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BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO  
BATZAR OROKORREKO ETA  

LEHENDAKARITZAKO HAUTESKUNDEAK 2021 
 

4. AKTA   
  BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 
2021 eko Maiatzaren 24ko bilera 

 
 
2021eko maiatzaren 24an, 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.- Ikusi da teknikari eta epaileen atalari buruz Aitor Elkorobarrutia Diz epaileak 

2021eko maiatzaren 20an aurkeztutako alegazioa, estamentu horretako batzarkide izateko 

hautagaien behin-behineko zerrendari buruzkoa. Bertan, ustezko akats bat zuzentzeko 

eskatzen zen, zerrendan ez agertzeagatik. Eta berriz ere BEFPko administrazio-zerbitzuei 

kontsulta egin ondoren, egiaztatu ahal izan da Aitor Elkorobarrutia Diz jaunaren eskaera zuzen 

aurkeztu zela 2021eko maiatzaren 18an. Hori dela eta, aho batez erabaki da tekniko eta 

epaileen estamentuko batzarkide izateko hautagaien zerrendan onartzea. 

 

 

2º.- Eneko Zarraga Llodio jaunak bere garaian aurkeztutako hautagai-zerrendak 

formazko akatsak zituenez, eta akats horiek zuzendu behar zirenez, bi eguneko epea eman 

zitzaion akatsa zuzentzeko, eta, hala egin ezean, hautagaitza ez onartzea erabakiko zela 

ohartarazi zitzaion. Eta zuzenketa hori egin ez denez, aho batez erabaki da, hauteskunde-

araudian horri buruz ezarritakoari jarraituz, kirolari horrek aurkeztutako hautagaitza ez 

onartzea. 

 

 

3º.- Bestalde, BEÑAT Garcia Salcedok aurkeztutako hautagaitzak akats formalak 

zituenez, eta akats horiek zuzendu behar zirenez, bi eguneko epea eman zitzaion akatsa 

zuzentzeko, eta hori egin ezean bere hautagaitza ez onartzea erabakiko zela ohartarazi 

zitzaion. Eta kasu honetan zuzenketa hori egin denez, aho batez erabaki da, Hauteskunde 
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Erregelamenduan horri buruz ezarritakoari jarraituz, kirolari horrek aurkeztutako hautagaitza 

onartzea. 

 

 

4º.- Aho batez onartu da, behin betiko, kirolarien estamentuak eta 1. dokumentu gisa 

erantsi den Teknikarien eta Epaileen estamentuak Bizkaiko Eusko Pilota Federazioko Batzar 

Nagusiko kide izateko aurkeztu diren hautagaien zerrenda Federazioaren estamentu bakoitzari 

dagozkion estamentuen arabera ordenatuta. 

 

 

5º.- Hauteskunde-egutegia ikusita, aho batez erabaki da datorren ostegunaren eguna 

berrestea, 2021eko maiatzaren 27a, kirolarien eta teknikarien-epaileen estamentuen Batzar 

Orokorreko kideak hautatzeko hauteskundeen data gisa, bere garaian onartutako 

hauteskunde-egutegian adierazitakoa berretsiz. 

 

Bizkaia frontoiaren sarrera nagusian egingo dira hauteskundeak (Luis Castresana kalea 

2, 48003-Bilbo, Bizkaia), eta botoa emateko ordutegia 11:00 etatik 20:00 etara izango da, 

etenik gabe. 

 

Federazio-estamentuetako hautesle bakoitzak bere nortasuna egiaztatu beharko du; 

horretarako, NANa, pasaportea, gidabaimena edo antzeko agiriren bat aurkeztu beharko du 

hauteskunde-mahaian. 

 

Instalazioetan COVID-19 birusaren aurka ezarriko diren prebentzio-neurriak arretaz 

jarraitzea gomendatzen da, bai eta esparruaren inguruan pilaketak saihestea ere. 

 

6º.- Aho batez onartu da Hauteskunde Mahaiaren izendapena. Honekin batera doa, 2. 

dokumentu gisa, BEFPeko Administrazio Zerbitzuek zozketa hutsaren bidez egindako 

dokumentua, Hauteskunde Araudiaren 13.4 artikuluan zehazten den bezala. 

 

7º.- Aho batez onartu dira 3. eta 4. dokumentu gisa erantsitako inprimakiak, kirolarien 

estamentuak eta BEFTeko teknikarien eta epaileen estamentuak batzarkideak hautatzeko 

botoak emateko balio duten inprimaki bakar gisa. 

 

 

8º.- 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 

24ko 11:00ean. 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

 


