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5/2022 AKTA 

 

 

2022ko maiatxaren 16an, 12:00etan, 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.  

 

 2022/000098 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 30/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000103 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 31/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000111 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 34/2022 Ebazpenaren bidez. 
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 2022/000113 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 35/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000114 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 36/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000123 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 37/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000124 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 38/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000127 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 40/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000132 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 41/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000137 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 42/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000155 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 43/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000158 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 44/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000160 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 46/2022 Ebazpenaren bidez. 

 

 2022/000175 espedientea ebazteko proposamena  

Espedientea aztertu ondoren, Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino batzordekideari 

2022/000175 espedientea esleitu zaio, ez onartzeko ebazpen bat idatz dezan, eta, aldi 

berean, Hezkuntza Sailera bidal dezan, lanpostuaren esleipenaren aurkako gora jotzeko 

errekurtsoa baita. Aho batez onartu da, Batzordearen 47/2022 Ebazpen gisa. 

 

 2022/000199 espedientea ebazteko proposamena 

Espedientea aztertu ondoren, María Soledad Gutiérrez Rodríguez batzordekideari 

2022/000199 espedientea esleitu zaio, ez onartzeko ebazpena idatz dezan, eta, aldi 

berean, Bizkaiko Foru Aldundiko informazio publikoa eskuratzeko eskaerei buruzko 

erreklamazioen eskumena duen Erreklamazio Batzordera bidal dezan. Aho batez onartu 

da, Batzordearen 48/2022 Ebazpen gisa. 

 

 

2. Espediente berriak esleitzea 
 

 

Espediente berrien instrukzioa honela esleitzen da: 

 
 
2022/000166 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000167 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000171 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2022/000180 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 
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2022/000182 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000183 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000184 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000186 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000195 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000196 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2022/000198 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2022/000215 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2022/000219 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 

 

3. Eskaerak eta galderak 

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

eman du 14etan. 

 

 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal 

Lehendakaria ez dagoenez, Gobernantza Publiko 

eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta 

funtzionala ezartzen dituen urtarrilaren 19ko 

8/2021 Dekretuaren lehenengo xedapen 

gehigarrian ezarritakoarekin bat etorriz 

 


