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9/2021 AKTA 

 

 

2021eko apirilaren 23an, 13:00tan, 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. Espediente berriak esleitzea 

3. Eskaerak eta galderak. 

 

BATZORDEBURUA: 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

andrea 

 

IDAZKARIA: 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

andrea 

 
 

 

1. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  

 

 2021/000162 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 39/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000180 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 51/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000185 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 53/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000188 espedientea ebazteko proposamena 



 

 

9/2021 akta 2/4 
 

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 56/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000191 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 59/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000194 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 62/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000209 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 68/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000210 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 69/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000214 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 73/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000215 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 74/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000217 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 76/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000223 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 82/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000250 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 87/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000254 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 89/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 

2. Espediente berriak esleitzea 
 

Espediente berrien instrukzioa honela esleitzen da: 
 

 
2021/000275 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000279 

Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000280 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000281 

Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 

 

3. Eskaerak eta galderak 

Javier Bikandi Irazabal buru izango duen azken bilkura denez, eta organo horren 

lehendakaritza bere gain hartuko duen kargu berria izendatu denez, bokalek kargua 

utzi duen lehendakariari bere aintzatespena adieraztea nahi dute, agindu zitzaion 

zereginean jardun duelako. 
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Ez da galdera eta eskaera gehiagorik egin; beraz, batzordeburuak bilera amaitutzat 

eman du 14: 00etan. 

 

 

Idazkaria  

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 


