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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

KULTURA ETA KIROL SAILA

204/2021 Foru Agindua, uztailaren 8koa. Aldatzea apirilaren 16ko 73/2020 Foru Agindua, apiri-
laren 16koa, Kirol Zuzendaritzako titularrari eskuordetzen diona informazio publikoa eskura- 
tzearen arloko eskaerak ebazteko eskumena

Kultura eta Kirol Saileko foru diputatuaren apirilaren 16ko 73/2020 Foru Aginduaren bidez, 
onetsi zen Pablo de Oraá Oleaga Kirol zuzendariari eskuordetzea Arabako Lurralde Historikoko 
sektore publikoaren gardentasunari, herritarren parte-hartzeari eta gobernu onari buruzko 
otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauan informazio publikoa eskuratzearen arloan aurreikusten diren 
eskaerak ebazteko eskumena, baldin eta zuzendaritza horretan izapidetzen badira. Dena den, 
Pablo de Oraá Oleagak kargua utzi zuen urriaren 20ko 493/2020 Erabakiaren bidez, eta 2020ko 
urriaren 19tik aurrera izan zituen ondorioak.

Aldi baterako izendapenen mendeko foru kargu publikoen mugikortasunak karguari lotutako 
eskumenen titulartasuna aldatzea dakar. Horregatik, eta hurrengoan izan daitezkeen aldaketak 
saihesteko, eraginkorragoa da Kirol Zuzendaritzako titularrari eskuordetze hori egitea, kargu 
hori nork betetzen duen alde batera utzita.

Ondorioz, aipatutako foru agindua aldatu behar da, eta informazio publikoa eskuratzearen 
arloko eskaerak ebazteko eskumena Kirol Zuzendaritzako titularrari eskuordetzea onetsi behar 
da, titular horren izena zehaztu gabe, horrela etorkizunean aldaketak egitea saihestuko baita.

Horregatik, eta ditudan ahalmenez baliatuz,

XEDATZEN DUT

Lehenengoa. Aldatzea apirilaren 16ko 73/2020 Foru Aginduaren lehenengo xedapena. Ho-
nela geratuko da:

“Kirol Zuzendaritzaren titularrari eskuordetzea bere zuzendaritzan izapidetzen diren infor-
mazio publikoa eskuratzearen arloko eskaerak ebazteko eskumena, zeinak araututa baitaude 
Arabako Lurralde Historikoko sektore publikoaren gardentasunaren, herritarren parte hartzearen 
eta gobernu onaren otsailaren 8ko 1/2017 Foru Arauan.

Eskuordetze hori mugagabea izango da, esanbidezko ebazpen bidez ezeztatu edo goragoko 
batek eskumena bereganatu arte.”

Bigarrena. Foru agindu honek ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera izango 
ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 8a

Kultura eta Kirol Saileko diputatua
ANA M. DEL VAL SANCHO
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