du eta, gerora, Gasteizko Udalbatzari aurkeztuko dio, onets 
dezan. 

Bigarrena 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuari dagokio behar diren neurriak hartzea Udaleko Eskola Kon-
tseilua eratu eta abian jartzeko, udal korporazio berria karguaz jabetzen denetik gehienez 
sei hilabeteko epean. 

XEDAPEN INDARGABETZAILEA 

Indargabetu egiten da 1989ko ekainaren 16an onetsitako Udaleko Eskola Kontseiluaren 
Araudia eta haren osagarri diren gainerako arauak. 

XEDAPEN GEHIGARRIA 

Udalbatzari dagokio araudi hau –osorik nahiz zati bat– aldatzea, Tokiko Gobernu Batza-
rrak edo Udaleko Eskola Kontseiluak hala proposatzen diotelarik. 

AZKEN XEDAPENA 

Gasteizko Udalbatzak onetsitakoan sartuko da indarrean araudia. 

Vitoria-Gasteizen, 2012ko maiatzaren 25ean 


