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12/2018 AKTA 

 

 

2018ko uztailaren 30ean, eguerdiko 12:00etan, 

Gasteizen elkartu da Informazio Publikoaren 

Sarbiderako Euskal Batzordearen osoko bilkura, 

aurretik deialdia eginda, eta gai-zerrenda hau jorratu 

da: 

 

 

 

1. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko 

proposamenak.  

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea. 

3. Eskaerak eta galderak. 

 

BATZORDEBURUA: 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

andrea 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

 

 

 

1.- 2018/67 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 23/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

 

2.- 2018/80 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 27/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

3.- 2018/74 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 26/2018 Ebazpenaren bidez. 
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4.- 2018/59 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 17/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

5.- 2018/33 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 9/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

6.- 2018/53 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 13/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

7.- 2018/64 espedientea ebazteko proposamena 

 

Jarraian batzordeburuak proposamena egin duen batzordekideari eman dio hitza. 

Proposamen hori aurretiaz bidali zaie Batzordeko kideei, azter dezaten. Aztertu ondoren aho 

batez onartu da Batzordearen 21/2018 Ebazpenaren bidez. 

 

8.- 2018/000078 espedientearen erantzuna 

 

 Espediente horretan erreklamatzaileak adierazten du Erandioko Udalak ez duela ezer 

egin 5/2018 Ebazpenaren aurrean (espedientea: 2018/000028); ebazpen horren bidez 

erreklamazioa baiesten zen eta Erandioko Udalari eskatzen zitzaion bidal zezala eskatutako 

informazioa. Bada, hori dela eta adierazi behar dugu alderdiei idazki bana helarazi zaiela 

azaltzeko Batzordeak ez daukala ahalmenik zehapena ezartzeko, behin-behinekoa baita. 

Gainera, Erandioko Udalari azaltzen zaio ebazpenak administrazio-bidea amaitzen duela eta 

beraren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa besterik ezin dela aurkeztu, jakinarazi 

eta hurrengo egunetik bi hilabete pasatu baino lehen, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi 

Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salan, uztailaren 13ko 29/1998 Legeak 

(Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duenak) 10.1.m) artikuluan ezartzen 

duenarekin bat etorriz. 
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9.- Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea 

 

Jarraian batzordeburuak ebatzi gabe dauden espedienteak esleitu dizkie 

batzordekideei; hona esleipenak: 

- 2018/000083 espedientea Koldobike Uriarte Ruiz de Eguinori. 

- 2018/000084 espedientea Maria Soledad Gutiérrez Rodríguezi. 

- 2018/000085 espedientea Koldobike Uriarte Ruiz de Eguinori. 

10.- Eskaerak eta galderak 

 

Ez da egon eskaerarik ez galderarik; beraz, batzordeburuak amaiera eman dio bilerari 

13:00etan. 

 

 

 

 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 


