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17/2021 AKTA 

 

 

2021eko abenduaren 1ean, 9:30 etan, 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. Espediente berriak esleitzea 

4. Eskaerak eta galderak. 

 

BATZORDEBURUA:: 

Miren Martiarena Barkaiztegi 

andrea 

 

 

BATZORDEKIDEAK: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez 

andrea 

 

IDAZKARIA: 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino 

andrea 

 

 

 
 

1. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  

 

 2021/000415 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 130/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000417 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 131/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000422 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 132/2021 Ebazpenaren bidez. 
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 2021/000430 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 133/2021 Ebazpenaren bidez. 

 2021/000435 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 135/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000436 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 136/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000442 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 137/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000449 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 139/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000453 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 141/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 

2. Espediente berriak esleitzea 
 

Ez da espediente berririk sartu, eta, beraz, ez da inolako esleipenik egin 
behar. 

 

3. Eskaerak eta galderak 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien 

Salan ordenazio-eginbidea sartu denez 000874/2021 prozedura arruntari 

buruzko espedientea bidaltzeko eta interesdunak epatzeko, berehala beteko 

da, eta Batzordeak dagokion ebazpena emango du. Betetze hori gauzatzeko 

azterketan, ohartarazten da abuztuaren 4ko 110/2020 Ebazpenak akats bat 

duela «gaia» erreferentzian, eta, hala ere, zuzena dela ebazpenaren edukia, 

García jaunak Ekonomia eta Ogasun Saileko Zerbitzu Zuzendaritzak 

2020/000241 espedientean emandako ebazpenaren aurka egindako 

erreklamazioari buruzkoa. 

 

Ez da galdera eta eskaera gehiagorik egin eta, beraz, lehendakariak bilkura 

amaitutzat eman du 10: 00etan. 

 

 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Miren Martiarena Barkaiztegi andrea 

 


