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AKTA ZK.: 18/2018 

 

2018ko azaroaren 16ko 10:00etan, Gasteizen elkartu 

da Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal 

Batzordearen osoko bilkura. Aldez aurretik deialdia 

egin zen, eta honako gai-zerrenda hau jorratu da: 

 

 

1. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko 

proposamenak.  

2. Galderak eta eskaerak. 

 

PRESIDENTEA: 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 

KIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

Maria Soledad Gutierrez Rodriguez 

andrea 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

 

 

1.- 2018/000100 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 36/2018 Ebazpen gisa. 

 

2.- 2018/000102 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 38/2018 Ebazpen gisa. 

 

3.- 2018/000103 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 39/2018 Ebazpen gisa. 

 

4.- 2018/000104 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 40/2018 Ebazpen gisa. 



 

 

18/2018 akta 2/5 
 

 

5.- 2018/000107 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 42/2018 Ebazpen gisa. 

 

6.- 2018/000108 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 43/2018 Ebazpen gisa. 

 

7.- 2018/000109 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 44/2018 Ebazpen gisa. 

 

8.- 2018/000110 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 45/2018 Ebazpen gisa. 

 

9.- 2018/000111 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 46/2018 Ebazpen gisa. 

 

10.- 2018/000112 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 47/2018 Ebazpen gisa. 

 

11.- 2018/000113 espedientearen ebazpen-proposamena 
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Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 48/2018 Ebazpen gisa. 

 

12.- 2018/000116 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 51/2018 Ebazpen gisa. 

 

13.- 2018/000118 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 53/2018 Ebazpen gisa. 

 

14.- 2018/000120 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 55/2018 Ebazpen gisa. 

 

 

15.- 2018/000126 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 59/2018 Ebazpen gisa. 

 

16.- 2018/000128 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 61/2018 Ebazpen gisa. 

 

17.- 2018/000130 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 63/2018 Ebazpen gisa. 
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18.- 2018/000132 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 65/2018 Ebazpen gisa. 

 

19.- 2018/000134 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 67/2018 Ebazpen gisa. 

 

20.- 2018/000136 espedientearen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 69/2018 Ebazpen gisa. 

 

21.- 2018/000090 eta 2018/000152 espedienteen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 31/2018 Ebazpen gisa. 

 

22.- 2018/000090 eta 2018/000152 espedienteen akordio-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 2/2018 Akordio gisa. 

 

23.- 2018/000148 eta 2018/000156 espedienteen ebazpen-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 76/2018 Ebazpen gisa. 

 

24.- 2018/000148 eta 2018/000156 espedienteen akordio-proposamena 

 

Ondoren, batzordeburuak hitza eman dio proposamena aurkeztu duen kideari; eta 

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ostean, aho batez 

onetsi da, Batzordearen 3/2018 Akordio gisa. 
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25.- Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea 

 

Jaso diren espedienteak honela esleitu dira: 

 

 

2018/000157 

 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

2018/000159 
 
María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

2018/000162 

 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

 

26.- Eskaerak eta galderak. 

 

Ez da eskaerarik egin, ezta galderarik ere. Beraz, batzordeburuak bilera amaitutzat 

eman du 11:30ean. 

 

 

 

Idazkaria  

Maria Soledad Gutierrez Rodriguez andrea 

 

 

 

 

Kidea 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 


