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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

DIPUTATU NAGUSIAREN SAILA

660/2019 Ebazpena, martxoaren 28koa, Diputatu nagusiaren Kabinetearen jarduneko zuzenda-
riarena. Honen bidez, argitara ematen da Hauteskunde Batzorde Zentralak 2019ko martxoaren 
18an onartutako erabakia, zeinaren bidez onartu baitziren akta hauen ereduak: batetik, hau-
teskunde mahaien boto kontaketaren eta bilkuren akta, eta, bestetik, eskualdeko hauteskunde 
batzordeen eraketako akta, boto kontaketarako akta, boto kontaketarako bilkuraren akta eta 
hautetsiak aldarrikatzeko akta

Hauteskunde Batzorde Zentralak, 2019ko martxoaren 18an, erabaki zuen Arabako Foru Al-
dundiak proposatuta eta Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko Lege Organikoaren 
19.1.g) artikuluarekin bat etorriz, 2019ko maiatzaren 26an egitekoak diren Arabako Lurralde 
Historikoko Batzar Nagusietarako hauteskunde orokorretan erabiltzeko honako akta hauen ere-
duak onestea: batetik, hauteskunde mahaien boto kontaketaren eta bilkuren akta, eta, bestetik, 
eskualdeko hauteskunde batzordeen eraketako akta, boto kontaketako akta, boto kontaketako 
bilkuraren akta eta hautetsiak aldarrikatzeko akta.

Ondorioz, Arabako Foru Aldundiaren Antolaketari, Funtzionamenduari eta Lege Araubi-
deari buruzko Foru Arauaren 102. artikuluan xedatutakoaren arabera dagozkidan ahalmenez 
baliatuz (52/1992 Foru Araua, abenduaren 18koa), eta Hauteskunde Batzorde Zentralak 2019ko 
martxoaren 18an onartutako erabakiaren 2. atalean xedatutakoaren arabera,

EBAZTEN DUT

ALHAOn argitararaztea Hauteskunde Batzorde Zentralak 2019ko martxoaren 18an onartu-
tako erabakia, zeinaren bidez onartu baitziren 2019ko maiatzaren26an egitekoak diren Arabako 
Lurralde Historikoko Batzar Nagusietarako hauteskunde orokorretan erabiltzeko honako akta 
hauen ereduak: batetik, hauteskunde mahaien boto kontaketaren akta eta bilkuren akta, eta, 
bestetik, eskualdeko hauteskunde batzordeen eraketaren akta, boto kontaketako akta, boto 
kontaketako bilkuraren akta eta hautetsiak aldarrikatzeko akta.

Vitoria-Gasteiz, 2019ko martxoaren 28a

Diputatu Nagusiaren Kabinetearen jarduneko zuzendaria
ELENA FERREIRA SEBASTIÁN
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Hauteskunde Batzorde Zentralaren 2019ko martxoaren 18ko erabakia, akta eredu hauek 
onartzen dituena: batetik, hauteskunde mahaien boto kontaketaren eta bilkuren akta, 
eta, bestetik, eskualdeko hauteskunde batzordeen eraketako akta, boto kontaketako 

akta, boto kontaketako bilkuraren akta eta hautetsiak aldarrikatzeko akta 

Hauteskunde Batzorde Zentralak, dataren egunean egindako bilkuran, jarraian ematen den 
erabakia hartu du adierazitako gaiaren inguruan.

261/375 espedientea

Egilea: Diputatu Nagusiaren Kabinetearen jarduneko zuzendari andrea.

2019ko maiatzaren 26an egitekoak diren Arabako Lurralde Historikoko Batzar Nagusietarako 
hauteskundeetan mahaiek eta hauteskunde batzordeek erabiltzeko akta ereduak.

ERABAKIA

Arabako Foru Aldundiak proposatuta eta Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 
19ko Lege Organikoaren 19.1.g) artikuluarekin bat etorriz, honako akta hauen ereduak onestea: 
batetik, hauteskunde mahaien boto kontaketaren eta bilkuren akta, eta, bestetik, eskualdeko 
hauteskunde batzordeen eraketako akta, boto kontaketako akta, boto kontaketako bilkuraren 
akta eta hautetsiak aldarrikatzeko akta.

Erabaki hau Arabako Foru Aldundiko diputatu nagusiari helaraztea, Arabako Aldizkari Ofi-
zialean argitaratzeko agindu dezan.

Diputatuen Kongresuaren Jauregian, 2019ko martxoaren 18an

Lehendakaria
SEGUNDO MENÉNDEZ PÉREZ
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