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4/2023 AKTA 
 
 
2023ko martxoaren 21ean, 9:30ean, Gasteizen 

elkartu da Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal 

Batzordearen osoko bilkura, aurretik deialdia eginda, 

eta gai-zerrenda hau jorratu da: 

 

 

 
1. Ongi etorria 
2. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko 

proposamenak.  
3. Ana Isabel García Maté bokal berria sartzea 
4. Espediente berriak esleitzea 
5. Eskaerak eta galderak. 

 

BATZORDEBURUA:: 

Miren Martiarena Barkaiztegi 

andrea 

 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

Ana Isabel García Maté andrea 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

 
 
 

1. Ongi etorria 
 

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  
 

 2023/000025 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 14/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000049 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 19/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000052 espedientea ebazteko proposamena 
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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 20/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000056 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 23/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000060 eta 2023/000063 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 25/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000068 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 26/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000071 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 27/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000076 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 29/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000079 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 30/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000080 espedientea ebazteko proposamena 
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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 31/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000083 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 32/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000084 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 33/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

 2023/000099 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 35/2023 Ebazpenaren bidez. 

 

3. Ana Isabel García Maté bokal berria sartzea 
 
Batzordeburuak jakinarazi du Maria Soledad Gutierrez Rodríguez Batzordeko 
bokal kargutik kendu eta Ana Isabel García Maté izendatzen duen Agindua 
argitaratu dela martxoaren 14an eta 51. alean. (AGINDUA, 2023ko martxoaren 
8koa, Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuarena, Informazio 
Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeko kide bat kargutik kendu eta 
izendatzeko eta batzordearen osaera jakinarazteko dena. 2023/01311) 
 
Maria Soledadi bere dedikazioagatik eta Informazio Publikoaren Sarbiderako 
Euskal Batzordean egindako lan bikainagatik eskerrak ematea erabaki da. 
 
Ana Isabel García Maté andrea sartu da bileran, eta ongietorria eman dio, eta 
Batzordeak bere eginkizunak betetzeko erabiltzen dituen lan-moduari eta tresnei 
buruzko informazioa eman dio. 
 

4. Espedienteak esleitzea 
 

Honako espediente hauek daude esleituta:  
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2023/000089 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

2023/000103 Ana Isabel García Maté andreari 

2023/000105 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

2023/000107 a Ana Isabel García Maté 

2023/000121 Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

2023/000124 a Ana Isabel García Maté 

 
 

Erabaki da, hemendik aurrera, espedienteak zuzenean eta modu korrelatiboan 
esleituko direla, harrera-hurrenkerari jarraituz, Batzordearen bilkuran esleitu arte 
itxaron gabe, espedientearen instrukzioa arintze aldera, eta, horrela, eragindako 
hirugarrenari berehala entzungo zaio. Bilkura bakoitzean espedienteen esleipena 
berretsiko da, aldaketaren bat egin behar bada ere. 

 
5. Eskaerak eta galderak 

Ez da galdera eta eskaerarik egin; beraz, batzordeburuak bilera amaitutzat 
eman du 10:30ean. 

 
 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

Batzordekidea 

Ana Isabel García Maté andrea 

 

Batzordekidea 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

Batzordeburua 

Miren Martiarena Barkaiztegi andrea 

 


