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2014ko ekainaren 17an, 17:30ean, udaletxean (Alkatetzako 2 zenbakiko batzar-
aretoa) Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren bilkura egin da, honako gai-
zerrenda honekin: 
 

1. Udal Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorra eratzea. 
2. Batzorde Iraunkorraren zereginak. 
3. Bileren egutegia zehaztea eta hurrengo Udal Eskola Kontseiluaren gai-
zerrenda prestatzea. 
4. Javier Garaizar Candina, Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreordea, 
Kontseiluan sartzeko proposamena. 
5. Galde-eskeak. 

 
Honako pertsona hauek hartu dute parte bilkuran: 

• Alfredo Iturricha Yániz  
Batzorde Iraunkorreko lehendakaria 

• 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 

• Carlos Angulo García  
Batzorde Iraunkorreko idazkaria 
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1. UDAL ESKOLA-KONTSEILUAREN BATZORDE IRAUNKORRA ER ATZEA 

Kide hauek osatuko dute Batzorde Iraunkorra: 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). 

2013ko azaroaren 11n Udal Eskola Kontseiluak egin zuen bilkuran, Batzorde 
Iraunkorra osatuko zuten pertsonak hautatzera jo zen, araudiaren 25. artikuluak 
zioenaren ildotik. Sektoreek izendapena egin ondoren, hemen zerrendatu diren 
pertsona hauekin osatu da Batzorde Iraunkorra: 

Alfredo Iturricha Yánez. Batzorde Iraunkorraren lehendakaria. 
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 Zerbitzuaren buruzagitza. 
Carlos Angulo García . Batzorde Iraunkorreko idazkaria. 

Honako ordezko hauek izendatu dira: 

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

Ez da ikasleen ordezkaritzarik gauzatu Batzorde Iraunkorrean, Udal Eskola 
Kontseiluan ere ez baitzen lortu ordezkaritza hori gauzatzerik. Lehendakariordea-
ren figurari dagokionez eta, Araudiaren 26. artikuluan xedatzen denaren arabera, 
figura hori ere Batzorde Iraunkor honetako kide denez, bilkuran bildu diren 
pertsonei adierazi zaie lehendakariak Carlos López Losada proposatu duela kargu 
horretarako; eta, beraz, proposamena onartzen bada, onartu ondoren Udal Eskola 
Kontseiluaren osoko bilkurara eramango da gaia, izendapena egiteko (une 
honetatik aurrera, lehendakariordetza Batzorde Iraunkorrean sartuko da). 

 

 

 

2. BATZORDE IRAUNKORRAREN ZEREGINAK 
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Batzorde Iraunkorra osatu ondoren eta Araudiaren 27. artikuluarekin bat etorrita, 
honi dagozkion zereginen berri eman da. Hauek dira: 

a) Kontseiluaren Osoko Batzarraren bilkuren egutegia planifikatzea eta gai-
zerrenda prestatzea. 

b) Kontseiluaren Osoko Batzarrean eztabaidatu behar diren gaiak, txostenak, 
proposamenak eta irizpenak prestatzea. 

c) Kontseiluaren bilkuren artean aparteko bilkura egitea eskatzen ez duten gaiak 
erabakitzea. 

d) Kontseiluaren Osoko Batzarrari lan-batzordeak sortzea proposatzea. 

e) Duten gaitasun teknikoa dela-eta edo organo horri egin diezaioketen ekarpen 
berezia dela-eta, zenbait pertsonak kontseiluan parte har dezaten aurkez 
daitezkeen eskaeren egokitasuna erabakitzea. Pertsona horiek hitza izango 
dute, baina botorik ez. 

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

 

 
3. BILEREN EGUTEGIA ZEHAZTEA ETA HURRENGO UDAL ESKO LA-
KONTSEILUAREN GAI-ZERRENDA PRESTATZEA 

Adierazi da, aurreko puntuan jaso denaren ildotik, Batzorde Iraunkorrak, besteak 
beste, funtzio hau duela: “Kontseiluaren Osoko Batzarraren bilkuren egutegia 
planifikatzea eta gai-zerrenda prestatzea”. Horrez gain eta Araudiaren 29. 
artikuluak zehazten duenaren ildotik, Batzorde Iraunkor hori “bi hilean behin 
bilduko da gutxienez ohiko bilkuran, betiere Osoko Batzarren bilkurak baino 
lehen…”.  

Ohar horiek guztiak aintzat hartuta, erabaki da Udal Eskola Kontseiluaren bilkura 
egitea ekaineko azken astean. 

Gai-zerrendari dagokionez, Udal Eskola Kontseiluko sektoreen ordezkariek 
egindako zenbait proposamen eta Udaleko Hezkuntza Zerbitzuak aurkeztutako 
beste batzuk biltzen dituen dokumentu bat aurkeztu da: 

1. UDAL ESKOLA-KONTSEILUAK PROPOSATUTAKO GAIAIK 

• “Udal Eskola Kontseiluaren jarrera Hezkuntzaren kal itatea hobetzeko Lege Organi-
koaren (LOMCE) aurrean (José Manuel Martínez Fernándezek, sare publikoko irakasleen 
ordezkariak (STEE-EILAS), proposatu zuen gai hau Udal Eskola Kontseiluak 2013ko aben-
duaren 17an egindako bilkuran). 

• “José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioko tasen i goera”  (Alicia Epelde Murgiak, sare 
publikoko zuzendaritzen ordezkariak (BIHE), proposatu zuen gai hau Udal Eskola Kontsei-
luak 2013ko abenduaren 17an egindako bilkuran). 
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• “Udaleko hezkuntza-jardueren eskaintzaren azterketa ”  (Araceli Gonzalez de Langarika 
Larreak, sare publikoko irakasleen ordezkariak (LAB), proposatu zuen gai hau Udal Eskola 
Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an egindako bilkuran). 

• “Garbiketako langileen ordezkapenak ikastetxeetan” . (Carlos López Losadak, sare 
publikoko familien ordezkariak (DENON ESKOLA), proposatu zuen gai hau Udal Eskola 
Kontseiluak 2013ko abenduaren 17an egindako bilkuran). 

 

2. HEZKUNTZA-ZERBITZUAK PROPOSATUTAKO GAIAK 

• Hiriko haurtzaindegietako matrikulazio-prozesuaren txostena, 2014-2015 ikasturteari 
dagokiona. 

• Eskolagabetzeari eta eskola-absentismoari buruzko u dal-protokoloaren aurkezpena. 

• Udalak 2014-2015 ikasturterako eskainitako hezkuntz a-jardueren aurkezpena / 
Eskaintzaren azterketa. 

• Hiriko hezkuntza-egoeraren azterketa: azterketarako  adierazleen aurkezpena. 

• Udalaren eta EHUren arteko hitzarmena. 

 
Aurkeztutako gaiak aztertu ondoren, honako gai-zerrenda hau erabaki da Udal 
Eskola Kontseiluaren hurrengo bilkurarako: 

1.  2013ko abenduaren 17ko bilkuraren akta onartzea. 

2. Hiriko haurtzaindegietako matrikulazio-prozesuaren txostena, 2014-2015 
ikasturteari dagokiona. 

3. Eskolagabetzeari eta eskola-absentismoari buruzko udal-protokoloaren 
aurkezpena. 

4. Udalak 2013-2014 ikasturterako eskainitako hezkuntza-jardueren azterketa. 
Udalak 2014-2015 ikasturterako eskainitako hezkuntza-jardueren aurkez-
pena. 

5. Hiriko hezkuntza-egoeraren azterketa: azterketarako adierazleak. 

6. Udalaren eta EHUren arteko hitzarmena. 

7. Udal Eskola Kontseiluaren jarrera Hezkuntzaren kalitatea hobetzeko Lege 
Organikoaren (LOMCE) aurrean. 

8. José Uruñuela Udal Dantza Kontserbatorioko tasak. 

9. Zabalgana auzoko eskolatzeari buruzko informazioa. 

10. Galde-eskeak. 

 

Lurdes Errasti Arrietaren proposamenez txertatu da 9. gaia (Zabalgana auzoko 
eskolatzeari buruzko informazioa. 
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Carlos López Losadak proposatutako gaia (“Garbiketako langileen ordezkapenak 
ikastetxeetan”) ez da txertatu gai-zerrendan, Hezkuntza Zerbitzuaren eta Udal 
Eraikinetako Mantentze Sailaren arten bilkura bat egitea aurreikusten delako eta, 
besteak beste, gai hori ere landuko delako bilkura horretan. Horregatik, bilkura 
horretatik jasoko den informazioaren zain egotea egoki ikusi da, ondorenean Udal 
Eskola Kontseiluari horren berri emateko. 
 
 
 
4. JAVIER GARAIZAR CANDINA, EUSKAL HERRIKO UNIBERTS ITATEKO 
ERREKTOREORDEA, KONTSEILUAN SARTZEKO PROPOSAMENA 

Araudiaren 27. artikuluak dioenarekin  bat etorriz, hauxe da Batzorde Iraunkorra-
ren zereginetako bat: “Duten gaitasun teknikoa dela-eta edo organo horri egin 
diezaioketen ekarpen berezia dela-eta, zenbait pertsonak kontseiluan parte har 
dezaten aurkez daitezkeen eskaeren egokitasuna erabakitzea. Pertsona horiek 
hitza izango dute, baina botorik ez”. 

Hezkuntza Zerbitzuaren eskutik, Javier Garaizar Candina, Euskal Herriko 
Unibertsitateko errektoreordea, Udal Eskola Kontseiluan sartzeko proposamena 
egin da. Gasteizko Udalaren eta EHUren arteko lankidetzarako sistema bat 
bideratu beharra du oinarri proposamen honek, Gasteizko hirian hezkuntzako 
esku-hartzea gararaztera eta hobetzera zuzendutako ekintzak, denontzat 
interesgarri direnak, garatzeko aukerak koordinatzeko. 

Aho batez onartu da proposamena.  
 
 
 
4. GALDE-ESKEAK 

19:30ean, amaitutzat eman da Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren Batzorde 
Iraunkorraren bilkura. 

Vitoria-Gasteizen, 2014ko ekainaren 17an. 

 

Carlos Angulo García 
Gasteizko Udaleko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorreko idazkaria 

 


