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4/2021 AKTA 

 

 

2021eko martxoaren 5ean, 11:00tan, 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. Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea 

3. Eskaerak eta galderak. 

 

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. Ebatzi gabe dauden espedienteak ebazteko proposamenak.  

 

• 2020/000300 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 16/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2020/000350 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 13/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2020/000354 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 14/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2021/000005 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 23/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2021/000114 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 29/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2021/000118 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 31/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

• 2021/000112 espedientea artxibatzea, 2021/00016 espedientearen berdina 

delako. 

2. Ebatzi gabe dauden espedienteak esleitzea 
 

Espediente berrien instrukzioa honela esleitzen da: 

 
 
2021/000135 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000136 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000137 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000138 

 
Maria Soledad Gutiérrez Rodríguez andreari 

 
2021/000149 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000153 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 

3. Eskaerak eta galderak 

 

Aztertu da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko 

Administrazioarekiko Auzien Salak emandako 62/2021 epaia, otsailaren 17koa, 

2018/000061 Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordean aurkeztutako 

erreklamazio-espedienteari dagokion 000667/2018 prozedura arruntari buruzkoa. 

Epai horrek ezetsi egiten du Informazio Publikoaren Sarbiderako Euskal Batzordearen 

2018ko uztailaren 6ko Ebazpenaren aurka jarritako errekurtsoa. Ebazpen horren 
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bidez, Bizkaiko Erizaintzaren Elkargoak informazio publikoa eskuratzeko eskaera 

administrazio-isiltasunez ezetsi izanaren aurka aurkeztutako erreklamazioa baietsi 

zen, eta errekurtsogileari ezartzen dizkio kostuak. 

 

Ez da egon eskaerarik ez galderarik; beraz, batzordeburuak amaiera eman dio 

bilerari 12:00etan. 

 

 

 

Idazkaria  

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Javier Bikandi Irazabal jauna 

 


