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ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GESTORA DE LA FEDERACIO DE TENNIS 
DE TAULA DE LES ILLES BALEARS 
 
 
Identificación de la sesión 
Núm.: 2/14 
Carácter: Extraordinario 
Fecha: 20 de septiembre de 2014 
Horario: de 9:30 h a 10 h 
Lugar: Salón de reuniones Palma Arena - Palma 
 
Asistentes 
 
Llorenç Sastre Colom, Presidente en funciones 
José Félix Arrom Mérida, Vicepresidente 2º 
Francisco Cañellas Gambier, Secretario 
 
Orden del día 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Modificación Calendario Electoral. 

 
 
El presidente, una vez comprobada la asistencia de los presentes miembros de la Junta Gestora abre la 
sesión. 
 
1. No procede. 

 
2. Ratificada toda la documentación electoral por parte de la DGE al no haber ninguna deficiencia, se 

decide modificar el calendario electoral para adelantar todo el proceso electoral. 
 

Se aprueba por unanimidad y se adjunta un ejemplar del citado calendario electoral modificado. 
 

 
El presidente levanta la sesión, de la cual redacto, como secretario, esta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Llorenç Sastre Colom   Fdo.: Francisco Cañellas Gambier 
         Presidente FTTIB                      Secretario 

http://www.fttib.com/
mailto:fttib@fttib.com


CALENDARI ELECTORAL PER A L’ELECCIÓ DE NOU PRESIDENT  2014-2016  FTTIB 
 
1 Resolució del conseller de 

Turisme i Esports en el BOIB 
per a la convocatòria del 
procés electoral  

 12/01/12 Conselleria de 
Turisme i 
Esports 

2 Reunió junta directiva: 
prepara actuacions prèvies, 
l’esborrany del text refós dels 
Estatuts –si s’escau-, designa 
junta electoral per sorteig, 
elabora documentació 
electoral  que ha d’aprovar 
l’assemblea general i la 
convoca amb proposta de data 
celebració elecció 
assembleistes 

Convocatòria de 
l’assemblea general 
amb 15 dies 
d’antelació a la 
celebració 

30/07/14 Federació 

3 Assemblea General 
Extraordinària: aprovació 
documentació electoral 

 16/08/14 Federació 

4 Presentació davant la DGE de 
l’original i una còpia acarada 
de l’acta de l’assemblea 
general en la qual s’han 
aprovat les actuacions prèvies 
i la documentació electoral, 
amb 2 exemplars originals 
d’aquesta i, si s’escau, dels 
text refós dels Estatuts 

7 dies hàbils des que es 
va celebrar l’assemblea 
general que ho va 
aprovar 

21/08/14 Federació 

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

20 dies hàbils 13/09/14 DGE 

6 Reunió Junta Gestora  20/09/14 Federació 
7 Presentació Acta Reunio a DGE  23/09/14 DGE 
8 Constitució junta electoral 

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

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

26/09/14 Federació 

33 Convocatòria Assemblea 
General Extraordinària per a 
l'elecció de president o 
presidenta i/o junta directiva. 

 27/09/14 Federació 

34 Presentació de candidatures el termini s'obre el 
mateix dia que es fa la 
convocatòria 
d'eleccions i es manté 
obert 15 dies naturals 

Fins 
11/10/14 

Federació 

35 Junta electoral: admet o no les 3 dies hàbils 15/10/14 Federació 



 candidatures presentades 
36 Presentació de recursos 

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

18/10/14  

37 TBE: resolució recursos 7 dies hàbils 27/10/14 TBE 
38 Publicació candidatures 

definitives i elaboració de 
paperetes 

5 dies hàbils  03/11/14 Federació 

39 Assemblea General 
Extraordinària per a l'elecció 
de president o presidenta i/o 
junta directiva 

 08/11/14 Federació 

40 Proclamació provisional 
canditat o candidats electes 

El mateix dia de la 
celebració del 
'assemblea general 

08/11/14 Federació 

41 Reclamacions davant la junta 
electoral 

3 dies hàbils 12/11/14 Federació 

42 Resolució de les reclamacions 
per part de la junta electoral 

3 dies hàbils 15/11/14 Federació 

43 Recursos davant el TBE 3 dies hàbils 19/11/14  
44 Resolució recursos pel TBE 7 dies hàbils 27/11/14 TBE 
45 Proclamació definitiva de 

candidat i/o candidats electes 
 28/11/14 Federació 

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

10 dies hàbils  12/12/14 DGE 

47 Designació membres junta 
directiva (si els ha designat el 
president o presidenta) i 
publicitat 

10 dies naturals des de 
la proclamació 
definitiva 

22/12/15 Federació 

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 
assignació de càrrecs o elegida 
per l'assemblea general 

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

01/01/15 Federació 

49 Inscripció president o 
presidenta i junta directiva en 
el Registre d'Entitats 
Esportives de les Illes Balears i 
publicació en el BOIB 

 BOIB DGE 
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