Abstentzioa edo inhibizioa jakinarazitako kargu publikodunen zerrenda
(1/2014 LEGEA, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena)

Eguneratze data:
Kargu publikoak

Organoa / Saila

Abstentzio mota
Abstentzioaren data

2020/07/22

Izendapen. data
Ebazpen. data

Arrazoia

Gaia

ARRIZABALAGA ORMAECHEA, IÑAKI

ZERBITZU ZUZENDARITZA

ZUZENDARIA

Enplegu eta Gizarte Politikak Saila

2013/04/25

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2017/02/14

Gizaker S.L.

Contratación

BARASORDA GOICOECHEA, JUAN MARIA

FUNTZIO PUBLIKOKO ZUZENDARITZA

ZUZENDARIA

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Saila

2012/12/27

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2019/11/04

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2019/09/03

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2019/05/29

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2019/05/02

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2019/01/25

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2018/11/22

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2018/09/12

Autorización de compatibilidad de actividades

1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2018/06/07

Autorización de compatibilidad de actividades

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00133/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00127/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00116/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00112/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00104/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00096/1027002)

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdtes. nº 00025/1027002, nº
00065/1027002 y nº 00075/1027002)

1/5

Abstentzioa edo inhibizioa jakinarazitako kargu publikodunen zerrenda
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1a

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Interes pertsonala izatea aztertuko den gaian edo gai horretako ebazpenak eragin diezaiokeen beste batean;
sozietate edo erakunde interesdunen bateko administratzaile izatea, edo interesdunen batekin ebatzi gabeko auziren bat izatea.

2018/01/15

Autorización de compatibilidad de actividades

ECHANOVE LANDAJUELA, ELIXABETE
ZUZENDARIA

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00058/1027002)

TOKI ADMINISTRAZIOEKIKO HARREMANETARAKO ETA ADMINISTRAZIO
ERREGISTROETAKO ZUZENDARITZA
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Saila

2013/04/19
2019/11/30

1e

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Gaian zerikusi zuzena duen pertsona fisiko edo juridikoren batekin zerbitzu-harremana izatea edo pertsona
horri azken bi urteetan edozein era, baldintza eta tokitan lan-zerbitzuak eskaini izatea.

2018/11/07

Solicitud del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de
Bizkaia.

Dictado de acto administrativo para resolución de solicitud

ETXEBERRIA ARANBURU, ALEX

ZUZENDARITZA NAGUSIA / KUDEATZAILETZA

SOZIETATEAREN GERENTEA

EJIE, S.A.

2013/11/19

1b

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Laugarren maila arteko odol-ahaidetasuna edo bigarren maila arteko ezkontza-ahaidetasuna izatea
interesdunetako edozeinekin, erakunde edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, edo prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo
mandatariekin, edo horien bulego berekoa izatea edo horiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzan.

2019/11/07

UTE El Corte Ingles S.A.y GERTEK. S.A. (Expdte. 026-2019)

1b

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Laugarren maila arteko odol-ahaidetasuna edo bigarren maila arteko ezkontza-ahaidetasuna izatea
interesdunetako edozeinekin, erakunde edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, edo prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo
mandatariekin, edo horien bulego berekoa izatea edo horiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzan.

2019/07/15

UTE El Corte Ingles S.A.y GERTEK. S.A. (Expdte. 071-2019)

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2018/07/03

UTE Informática el Corte Ingles, S.A.-GERTEK. S.A. (Expdte.
003/2018)

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2018/03/21

GERTEK. S.A. (Expdte. 119/2017)

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2017/11/22

GERTEK. S.A. (Expdte. 094/2017)

1b

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Laugarren maila arteko odol-ahaidetasuna edo bigarren maila arteko ezkontza-ahaidetasuna izatea
interesdunetako edozeinekin, erakunde edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, edo prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo
mandatariekin, edo horien bulego berekoa izatea edo horiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzan.

2017/10/17

GERTEK. S.A. (Expdte. 076/2017)

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación

Expediente de contratación
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1b

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Laugarren maila arteko odol-ahaidetasuna edo bigarren maila arteko ezkontza-ahaidetasuna izatea
interesdunetako edozeinekin, erakunde edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, edo prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo
mandatariekin, edo horien bulego berekoa izatea edo horiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzan.

2017/10/17

GERTEK. S.A. (Expdte. 054/2017)

1b

Prozeduran parte ez hartzea, honako arrazoi hauek direla eta: Laugarren maila arteko odol-ahaidetasuna edo bigarren maila arteko ezkontza-ahaidetasuna izatea
interesdunetako edozeinekin, erakunde edo sozietate interesdunen bateko administratzaileekin, edo prozeduran esku hartzen duten aholkulari, legezko ordezkari edo
mandatariekin, edo horien bulego berekoa izatea edo horiekin elkartuta egotea aholkularitza, ordezkaritza edo mandataritzan.

2017/02/14

GERTEK. S.A.

Expediente de contratación

Expediente de contratación

ISPIZUA ZUAZUA, JESUS ALFREDO

GIZARTE EKONOMIAREN ZUZENDARITZA

2015/07/17

ZUZENDARIA

Lana eta Justizia Saila

2017/01/20

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2017/01/10

Asociación Internacional de Derecho Cooperativo de la Universidad
De Deusto

Ayudas y subvenciones

MARTINEZ DE CABREDO ARRIETA, ERNESTO

ZUZENDARITZA NAGUSIA

ZUZENDARI NAGUSIA

URA, Uraren Euskal Agentzia

2016/12/17

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2018/10/17

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2018/01/22

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2017/09/08

Construcciones Amenabar, S.A.

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2017/05/23

UTE Construcciones Amenabar, S.A. Promociones Balzola, S.A.

Fase de apertura de ofertas económicas en procedimiento de licitación (ura/002/2018).

Fase de apertura de ofertas técnicas en procedimiento de licitación.

Fase de apertura de ofertas económicas en procedimiento de licitación.

Expediente de contratación
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Abstentzioa edo inhibizioa jakinarazitako kargu publikodunen zerrenda
(1/2014 LEGEA, ekainaren 26koa, Kargu Publikodunen Jokabide Kodea eta Haien Interes Gatazkak Arautzen dituena)
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3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2017/02/17

UTE Construcciones Amenabar, S.A. Promociones Balzola, S.A.

Expediente de contratación

MUÑOZ OTAEGI, JOSE ANGEL MARIA

KULTURA SAILBURUORDETZA

SAILBURUORDEA

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

2017/04/22

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2018/12/13

Irati komikian oinarritutako film baten egitasmoa

Diru-laguntza emateko prozedura

TAPIA OTAEGUI, MARIA ARANZAZU

KONTSEILARITZA

SAILBURUA

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

2016/11/28

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2020/07/21

Financiación de proyectos de I+D de investigación rellacionados con
la lucha contra el coronavirus

4

Beste batzuk.

2019/07/08

Vicomtech

4

Beste batzuk.

2017/12/05

Vicomtech

4

Beste batzuk.

2017/11/16

Tecnalia, Vicomtech, Ik4-Ikerlan y Bcam

URZELAI INZA, AITOR
ZUZENDARIA

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

Procedimiento de concesión de Subvención Directa

EKINTZAILETZAREN, BERRIKUNTZAREN ETA INFORMAZIO
GIZARTEAREN ZUZENDARITZA
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak Saila

2013/04/25

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2017/11/13

MIK, S.Coop.

Expediente de contratación

ZEARRETA OTAZUA, ANDRES

FUNTZIO PUBLIKOKO SAILBURUORDETZA

SAILBURUORDEA

Gobernantza Publikoa eta Autogobernua Saila

2012/12/27
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2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2018/02/09

Autorización de compatibilidad de actividades

2

Beren interesak, ezkontide edo izatezko bikotekidearenak edo laugarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideen interesak edo hirugarren
pertsonekin partekatzen dituztenak agertzen edo bultzatzen diren jarduera, erabaki edo ekimenetan parte ez hartzea.

2017/01/20

Autorización de compatibilidad de actividades

Procedimiento de solicitud de autorización de compatibilidad (Expdte. nº 00064/1027002)

Derechos y Obligaciones de Cargos públicos

ZUPIRIA GOROSTIDI, BINGEN

KONTSEILARITZA

SAILBURUA

Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2019/02/20

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Gobernu Kontseiluari akordio
Proposamenaren aurkeztea

3

Zenbait enpresa, sozietate edo erakunderen interesak ukitzen dituzten gaietan edo gai horien inguruko erabakietan esku ez hartzea, baldin eta beren zerbitzu-harremana
hasi aurreko bi urteetan enpresa, sozietate edo erakunde horietako zuzendaritza- edo gobernu-organoetan kargu publikodun gisa aritu badira, bai kargu publikodunak berak
bai ezkontide edo izatezko bikotekideak edo bigarren mailara arteko odolkidetasuneko edo ezkontza-ahaidetasuneko senideak edo berekin interes partekatuak dituzten
hirugarren pertsonak.

2018/01/24

Zerbitzuak eskaintzeko lizentzia-emateko lehiaketa

2016/11/28

Euskal Autonomía Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko
zerbitzuak eskaintzeko lizentziak ematea

Euskal Autonomía Erkidegoan maiztasun modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-komunikazioko
zerbitzuak eskaintzeko lizentziak emateko lehiaketa
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