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10/2021 AKTA 

 

 

2021eko maiatxaren 24an, 12:00tan, Gasteizen 

elkartu da Informazio Publikoaren Sarbiderako 

Euskal Batzordearen osoko bilkura, aurretik 

deialdia eginda, eta gai-zerrenda hau jorratu da: 

 

 

 
1. Agurra eta Informazio Publikoaren 

Sarbiderako Euskal Batzordearen 

Batzordeburu berriaren aurkezpena 

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko 

proposamenak.  

3. Espediente berriak esleitzea 

4. Eskaerak eta galderak. 

 

SARTZEN DEN 

BATZORDEBURUA:: 

Miren Martiarena Barkaiztegi 

andrea 

 

 

KARGUA UZTEN DUEN 

BATZORDEBURUA: 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

andrea 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

 
 

 

 
1. Agurra eta Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen 

Batzordeburu berriaren aurkezpena 

 

Javier Bikandi Irazabali, Batzordeko batzordeburu ohiari, eskerrak eman zaizkio 

gardentasuna bermatzeko organo horrek eskatzen duen lanaren filosofia eta 

kultura batzordeburuari helarazteagatik, bai eta organo horren buru izan den 

lau urteetan egindako lanagatik ere. 

 

Eta ongietorria eman zaio batzordeburu berriari, gardentasuna kontrolatzeko 

organo gisa Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordeak esleituta 
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duen lanari jarraipena emateko; bereziki, hautazko izaeraz eta 

administrazioarekiko auzien ordenara iritsi aurretik, herritarrek informazio 

publikoa eskuratzearen arloan jardun-eremu bateko administrazio publikoek 

ukatzeko emandako berariazko nahiz ustezko ebazpen ororen aurrean jartzen 

diren erreklamazioak aztertzeko. 

  
 

Jarraian, batzordeburu ohia ez da gai-zerrendako hurrengo gaiak aztertzera 
joan. 
 

 

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  

 

 2021/000184 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 52/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000202 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 64/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000204 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 66/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000211 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 70/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000212 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 71/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000213 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 72/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000216 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 75/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000218 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 77/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000219 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 78/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000220 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 79/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000221 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 80/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000222 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 81/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000239 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 84/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000244 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 85/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000246 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 86/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000262 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 92/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000279 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 94/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000280 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 95/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000281 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 96/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

3. Espediente berriak esleitzea 
 

Espediente berrien instrukzioa honela esleitzen da: 
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2021/000285 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000294 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000296 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000310 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000311 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000312 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000315 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000327 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 

 

4. Eskaerak eta galderak 

 

Ez da galdera eta eskaerarik egin; beraz, batzordeburuak bilera amaitutzat 

eman du 14: 00etan. 

 

 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Miren Martiarena Barkaiztegi andrea 

 


