

5/2017 akta

2017ko uztailaren 10ean, 10:30ean
n, Gasteizen
elkartu zen Inforrmazio Publikoaren Sarbiderako
eak
Euskal Batzordea. Alboan agertzen diren kide
dia egin baiitzen, eta gaibertarattu ziren, aurretik deiald
zerrenda hau jorrattu zuten:

ORDEBUR
RUA:
BATZO
Javier Bikandi Irazzabal jauna
a
AK:
KIDEA
Koldob
bike Uriartee Ruiz de Eguino
andrea
a
Ana Arkotxa Azkuue andrea

Aurreko bile
eraren akta irakurtzea eta onartze
ea.
1. A
2. Egiteko dauden ebazpenen eta erreklamaz
zio
eipenaren egoera.
e
berrien esle
IDAZK
KARIA:
o kideen kon
npentsazio ekonomikoa. Ana Arkotxa Azkuue andrea
3. Batzordeko
Galde-eske
eak
4. G

1.- Aurrreko bilerraren akta
a irakurtze
ea eta onarrtzea
B
Batzordearen 2017ko ekainare
en 26ko billeraren aktta irakurri dda, eta aho batez
onartu. Ondoren, parte-harttzaileek sin
natu egin dute.
d
2.- Egitteko daud
den ebazpenen eta e
erreklama
azio berrien esleipen
naren ego
oera
E
Erreklamazzioen izap
pidetze-eg oera azte
ertu dute bertaratu direnek, abuztua
a

baino lehen eba
azteko auk
kera dago
oen aztertz
zeko xede
ez. Era beerean, jaso diren
erreklamazio berrrien berri eman
e
da, e
eta horiek ebaztea
e
eta esleitzeaa erabaki da.
d
3.- Battzordeko kideen
k
kon
npentsazio
o ekonom
mikoa
K
Kontu hon
nen egung
go egoera azaldu du
d batzordeburuak, eta batzordeburu

izendattu zutenettik (2016k
ko urritik) konpentsa
azio hori ezarri ez denez, eskudun
e
organo
oari berori izapidetz
zea eskatzzea hitzartu da, eta
a eskaeraa formala egitea.
Horreta
arako, Informazio Publikoaren S
Sarbiderak
ko Euskal Batzordeaaren irailare
en 13ko
128/2016 Dekretu
uaren 2.2. artikuluakk ezartzen dituen irizp
pideak erreespetatuko
o dituen
proposamena eg
gingo dute kideek; h au da, jarrduera egitteko erabillitako denboraren
duraldiaren
n araberak
koak izang
go dira lan
nak onartz
zeagatiko kkonpentsa
azioaren
eta ard
modua eta baldintzak, baita ezagutzzen dituzten kontue
en kopuruaaren arabe
erakoak
ere.
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4.- Galde-eskeak
k


U
Uriarte kideak hala eskatuta,
e
ko
ontu hauek
k jorratu dituzte:
- Ordezkkarien erregistroare
en bidez izapidettzea perttsona jurridikoen
ordezka
aritza elektronikoa.
- Kexagileak identifikatzea. N
Nortasuna identifikatz
zeko elkarrreragingarrritasunuari alta em
matea erab
baki da.
zerbitzu
- Adminisstrazio pu
ublikoekiko
o harreman
nak. Arau orokor ggisara, plataforma
elektron
nikoaren bidez eg
gingo dira
a horiek, dagokion administtrazioak
bitartekkorik ez duenean salb
bu.

JJorratzeko
o gai geh
hiagorik ezz zegoenez, beste
e bilera bbatera deiitu ditu
batzord
deburuak. 2017ko uztailaren
u
18an izan
ngo da, 09:00etan,
0
eta ebatz
zi gabe
dauden
n erreklamazioak eba
azteko xed
dea izango du. 11:30ean amaituu da saioa.

IIdazkaria
A
Ana Arkottxa

Batzord
deburua
Javier Bikandi
B

K
Kidea
K
Koldobike
e Uriarte
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