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BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO  
BATZAR OROKORREKO ETA  

LEHENDAKARITZAKO HAUTESKUNDEAK 2021 
 

3. AKTA   
  BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 
2021 eko Maiatzaren 19ko bilera 

 
 
2021eko maiatzaren 19an, 17:00etan, 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 erabaki da ondoren aipatzen diren pertsonek aurkeztutako hautagai-

zerrendak ez onartzea, pertsona horiek ez baitira hautagai, ez eta hautesle ere, ez baitaude 

Hauteskunde Batzorde honek behin betiko onartutako erroldan. 

 

- ZURIÑE HERNANDEZ DOMINGUEZ (DEPORTISTA) 
- GERARDO LATORRE PEDRET  (DEPORTISTA) 
- LUA ROTAETXE GIL  (DEPORTISTA) 

 

2º.- Federazioaren administrazio-zerbitzuetatik kirolarien eta epaile/teknikarien 

estamentuak ordezkatzeko hautagaitzak jaso ondoren, aho batez erabaki da 1. eta 2. 

eranskinetan erantsitako hautagaitzak behin-behinean onartzea. 

 

Jarraian aipatzen diren pertsonek aurkeztutako bi hautagai-zerrendek zuzendu 

beharreko akats formalak dituztela ikusi denez, aho batez erabaki da, Hauteskunde 

Erregelamenduan horri buruz ezarritakoari jarraituz, bi (2) egun ematea eskaera zuzen 

dezaten, eta ohartaraztea epe horretan behar bezala egiten ez badute, ez direla onartuko: 

 

 

- Beñat Garcia Salcedok (kirolaria) ez du batzarkideentzako eskabidea sinatu. 

-    Eneko Zarraga Laudiok ez du ordezkari izan nahi duen estamentua markatu. 
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Federazioko administrariak haiekin harremanetan jarriko dira, akats horiek aipatutako epean 

zuzentzeko. 

 

3º.- Hauteskunde-araudian eta egutegian ezarritakoaren arabera, behin-behinean 

onartutako hautagai-zerrendei buruzko erreklamazioak bi (2) egun balioduneko epean egin 

beharko dira, akta hau argitaratzen denetik aurrera. 

 

4º.- 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.  

 

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 2021eko maiatzaren 

19ko 17:30ean. 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

 


