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Direcció General d'Esports

Exp. 19/2012 TENNIS DETAULA
Document: resolució

Emissor: DGE

Proposta de resolució de la cap de la Secció I i resolució del director general
d'Esports per la qual es ratifica la documentació electoral aprovada per la
Federació de Tennis de Taula de les lIIes Balears

Fets

1. El 10 de juliol de 2014 va tenir entrada a la Conselleria de Turisme i Esports
la dimissió del senyor Pedro Ferrando Ballesteros com a president de la
Federació de Tennis de Taula de les IlIes Balears.

2.EI 19 de juliol de 2014, es publica en el BOIB núm. 97 l'Anunci del director
general d'Esports de 15 de juliol de 2014, rnitjancant el qual es fa pública la
dimissió del senyor Pedro Ferrando Ballesteros com president de la Federació
de Tennis de Taula de les IlIes Balears i la seva substitució pel vicepresident
primer d'aquesta, que és el senyor Lorenzo Sastre Colom.
Aquesta substitució no pot tenir una durada superior a 12 mesos, sens
perjudici de la convocatoria d'eleccions a la presidencia de la federació fins a
I'exhauriment del període 2012-2016.

3. El 22 d'agost de 2014, la Federació de Tennis de Taula de les IlIes Balears
presenta a la Direcció General d'Esports I'acta de I'Assemblea General
Extraordinaria celebrada el 16 d'agost de 2014, a la qual s'aprova el nou
calendari electoral i el model de papereta i sobre per a I'elecció de president
amb dos exemplars de tota la documentació esmentada, per tal que es
procedeixi al seu examen i ratificació.

Fonaments de dret

'l.L'article 7.a) del Decret 86/2008, estableix que és competencia de
I'assemblea general, en relació amb els processos electorals federatius, aprovar
el reglament, el calendari, les paperetes i els sobres, com també el cens
electoral.
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2.L'article 33 del Decret 86/2008, diu que el president o la presidenta de la
federació ha de presentar als membres de I'assemblea general, convocats a
aquest efecte, el reglament, el cens, el model de paperetes i sobres i el calendari
electoral previst a l'article 8 de I'esmentat decret, per tal que aquest organ
I'aprovi. En aquesta sessió s'ha d'aprovar la convocatoria d'eleccions.
Una vegada aprovada tota la documentació electoral s'ha de trametre aquesta
i I'acta de la sessió, per duplicat, a la direcció general competent en materia
esportiva, perque pugui examinar-la i ratificar-la. No es poden iniciar els
processos electorals fins que la direcció general competent en materia
esportiva no ratifiqui i segelli el reglament, el calendari, i el cens electoral
referit a I'estament de clubs, per a la qual cosa disposa d'un termini de vint
dies. En el cas que s'hi apreciín deficiencies s'ha de concedir a la junta directiva
un termini de quinze dies per esmenar-Ies.

Pro posta de resolució

Propos al director general d'Esports que dicti una resolució en els termes
següents:

1. Ratificar el calendari i el model de paperetes i sobres electorals aprovat per
l'Assemblea General de la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears a
la sessió de dia 16 d'agost de 2014.

2. Advertir la Federació de Tennis de Taula de les IIles Balears que, tot i que
segons el contingut de I'acta presentada, I'assemblea atorga a la junta
electoral la facultat de modificar el calendari electoral en els suposits en
que es puguin abreujar terminis de manera justificada, l'organ competent
és la junta gestora de la federació.

3. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució -que no exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs d'alcada davant el conseller de Turisme i Esports en el
termini d'un mes comptador des de l'enderna d'haver-ne rebut la notificació,
d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
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I'article 58 de la l.lei 3/2003, de 26 de mars;, de regim jurídic de l'Administració
de la Comunitat Autónoma de les IlIes Balears.

Palma, 9 de setembre de 2014

Conforme amb la proposta. En dict resolució.

Palma, 10 de setemb e de 2014

El director gener I d'Esports

Francisco Javier
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CALENDARI ELECTORAL PERA L'ELECC/Ó DE NOU PRESIDENT 2014-2016 FTT/B

1 Resolució del conseller de
Turisme i Esports en el BOIB
per a la convocatoria del
procés electoral

12/01/12 Conselleria de
Turisme i
Esports

2 Reunió junta directiva:
prepara actuacions previes,
l'esborrany del text refós deis
Estatuts -si s'esca u-, designa
junta electoral per sorteig,
elabora documentació
electoral que ha d'aprovar
l'assemblea general i la
convoca amb pro posta de data
celebració elecció
assembleistes

Convocatoria de
l'assemblea general
amb 15 dies
d'antelació a la
celebració

30/07/14 Federació

3 Assemblea General
Extraordinaria: aprovació
documentació electoral

16/08/14 Federació

4 Presentació davant la DGE de
I'original i una copia acarada
de I'acta de I'assemblea
general en la qual s'han
aprovat les actuacions previes
i la documentació electoral,
amb 2 exemplars originals
d'aquesta i, si s'escau, deis
text refós deis Estatuts

7 dies habils des que es
va celebrar I'assemblea
general que ho va
aprovar

21/08/14 Federació

5 La DGE examina tota la
documentació. Si no hi ha
deficiencies, la ratifica.

20 dies habils 13/09/14 DGE

6 Esmena deficlencies 15 dies habils 01/10/14 Federació
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7 Resolució deficiencies
8 Constitució junta electoral

segons data acordada per la
junta directiva (veure punt 2)

33 Convocatoria Assemblea
General Extraordinaria per a
I'elecció de president o
presidenta i/o junta directiva.

34 Presentació de candidatures

10 dies habils
3 dies naturals
comptadors a partir del
dia següent a la
notificació de la
ratificació de la
documentació electoral
per part de la DGE

13/10/14
16/10/14

17/10/14

DGE
Federació



36

Proclamació definitiva de
candidat i/o candidats electes

3 dies habils des que
s'hagi notificat o des
que la reclamació
s'entengui tacítarnent
desestimada per no
haver-se dictat una
resolució expressa en
el termini establert

candidatures presentades
Presentació de recursos
davant el TBE

08/11/14

37 TBE: resolució recursos 7 dies habils
5 dies habils

17/11/14 TBE
38 Publicació candidatures

definitives i elaboració de
paperetes

22/11/14 Federació

39 Assemblea General
Extraordinaria per a I'elecció
de president o presidenta i/o
junta directiva

24/11/14 Federació

40 Procla mació provisiona I
canditat o candidats electes

El mateix dia de la
celebració del
'assemblea general

24/11/14 Federació

41 Reclamacions davant la junta
electoral

3 dies habils 27/11/14 Federació

42 Resolució de les reclamacions 3 dies hábils
per part de la junta electoral

01/12/14 Federació

43 Recursos davant el TBE 3 dies habils 04/12/14
44 Resolució recursos pel TBE 7 dies habils 15/12/14 TBE

16/12/14 Federació45

46 DGE: ratificació president o
presidenta electe (i junta
directiva, si n'és el cas)

10 dies habils 30/12/14 DGE

48 El president o la presidenta o
la junta electoral: comunicació
a la DGE, a l'Assemblea Balear
de l'Esport i a la federació
espanyola corresponent de la
composició de la junta
directiva designada pel
president o la presidenta amb #feTe";/!?
assignació de carrecs o elegida .:.r¡}~ -=-- e
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47 Designació membres junta
directiva (si els ha designat el
president o presidenta) i
publicitat

10 dies naturals des de
la proclamació
definitiva

10 dies naturals des de
la notificació de la
ratificació del president
o presidenta per part
de la DGE

09/01/15 Federació

19/01/15 Federació
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Elecció de presidentla per a 2014 - 2016

CANDIDAT/A _

(nom i lIinatges a emplenar pel votant)
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