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BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO  
BATZAR OROKORREKO ETA  

LEHENDAKARITZAKO HAUTESKUNDEAK 2021 
 

2. AKTA   
  BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 
2021 eko Maiatzaren 11ko bilera 

 
 
2021eko maiatzaren 11an, 10:00etan, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzako Hauteskunde 
Batzordeko kide hauek telematikoki bildu dira: 
 

JUAN CARLOS GARCIA BALBUENA, NAN zenbakia 14572988-G duena. 
IMANOL ARRESE INUNZIAGA, NAN zenbakia 72827482-Y duena. 
IÑIGO AURTENETXE LATORRE, NAN zenbakia 78948438-H duena. 

 
 

Jarraian, Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzako administrazio-zerbitzuek emandako 

dokumentazio guztia berrikusi du Hauteskunde Batzordeak, eta, aztertu ondoren, honako 

erabaki hauek hartu ditu aho batez: 

 

1º.- Aho batez, horri buruzko alegaziorik ez dagoenez, behin betiko onartu da Bizkaiko 

Pilota Federakuntzaren Batzarra Bizkaiko Pilota Federakuntzaren hurrengo 4 urteetan (2021-

2024) erosiko duten batzarkide-kopurua, 79 kidetan, honela banatuta: 

 

 Kluben eta/edo kirol-elkarteen estamentua: 55 kide, erroldan sartutako klub edo 

kirol-elkarte bakoitzeko bat. 

 

 Kirolarien estamentua: 12 kide; erroldako dagokion atalean sartu direnen artean 

hautatuko dira. 

 

 Teknikari eta epaileen estamentua: 12 kide, erroldako dagokion atalean sartu 

direnen artean hautatuak. 

 

 

2º.- Aho batez, eta horri buruzko alegaziorik ez dagoenez, behin betiko onartu da 

honekin batera doan hauteskunde-egutegia, hauteskunde-prozesu osoan indarrean egongo 

dena. Nolanahi ere, Hauteskunde Batzordeak aldaketa puntualak onartu ahal izango ditu, 

baldin eta, printzipioz aurreikusi ezin den eta premiazkoa edo haztaezina den edozein 

gorabehera gertatzen ez bada. 
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3º.- "Getxoko Euskal Pilota Taldea" klubak behin-behineko hautesle-erroldako 

kirolarien atalari buruzko alegazioa aurkeztu zuen 2021eko maiatzaren 7an, eta bertan, 

kirolarietatik zazpi (7) ez agertzeagatik ustez egindako akats bat onartu eta zuzentzeko eskatu 

zuen. Alegazio horri erantzunez, alegazioa ezestea erabaki da, aho batez, honako argudio 

hauetan oinarrituta: 

 

Bizkaiko Euskal Pilota Federazioaren Estatutuek honako hau jasotzen dute III. Tituluan: 

 

“18.artikulua 

 

1.- Kirolarien ordezkariak hemezortzi urtetik gorako kirolarien artean 

aukeratuko dira, baldin eta horiek hauteskundeen denboraldirako indarreko lizentzia 

badute eta aurreko denboraldian ere hori indarrean izan badute. Ordezkaritza hori 

aurretik aipatu baldintzak betetzen dituzten hamasei urtetik gorako kirolariek 

aukeratuko dute.” 

 

Era berean, Bizkaiko Euskal Pilota Federazioaren Hauteskunde Araudiak I. 

tituluan jasotzen du: 

 

“5.3 artikulua 

 

C) kirolarien atala; hor sartuko dira bozketa-egunean 16 (hamasei) urte bete 

dituzten kirolari guztiak, hauteskunde-garaian lizentzia indarrean izan dutenak eta 

aurreko urtean ere izan dituztenak.” 

 

Goian aipatutako artikuluak aztertu ondoren, ulertzen da bozketa-egunean hamasei 

(16) urtetik gorako pilotari orok duela boto-eskubidea hurrengo hauteskundeetan, baldin eta 

hauteskunde-denboraldian (2020-2021) lizentzia indarrean izan badu eta aurreko urtean 

(2019-2020) ere izan badu. 

 

Adierazitakoa kontuan hartuta, "Getxoko Euskal Pilota Taldea" klubak hautesle-erroldan 

sartzeko eskatutako pilotarien lizentzien izapidetzeari buruzko informazioa eskatu zaie 

BEFPeko administrazio-zerbitzuei. Zehazki, 2019-2020 eta 2020-2021 denboraldietan, pilotari 

batek ere ez zuten 2019-2020 denboraldian izapidetu federazio-lizentziak. Beraz, ez dituzte 

betetzen hautesle-erroldan sartzeko eta hautesle eta/edo hautagai izateko baldintzak. 

 

Horregatik guztiagatik, azaldutako oinarriak oinarri hartuta, aho batez erabaki da 

"Getxoko Eusko Pilota Taldea" klubak erroldari egindako alegazioa ezestea, bertan adierazitako 

pilotariek botoa emateko eskubidea baitute Bizkaiko Pilota Federazioaren Batzar eta 

Presidentetzarako hauteskunde hauetan. 
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4º.- Federazioan dauden eta federazioko administrazio-zerbitzuek eman dizkiguten 

dokumentu guztiak (fitxategiak, zerrendak eta abar) ikusita, eta aurkeztutako alegazioak 

ebatzita, aho batez onartu da, behin betiko, 3., 4. eta 5. dokumentu gisa erantsi den 

hauteskunde-errolda, federazioko estamentu bakoitzari dagozkion sekzioen arabera 

ordenatuta (klubak eta/edo kirol-elkarteak; kirolariak; teknikariak eta epaileak). 

 

 

                  5º.- Aho batez, eta hauteskunde-erregelamenduan horri buruz xedatutakoa kontuan 

hartuta, bi estamentutarako lizentzia duten pertsona fisikoek estamentu jakin batera 

atxikitzeko eskaerarik ez izateari dagokionez, erabaki da egoera horretan dauden guztiak kide 

gutxien dituen estamentuari atxikitzea (teknikarien eta epaileen estamentua). 

 

 

6º.- Aho batez, eta behin betiko onartutako hauteskunde-egutegiarekin bat etorriz, 

BEFP ren Batzar Orokorreko hautagaitzak aurkezteko epea hastea erabaki da. 

 

Halaber, aho batez erabaki da, hauteskunde-erregelamenduan eta aldez aurretik 

onartutako hauteskunde-egutegian aurreikusitakoarekin bat etorriz, interesdunek zazpi (7) 

egun naturaleko epea izango dutela kirolarien estamentuko edo teknikarien eta epaileen 

estamentuko hautagaitzak aurkezteko. 

 

7º.- Aho batez onartu da honekin batera doan 6. dokumentua, BEFPko batzarkide 

izateko hautagaitzak aurkezteko dokumentua. 

 

8º.- Hautagaitzak modu presentzialean eta/edo posta administratiboan aurkezteari 

buruz hauteskunde-erregelamenduan adierazitakoaz gorabehera, COVID-19tik eratorritako 

pandemiak eta Federazioak dituen aurrerapen informatikoek gaur egun sortzen dituzten 

salbuespenezko zirkunstantziak kontuan hartuta, Federazioan eta Kirol Etxeko lokaletan 

pertsonak beharrik gabe zirkulatzea saihesteko, aho batez erabaki da aurreikusitako posta 

elektronikoari posta elektroniko bat eranstea, betiere hautagaitzen epe barruan eta 

Federazioko Info@bepf.eus posta elektroniko ofizialera aurkezten den bitartean. 

 

 

9º.- Azkenik, aho batez erabaki da, izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko 

egungo legeriatik eratorritako eskakizunak betez, Federazioaren webgunean argitaratzea akta 

honetan jasotzen diren hartutako erabaki guztiak eta aktarekin batera doan dokumentazioa, 

bai eta federazioaren beraren iragarki-taulan jartzea ere. Hori guztia, hobeto zabaltzeko, 

Bizkaiko Foru Aldundiko kirol zuzendaritzari, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzari eta 

Federakuntza honetan inskribatutako kirol klubei bidaliko zaie.  
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Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 2021eko maiatzaren 

11ko 10:30ean. 

 

 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

 


