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12/2021 AKTA 

 

 

2021eko uztailaren 23an, 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. Espediente berriak esleitzea 

3. 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.  

 

 2021/000285 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 97/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000294 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 98/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000296 espedientea ebazteko proposamena 



 

 

12/2021 akta 2/3 
 

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 99/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000298 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 105/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000310 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 100/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000312 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 102/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000327 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 104/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000332 espedientea Arabako Foru Aldundira bideratzea eta 

erreklamatzaileari jakinaraztea. 

 

 2021/000334 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 108/2021 Ebazpenaren bidez. 

 

 2021/000337 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 109/2021 Ebazpenaren bidez. 
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2. Espediente berriak esleitzea 
 

Espediente berrien instrukzioa honela esleitzen da: 
 

 
2021/000345 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000354 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000356 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000357 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000358 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000368 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 
2021/000371 

 
Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andreari 

 

3. Eskaerak eta galderak 

 

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

eman du 11: 50etan. 

 

 

Idazkaria  

Koldobike Uriarte Ruiz de Eguino andrea  

 

 

 

 

Batzordekidea 

María Soledad Gutiérrez Rodríguez andrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batzordeburua 

Miren Martiarena Barkaiztegi andrea 

 


