
 

 

 

HAUTESKUNDEAK 2020 

15. AKTA 

HAUTESKUNDE BATZORDEA 

Bizkaiko Futbol Federazioaren egoitzan bildu dira bertako Hauteskunde Batzordeko 
kideak, 2020ko ekainaren 29an. Aho batez, honako erabaki hauek hartu dituzte: 

Ikusi da Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunaren eta Marta Montero Peña andrearen 
izenean, 93. zenbakiko sarrera-erregistroko Stilo Kirol Klubaren izenean, ekainaren 
25ean aurkeztutako idazkia, Bizkaiko Futbol Federakundea Bizkaiko Federazioaren 
Hauteskunde Batzorde honi zuzendua. Bertan, honako hau eskatzen dute: 

1.- Hauteskunde-prozesua deuseztatzea eta berriz hastea, eta hauteskunde-
errolda eguneratzea, parte-hartzaileei bermerik handiena emateko. 

2.- Hautagai izan daitezkeenentzat hauteskunde-prozesua berdintasun-
baldintzetan garatuko dela bermatzea. Horretarako, jarduneko presidenteak eta kargua 
uzten duen zuzendaritza-batzordeak hurrengo denboraldiko kirol-lehiaketen 
ezinbesteko funtzionamendua eta abian jartzea eskatuko duten beharrezko kudeaketak 
eta gastu arrunta soilik egin ahal izateko behar diren neurriak emango ditu. 

3.- Etetearen kautelazko neurria, lehenengoari buruzko erabakia hartu arte. 

 

 

 

 

 

 

 



ZUZENBIDEKO OINARRIAK 

 

LEHENENGOA.- Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunak ez du legedi aktiborik 

  Hauteskunde Batzorde honen ustez, Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunak ez du 
une honetan hauteskunde-prozesuaren legitimazio aktiborik, ez baita "hautesle edo 
hautagarri", Bizkaiko Futbol Federakundearen hauteskunde-erregelamenduaren 4. 
artikuluaren arabera, ez eta "interesdun" ere, testu beraren 33. artikuluaren arabera, 
eta hori guztia 39/2015 Legearen 3. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoarekin bat 
etorriz. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urria 

 

BIGARRENA.- Marta Montero Peña andreak, Stilo Kirol Klubaren ordezkari gisa, 
hauteskunde-prozesua ezeztatzeko eta berriz hasteko egindako eskaerari dagokionez. 

a) .- 2020ko ekainaren 18an, Lehendakariaren ekainaren 18ko 14/2020 Dekretua 
argitaratu zen EHAAn. Dekretu horren azken xedapenak honako hau dio hitzez hitz: 
"Dekretu hau 2020ko ekainaren 19ko 00:00etan jarriko da indarrean". 

b) .- Ondoren, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak – Eusko Jaurlaritzako 
Zuzendaritza Fisikoa eta Kirola – Ohar bat bidali zien euskal federazio guztiei, honako 
hau adierazteko: "... alarma-egoeran hartutako neurriak indargabetuta geratu zirenez, 
ondoriorik gabe geratzen da, halaber, Eusko Jaurlaritzako Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren zuzendariaren 2020ko Ebazpenean xedatutakoa, eta berriz hasten dira kirol-
federazioen hauteskunde-prozesuak. Prozesuen epeak bezala 

Beraz, gaurtik aurrera berriro hasiko dira Euzkadiko Kirol Federazioen 
hauteskunde-prozesuak, eta abian jarriko dira hasitako prozesuak, kirol-federazio 
bakoitzaren araudiaren arabera. 

 

c). - Berrekin hitzak esan nahi du: etendakoari berriz heltzea edo jarraitzea. 

 

d) .- Araudi eta agindu horren arabera, Hauteskunde Batzorde honek 
hauteskunde-prozesua berriz hastea ebatzi zuen ekainaren 23an. 

 

 



Ondorioz, lehendakariaren ekainaren 18ko 14/2020 Dekretuak eta Eusko 
Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika, Fisika eta Kirol Sailak berariaz adierazitako 
araudia zorrotz betez, guztiz bat dator hauteskunde-prozesua berriro hastea, etenda 
geratu zen prozesu-unean. 

 

Adierazi behar dugu, zure idazkian adierazten duzunaren kontra, futbol-
federazio guztiek hauteskunde-prozesuari berrekin diotela eten zuten une prozesal 
administratiboan, besteak beste Gaztela Mantxako Futbol Federazioa, Navarako Futbol 
Federazioa eta Arabako Futbol Federazioa, ekainaren 22an baino urrunago joan gabe, 
hau da, Dekretuaren osteko bigarren egunean. Batzar Nagusian entrenatzaileen 
estamentua eta 

e) .- Hautesle-errolda behin betiko onartu zen 2020ko martxoaren 5eko 4. 
aktaren bidez, ez baitzen inolako erreklamaziorik aurkeztu Hauteskunde 
Erregelamenduaren 27. artikuluan ezarritako epean 

HIRUGARRENA.- hauteskunde-prozesu bat berdintasun-baldintzetan garatuko 
dela bermatzeko eskaerari dagokionez. 

Kirolari buruzko urriaren 15eko 10/90 Legeak, 31. artikuluan eta hurrengoetan, 
kirol-federazioen estatutuen erregulazioa ezartzen du. Estatutu horietan, federazioaren 
barne-jarduera eta horien jarduera arautzen dira. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Federazioen urtarrilaren 31ko 16/2006 
Dekretuak kirol-federazioen eginkizunak eta kudeaketak ezartzen ditu 88. artikuluan eta 
hurrengoetan. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 17ko 307/2017 Foru Aginduaren bidez 
onartutako FFFFren Estatutuek, 6. artikuluan eta hurrengoetan eta 34. artikuluan eta 
hurrengoetan, berezko dituen funtzioak jasotzen dituzte, hala nola kudeaketa, 
administrazioa eta antolaketa, besteak beste. 

Federazioak egiten dituen egintzak kudeaketa eta administrazio hutseko 
egintzak dira, eta, beraz, presidenteak eta jarduneko Zuzendaritza Batzordeak 
hauteskunde-erregelamenduak esleituta dituen eginkizunak betez egin ditzakete. Ez 
dago jasota berari ez dagokion jarduerarik, kontuan hartu behar baita hauteskunde-
aldiak ez duela geldiarazten FVF-BFFren jarduera propioa eta normala. 

 

 

 



Ondorioz, ez dira kaltegarriak eta garrantzirik gabekoak XIII. aurrekarian 
egindako adierazpenak; izan ere, Hauteskunde Batzordeari dagokionez, Bizkaiko Batzar 
Nagusien webgunean berretsi du presidentearen eta Zuzendaritza Batzordeko beste 
kide baten esku-hartzea Batzar Nagusietako talde politikoek eskatuta izan zela, eta talde 
horiek martxoan agertu behar zutela, eta horren ondorioz atzeratu egin zela. Bizkaiko 
Batzar Nagusietako lehendakari Ana Otaduy andreak ezarri zuen ekainaren 8an, eta FVF-
BFFk zehaztutako lau urteko programarekin agertu zen urtean. 

 

Azaldutako guztiagatik, FVF-BFFko Hauteskunde Batzorde honek 

 

ERABAKITZEN DU 

LEHENENGOA: Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunak egindako eskaera EZ 
ONARTZEA. 

 

BIGARRENA: Marta Marta Montero Peña andreak Stilo Kirol Klubaren ordezkari 
gisa egindako ESKAERA OSORIK EZESTEA, eta, subsidiarioki, Karmel Gabin Atxabal 
Arostegi jaunarena. 

 

HIRUGARRENA: hauteskunde Batzordeak, Hauteskunde Erregelamenduan 
ematen zaizkion eginkizunen barruan, ez du kautelazko neurriei buruzko ebazpena 
emateko eskumenik. 

 

BFF-ren Hauteskunde-Araudiaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, ebazpen 
honen aurkako errekurtsoa aurkez daiteke Kirol Justiziako Euskal Batzordean, 
erregelamenduan ezarritako epeetan. 

 

Bilbo, 2020ko ekainaren 29a. 

                                                    

 


