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2013ko azaroaren 11ko 19:00etan, Goiuri Jauregiko Martínez de Álava aretoan, 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-zerrenda 
honekin: 
 

1. Eratze-bilkurari dagokion akta onartzea 
2. Udalaren 2013-2014 ikasturteko hezkuntza-eskaintzari buruzko informa-
zioa 
3. Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen (RECE) XI. Topaketari buruzko 
informazioa  
4. EHUrekiko hitzarmenari buruzko informazioa 
5. Arabako absentismo-protokoloari eta Gasteizko Udalaren barne-
protokoloari buruzko informazioa 
6. Udaleko Eskola Kontseiluaren Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren 
zirriborroa aurkeztea, berorri buruz gogoeta egiteko eta onartzeko 
7. Batzorde Iraunkorra eratzea 
8. Kontseiluko kideen artean Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzua txerta-
tzeko proposamena 
9. Galde-eskeak 

 
Honako pertsona hauek hartu dute parte bilkuran: 
 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Kontseiluko lehendakaria 

• Iñaki Prusilla Muñoz 
EAJ-PNV alderdiaren ordezkari politikoa 

• Isabel Martínez Díaz de Zugazua 
PSE-EE alderdiaren ordezkari politikoa 

• Enrique Fernández de Pinedo 
BILDU alderdiaren ordezkari politikoa 

• Carlos López Losada 
Sare publikoko familien ordezkaria, DENON ESKOLA 
 

• Lurdes ErrastI Arrieta 
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Sare publikoko familien ordezkaria, DENON ESKOLA 
• Mikel López de Santiago 

Sare publikoko familien ordezkaria, DENON ESKOLA 
• José Manuel Gil Figueira 

Sare publikoko familien ordezkaria, DENON ESKOLA 
• Eva Álvarez Quintanilla  

Sare publikoko familien ordezkaria, DENON ESKOLA 
• José Manuel Martínez Fernández 

Sare publikoko irakasleen ordezkaria, STEE-EILAS 
• Endika Rodríguez García 

Sare hitzartuko irakasleen ordezkaria, STEE-EILAS 
• Araceli Gonzalez de Langarika Larrea 

Sare publikoko irakasleen ordezkaria, LAB 
• Inmaculada Elorza Bergara 

Ikastetxeetako AZLren ordezkaria, hezkuntza-administrazioa, LAB 
• Alicia Epelde Murgia 

Sare publikoko zuzendaritzaren ordezkaria, BIHE 
• José Ramón Kintana Insagurbe 

Sare publikoko zuzendaritzaren ordezkaria, SAREAN 
• Hugo Diego Akaiturri 

Zentro hitzartuetako titularren ordezkaria, KRISTAU ESKOLA 
• Jose Kruz Arbilla Karasatorre 

Udaleko Hezkuntza Zerbitzuburua 
• Lourdes Gil Ortiz 

Herritarren Parte-hartzerako Zerbitzuko teknikaria 
• Carlos Angulo García 

Kontseiluaren idazkaria 
 

José Pedro Vadillo  (Sare hitzartuko familien ordezkaria, FAPACNE), Aitor 
Pérez de San Román  (Zentro hitzartuetako titularren ordezkaria, ERKIDE) eta 
Blanca Mª. Guerrero Ocejo (Arabako Hezkuntzako lurralde-ordezkaria) jaun-
andreek bilkura honetara ezin etorria adierazi dute. 
 
 
1. ERATZE-BILKURARI DAGOKION AKTA ONARTZEA 

Aho batez onartu da Gasteizko Udaleko Eskola Kontseilua eratzeko 2013ko 
ekainaren 25ean egindako bilkuraren akta. 

Alfredo Iturricha Yániz jaunak proposatu du gai-zerrendako 8. puntuarekin 
hastea bilkura (Kontseiluko kideen artean Herritarren Parte-hartzer ako 
Zerbitzua txertatzeko proposamena ), hala, izendatutako pertsonak bilkuran 
parte hartzeko aukera izan dezan. 
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2. KONTSEILUKO KIDEEN ARTEAN HERRITARREN PARTE-HART ZERAKO 
ZERBITZUA TXERTATZEKO PROPOSAMENA 

Udaleko Eskola Kontseiluko lehendakariak organo honetan Herritarren Parte-
hartzerako Zerbitzuko teknikari bat (Lourdes Gil) txertatzeko arrazoiak eman ditu: 
udaleko baliabide bat da, eta herritarren parte-hartzearekin lotutako gaietan 
ezagutza eta eskarmentu handia du zerbitzu horrek; horrez gain, aholkatzeko, 
laguntzeko eta udaleko sailek garatutako jardueretan herritarren parte-
hartzearen garapena errazteko gaitasuna du. Teknikariak hitz egiteko eskubidea 
izango du, baina ezingo du bozketetan parte hartu. 

Udaleko Eskola Kontseiluak aurkeztutako proposamena onartu du aho batez.  

 

3. UDALAREN 2013-2014 IKASTURTEKO HEZKUNTZA-ESKAINT ZARI 
BURUZKO INFORMAZIOA 

Carlos Angulok Gasteizko Udalak egindako hezkuntza-eskaintzari buruzko 
informazioa eman du. 1989. urtean hasi zen udala hezkuntza-eskaintza egiten, 
eta udaleko sail guztiek hartzen dute parte. Oro har, hezkuntza-asmo jakin bat 
duten esku-hartzeak proposatzen dira, eta Hiri Hezitzailearen ideia definitzen 
duten balioetan oinarritzen dira. 

Eskaintza definitzen duten elementuak “Udaleko Hezkuntza Jarduerak” 
eskuliburuan jaso dira; ondorengo loturan ikus daiteke ikasturte honetarako 
berariazko eskaintza: Udaleko hezkuntza-jardueren argitalpena, 2013-2014. 
Udaleko Eskola Kontseiluko idazkariak adierazi du eskaintza hau aurkezteko 
helburua berori ezagutzera ematea dela, hala, unea iristen denean, kontseiluak 
eskaintza garatzen duen sailen arteko taldeari proposamenak egin ahal izateko. 
Bertaratuek egindako hainbat eskaerari erantzuteko, hezkuntza-eskaintza 
osatzen duten programek eta jarduerek hirian dauden hezkuntza-premien 
azterketari erantzuten diotela azaldu du, eta hezkuntza-sistemaren gabeziak 
osatzea eta hobetzea duela helburu, eskolan nahiz hiri-inguru osoan gertatzen 
diren desorekak konpentsatzeko. 

 

4. HIRI HEZITZAILEEN ESTATUKO SAREAREN (RECE) XI. T OPAKETARI 
BURUZKO INFORMAZIOA 

Udaleko Eskola Kontseiluko idazkariak adierazi du Gasteizek, beste zazpi 
hirirekin batera, Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkartea (AICE) sortu zuela 1995. 
urtean. Mundu osoko herrialdeetako 400 udalerrik baino gehiagok osatzen dute 
elkarte hori, eta tokiko gobernuen artean hezkuntza-arloko lankidetzarako bideak 
sendotzea da elkarte horren helburua, Hiri Hezitzaileen Kartak jasotako 
printzipioekin bat etorrita. 
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1996. urtean, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarea (RECE) eratu zen; 180 udalerrik 
baino gehiagok osatzen dute, eta Hiri Hezitzaileen Nazioarteko Elkarteko 
lurralde-sare sendoena da. Udal honek sare horren gobernu-batzordean eta lan-
taldeetan parte hartu ohi du. 

Urriaren 15etik 18ra bitartean, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen XI. Topaketa 
egin zen Gandian. Topaketa horren leloa Hezkuntza, gure bizitzako etengabeko 
ezaugarria izan zen, eta udal honek bi proiektu aurkeztu zituen, Herritarrentzako 
Zerbitzuak eta Kirolak Sailak eta Hezkuntza Zerbitzuak bultzatutakoak: 

- Interneteko lantegia  
- Vitoria-Gasteiz drogarik gabeko heziketarako espazioa 

Bereziki azpimarratu nahi da Vitoria-Gasteiz drogarik gabeko heziketarako 
espazioa proiektua. Mendekotasunen Tokiko Plan berrian hezkuntzaren 
esparruko esku-hartzea prestatuko proiektu horrek; plan horrek hainbat arlotan 
esku-hartzeko planteamendua egiten du (teknologia berrien aurreko mendekota-
sunaren prebentzioa, tabakoaren mendekotasunaren prebentzioa, alkoholaren 
mendekotasunaren prebentzioa, kalamuaren mendekotasunaren prebentzioa eta 
droga ilegalen eta psikofarmakoen mendekotasunaren aurreko prebentzioa). 
Mailaka antolatuta dago (LHko 6. mailatik DBHko 4. mailara arte), eta, proiektua 
garatu ahal izateko, hurrengo ikasturteetarako konpromisoa hartu behar da. 
Esku-hartze honen oinarria pdf-ko dokumentuan jaso da. 

 

5. EHU-REKIKO HITZARMENARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Udaleko Eskola Kontseiluko idazkariak 2011. urtean Gasteizko Udalak eta EHUk 
sinatutako hitzarmenari buruzko informazioa eman du; hitzarmen horren 
helburua hezkuntzaren esparruan lankidetza-sistema egonkorra egituratzea da, 
hala, Gasteizen hezkuntza-ekintzaren esku-hartzea garatzeko eta hobetzeko 
guztion interesekoak diren ekintzen garapena koordinatu ahal izateko.  

Urrian, bilera bat egin dugu Javier Garaizar Candinarekin, Arabako campuseko 
errektoreordearekin, eta bi erakundeen arteko lankidetzari eusteko eta lankidetza 
hori areagotzeko bi aldeek duten interesa berretsi da. 2013. urtean, bi proiektu 
garatuko dira lankidetza horri esker. Hauek dira: 

-Hirian baterako hezkuntzak duen egoeraren diagnostikoa 

-Gasteizko migrazio-fenomenoari buruzko azterketa diagnostikoa 

2014. urterako, Udaleko Eskola Kontseiluak hitzarmen hori edukiz beteko duten 
proposamenak aurkeztu nahi dizkio berorren jarduerak koordinatzen dituen 
batzorde teknikoari. 

Hitzarmenaren aurrekontuari dagokionez, 2012. urtean atal hau kontuan hartzen 
ez zela eta 2013. urteko aurrekontua 26.000,00 €-koa dela azaldu da. Hala ere, 
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hitzarmen honen barneko proiektuak garatzeko behar ekonomikoak baino 
areago, hiriaren eta unibertsitatearen arteko harremana gaur egun nolakoa den 
eta harreman horrek etorkizunean nolakoa izan beharko lukeen zehaztea da 
funtsezkoena. 

 

6. ARABAKO ABSENTISMO-PROTOKOLOARI ETA GASTEIZKO UD ALAREN 
BARNE-PROTOKOLOARI BURUZKO INFORMAZIOA 

Atal honetan, urte honetako urtarrilean argitaratutako programa baten berri eman 
da: Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Arabako Lurraldean 
eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea. Programa horrek administra-
zio guztiek absentismoaren eta eskolagabetzearen gaiak lantzeko beren gain 
hartutako konpromisoa irudikatzen du; gai horiek ez dira soilik eskolaren 
ikuspegitik aztertzen, baita ikuspegi sozialetik ere, gizarte-bazterketarekin lotuta, 
hain zuzen ere.  

Programa horrek administrazioen arteko koordinazioa zehazten du –Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, Foru Aldundia, Udala, Hezkuntzako Ikuskatzaile-
tza, Adingabeen Fiskaltza–, eta baita esku-hartze esparruak eta administrazio 
horietako bakoitzak garatu beharreko ekimenak ere. 

Derrigorrezko eskolatzea zaintzeari dagokionez, udalaren eskumena udaleko 
zenbait sail eta zerbitzuren parte-hartzearen bidez garatu da azken urteetan: 
Gizarte Gaien eta Adinekoen Saila, Herritarren Segurtasuna, Herritarrentzako 
Zerbitzuak eta Kirolak… Une honetan, programa horretan zehaztutako 
testuinguruan, eta eskolatzearekin eta eskolako arrakastarekin lotutako udal-
ekintzaren eraginkortasuna hobetzeko asmoz, esku hartzeko barne-protokoloa 
berrikusten ari gara. 

 

7. UDALEKO ESKOLA-KONTSEILUAREN ANTOLAKUNTZA- ETA 
JARDUERA-ARAUDIAREN ZIRRIBORROA AURKEZTEA, BERORRI BURUZ 
GOGOETA EGITEKO ETA ONARTZEKO. 

Alfredo Iturrichak jakinarazi du aurkezten den zirriborroa Udaleko Eskola 
Kontseilua antolatzeko tresna dela. Dokumentu horrek kontseiluak bere osaerari, 
eskumenei eta organoak hautatzeko moduari buruz hartutako erabakiak jasotzen 
ditu, bai eta kontseiluaren funtzionamendu egokirako eta jarduerak modu 
egokian garatzeko beharrezkotzat jotzen diren xedapen guztiak ere. 

Dokumentuan, Udalbatzak 2012ko otsailaren 24an onartutako Udaleko Eskola 
Kontseiluaren Araudiaren testua beltzez markatu da, eta urdinez, berriz, Udaleko 
Eskola Kontseiluko Osoko Batzarrak eztabaidatuko eta onartuko duen testua, 
Araudiko 19.f. artikuluarekin bat etorrita; urdinez ageri dira, halaber, kontseilu 
honetako pertsonek aurkeztutako proposamenak ere. 
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Udaleko Eskola Kontseiluaren Antolakuntza eta Jarduera Araudiaren zirriborro-
rako proposamenak aurkezteko epea azaroaren 25ean amaitzen da. 

 

8. BATZORDE IRAUNKORRA ERATZEA 

Alfredo Iturrichak jakinarazi du Batzorde Iraunkorra honako hauek osatzen 
dutela: lehendakariak, lehendakariordeak, idazkariak, irakasleen ordezkari batek, 
familien ordezkari batek, ikasleen ordezkari batek, ikastetxe publikoetako 
zuzendaritzetako ordezkari batek, irakasle ez diren langileen ordezkari batek eta 
Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitzak, ahotsa bai baina botorik gabe. 

Araudiko 25. artikuluarekin bat etorrita, Batzorde Iraunkorra osatuko duten 
pertsonak hautatu dira. Sektoreek izendapena egin ondoren, honela eratu da: 

Alfredo Iturricha Yánez. Batzorde Iraunkorraren lehendakaria 
Carlos Angulo García . Batzorde Iraunkorraren idazkaria 
José Manuel Martínez Fernández. Irakasleen ordezkaria 
Lurdes ErrastI Arrieta. Familien ordezkaria 
Alicia Epelde Murgia. Ikastetxe publikoetako zuzendaritzen ordezkaria 
Inmaculada Elorza Bergara. Irakasle ez diren langileen ordezkaria 
Jose Kruz Arbilla Karasatorre. Udaleko Hezkuntza Zerbitzuko Buruzagitza 

Honako ordezko hauek izendatu dira: 

Araceli Gonzalez de Langarika Larrea. Irakasleen ataleko ordezkoa 
Carlos López Losada. Familien ataleko ordezkoa 
José Ramón Kintana Insagurbe. Ikastetxe publikoetako zuzendaritzen 
ataleko ordezkoa 

 

9. GALDE-ESKEAK 

Ondoren, hainbat gairi buruzko informazioa eskatu da. Hauek dira: 

José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioaren egoera  (Alicia Epelde 
Murgia) 
Alfredo Iturrichak azaldu du tasak igotzeko proposamena egin dela, zergei 
buruzko debate zabalago baten testuinguruan, eta Eusko Jaurlaritzak hainbat 
esparrutan erantzukizunak alde batera uzteari buruzko debate bat irekitzeko 
asmoarekin: gizarte-laguntzak, lanbide-heziketa… 
 
Garbiketarekin eta atezaintzarekin lotutako gaietan  esku hartzeko 
protokoloa  (DENON ESKOLA) 
Alfredo Iturrichak gai horren inguruan Udaleko Eskola Kontseilua informatzeko 
ardura hartu du. 
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Salburua HLHIko berdegunearen mantentze-lanak (DENON ESKOLA) 
Gai horrekin lotutako hainbat txosten tekniko daudela jakinarazi da, eta Udaleko 
Eskola Kontseilua osatzen duten pertsonei horri buruzko informazioa helaraziko 
zaie. 
 
Hiriko eskola-mapa 
Bilkurako gai-zerrendan 2013-2014 ikasturteko eskola-mapari buruz Eusko 
Jaurlaritzak egindako proposamena txertatzeko interesaren berri eman da. Baina 
Arabako Hezkuntzako Lurralde Ordezkariak bilkurara etorri ezin zuenez, ez da 
gai hori aztertu. Hala ere, Gabonak baino lehen beste bilkura bat egin nahi da 
informazio hori aurkezteko. 
 
Tokiko Administrazioaren erreforma (DENON ESKOLA) 
Erreforma horren garapenak udalaren eskumenei nola eragin diezaiekeen 
galdetu da. 
 
Eskolako lekualdaketak (DENON ESKOLA) 
Hiriko ikastetxeetako ikasleen lekualdaketei emandako irtenbideei buruzko 
informazioa eskatu da. 
 
Gabeziak hiriko eremu eta gune berrietan (DENON ESKOLA) 
Hiriko eremu berrietan dauden beharrei eta berorietan garatutako eskola-
plangintzari buruzko informazioa eskatu da. 
 
Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoa (LO MCE) (STEE-EILAS) 
Udaleko Eskola Kontseiluak LOMCEren aurrean duen jarrerari buruz galdetu da. 
 
Udalak ematen dituen laguntza psikopedagogikoak (Enrique Fernández de 
Pinedo) 
Udaleko laguntza psikopedagogikoetarako egungo deialdiaren ebazpenari 
buruzko informazioa eskatu da. 
 
Ibaiondo HLHIren egoera, auzoan kokatutako telefono -antenekin lotuta 
(Enrique Fernández de Pinedo) 
Arazo horren inguruan hartutako neurriei buruzko informazioa eskatu da. 
 
EGIBIDE (Enrique Fernández de Pinedo) 
EGIBIDEren egoeraren aurrean udalak duen jarrerari buruzko informazioa eskatu da. 
 
 
21:30ean, Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura amaitutzat eman da. 

 
Gasteizen, 2013ko azaroaren 11n 
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Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluko idazkaria 
 
 
 

 


