HAUTESKUNDEAK 2020
10. AKTA

HAUTESKUNDE BATZORDEA
Hauteskunde Batzordea 2020ko ekainaren 16an bildu zen Karmel Gabin Atxabal Arostegi
jaunak bere izenean aurkeztutako idazkia ebazteko.
Ikusi da Karmel Gabin Atxabal Arostegiren izenean ekainaren 15ean aurkeztutako
idazkia (81. sarrera-erregistroa), Bizkaiko Futbol Federazioaren Hauteskunde Batzorde
honi zuzendua, non eskatzen baita egungo hauteskunde-prozesua baliogabetzeko eta
Hauteskunde-prozesua berriz hasteko, hautesle-errolda eguneratuta.
Hauteskunde Batzordeak
ERABAKI DU:
Aipatutako idazkia eta adierazitako eskaera izapidetzeko ez onartzea, gogoeta hauetan
oinarrituta:
1) Legitimazio aktiborik eza.
Hauteskunde Batzorde honek uste du eskatzaileak ez duela une honetan
hauteskunde-prozesuaren legitimazio aktiborik, ez baita "hautesle edo
hautagarri", Bizkaiko Futbol Federakundearen hauteskunde-erregelamenduaren
4. artikuluaren arabera, ezta "interesduna" ere, testu beraren 33. artikuluaren
arabera, eta hori guztia Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 3. artikuluan eta hurrengoetan
ezarritakoarekin bat etorriz.
2) Irizpide subsidiarioarekin, eta eskatzailea baliogabetzeko legitimazioa duela uste
den kasu hipotetiko hutserako soilik, Hauteskunde Batzorde honen ustez eskaera
hori epez kanpokoa da; izan ere, FVF-BFFren Hauteskunde Erregelamenduaren
11. eta 33. artikuluen babesean, Hauteskunde Batzordeak hartutako erabakien
aurka errekurtsoa jartzeko epea bi egun baliodunekoa da.
Hauteskunde Batzorde honen ekainaren 1eko 7. akta argitaratu zen FVF-BFFren
orri ofizialean 2020ko ekainaren 2an. Akta horren bidez, FVF-BFFren

hauteskunde-prozesua berriz hastea erabaki zen, eta hauteskunde-egutegi
berria erantsi zitzaion. Beraz, errekurtsoa jartzeko epea ekainaren 4an amaitu
zen, segurtasun juridikoaren oinarrizko printzipio baten arabera.
Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunaren idazkia ekainaren 15ean aurkeztu zenez,
epe baliodunetik kanpo dago.
3) Nolanahi ere, ez litzateke bidezkoa izango Hauteskunde-prozesu osoa
deuseztatzea eta berriz hastea, hautesle-errolda eguneratuta, eskatzaileak
eskatzen duen bezala; izan ere, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak,
Hirugarren Xedapen Gehigarrian, prozedurak izapidetzeko epe-mugak eta epeak
etetea ezartzen du. Epeen zenbaketa berriro hasiko da errege-dekretu honek
edo, hala badagokio, haren luzapenek indarra galtzen dutenean.
Ondoren, maiatzaren 22ko 537/2020 Errege Dekretuak, administrazio-epeei
dagokienez, 9. artikuluan xedatzen du 2020ko ekainaren 1etik aurrerako
ondorioekin etendako administrazio-epeen zenbaketa berriz hasiko dela edo
berrabiaraziko dela, hala aurreikusi bada indarrean dagoen bitartean eta
luzapenetan onetsitako lege-mailako arau batean.
Eskatzailearen asmoa da, hauteskunde-prozesua baliogabetzeaz gain, prozesua
berriz hastea, eta eskaera hori ezin da onartu aipatutako Dekretuan
ezarritakoaren arabera. Dekretu horren interpretazio logiko eta sistematiko
batek pentsarazten digu prozesua berriz hasteko berariaz hala erabakitzen duen
lege-mailako xedapen bat egon behar dela, baina kasu honetan ez da halakorik
gertatzen. Ondorioz, Hauteskunde-Batzorde honek ekainaren 1eko 7. aktan
erabakitakoa bete behar da (hauteskunde-prozesua berrekitea, 2020ko
martxoaren 16an geratu zen egoeran eta 2020ko martxoaren 5eko 4. aktaren
bidez behin betiko onartutako hautesle-erroldarekin).
Ondorioz, EZ DA ONARTZEN Karmel Gabin Atxabal Arostegi jaunak egindako eskaera,
eta, subsidiarioki, Ezetsi egiten da.

FVF-BFFren Hauteskunde-Araudiaren 34. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz,
ebazpen honen aurkako errekurtsoa aurkez daiteke Kirol Justiziako Euskal Batzordean,
erregelamenduan ezarritako epeetan.
Bilbon, 2020ko ekainaren 17an

