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BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO  
BATZAR OROKORREKO ETA  

LEHENDAKARITZAKO HAUTESKUNDEAK 2021 
 

8. AKTA   
  BIZKAIKO EUSKO PILOTA FEDERAKUNTZAKO 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 
2021 eko Ekainaren 16ko bilera 

 
 
2021eko ekainaren 16an, 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.- Horri buruzko alegaziorik ez dagoenez, aho batez, behin-betikoz onartu da ENAITZ 

OLAETA ASTIGARRAGAK aurkeztu duen Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzaren 

Lehendakaritzarako hautagaitza. 

 

2º.- Kontuan hartuta Bizkaiko Pilota Federakuntzako lehendakaritzarako behin betiko 

hautagaitza bakarra dagoela, eta horri buruz Kulturako sailburuaren 2012ko otsailaren 19ko 

Aginduan, euskal kirol federazioen eta lurralde federazioen hauteskunde-erregelamenduak 

prestatzeko eta hauteskundeak egiteko irizpideak ezartzekoan, xedatutakoa kontuan hartuta, 

honako hau esaten da: 

 

“68. artikulua.– Hautagai-zerrenda bakarra.  

 

Federazioaren Presidentziarako hautagai-zerrenda bakarra dagoenean, ez da 

beharrezkoa izango inolako bozketarik, eta besterik gabe Hauteskunde Batzordeak 

hautagaia izendatuko du Federazioaren presidente.” 

 

…. Indarrean dagoen Hauteskunde Araudiaren 28. artikuluan bezala: 
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“28. Artikulua: Hautagai bakarra. 

 

Bizkaiko Euskal Pilota Federazioko Lehendakaritzako hautagai bakarra aurkezten bada, 

ez da hauteskunderik egin beharko, eta Hauteskunde Batzordeak zuzenean 

aldarrikatuko du hautagai hori.”   

 

Aho batez erabaki da ENAITZ OLAETA ASTIGARRAGA jauna, behin- behinekoz, 

Bizkaiko Eusko Pilota Federakuntzako lehendakari izendatzea. 

 

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

onartutako Lehendakariaren aldarrikapenari buruzko erreklamazioak akta hau argitaratu eta bi 

(2) laneguneko epean egin beharko dira. 

 

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 ekainaren 

16ko 10:30ean. 

 

 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

 

 
 

 


