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AKTA ZK.: 3/2020 

 

2020ko otsailaren 14ko 9 t´erdietan, 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. Espedienteak esleitzea. 
 

3. Galderak eta eskaerak. 

 

 

BATZORDEBURUA: 

Javier Bikandi Irazabal jn. 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez 

and. 

 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

and. 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

and. 

 

1.  Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  

 

 2019/000285 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 101/2019 Ebazpen gisa. 

 

 2020/000001 eta 2020/000002 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 1/2020 Ebazpen gisa. 

 

 2020/000003 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 2/2020 Ebazpen gisa. 

 

 2020/000011 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 5/2020 Ebazpen gisa. 
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 2020/000014 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 6/2020 Ebazpen gisa. 

 

 2020/000022 espedientearen ebazpen-proposamena 

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

aurretik bidali da proposamena, batzordekideek azter dezaten. Aztertu ondoren, aho 

batez onartu da, Batzordearen 8/2020 Ebazpen gisa. 

 

 2019/000272 espedientea ixteko proposamena; izan ere, 2019/000271 

espedientearen berdina da, eta 95/2019 ebazpenaren bidez ebatzi zen. 

 

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea 

 

Era berean, jaso diren espedienteak honela esleitu dira: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Eskaerak eta galderak. 

 

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

eman du 11:00an. 

 

 

2020/000024 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

2020/000025 Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

2020/000034 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

2020/000035 Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

2020/000036 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 
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Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

Kidea  

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal jn. 

 


