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ELECCIONES FTTIB 2012-2016 

 
 
 

RATIFICACIÓN DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA  
“FEDERACIÓ DE TENNIS DE TAULA DE LES ILLES BALEARS” 

 
 
Una vez finalizado el plazo para presentar recurso ante el TBE, el presidente electo el Sr. Pedro 
Ferrando Ballesteros queda ratificado como presidente de la Federació de Tennis de Taula de les 
Illes Balears para los próximos 4 años. 
 
 
Se adjunta Resolución de la ratificación del presidente electo por parte de la DGE. 
 
 
 
 
 
 
Palma de Mallorca, a 1 de febrero de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Mgta. Begoña Ramis Banús              
Presidenta de la Junta Electoral    
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Govern de les Illes Balears
Conselleria de Turisme í Esports

Direcció General dlEsporn
Exp. 19/2012 TENNIS TAULA

Document: resolució
Emissor: DGE

Resolució del director general d'Esports per la qual es ratifica el president
electe de la Federació de Tennis de Taula de les lIIes Balears

Fets

1. El 25 de juny de 2012 la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears va
trametre a la Direcció General d'Esports dos originals de I'acta de
l'Assemblea General Extraordinaria de dia 16 de juny de 2012, en la qual es
varen aprovar les actuacions previes i preparatories del procés electoral
2012-2016, així com la documentació electoral i el text refós deis Estatuts.
En aquesta assemblea es va optar pel sistema de representació recollit a
I'article 4 b) del Decret 86/2008 (estaments). També s'acorda que l'organ
de gestió i administració de la Federació ha de ser col-Iegiat, format per una
junta directiva nomenada pel president.

2. L'11 de juliol de 2012 el conseller de Turisme i Esports va ratificar les
actuacions previes i preparatories i la documentació electoral del procés
2012-2016, així com el text refós deis Estatuts, d'acord amb la proposta del
director general d'Esports.

3. El 22 de novembre de 2012, la Federació de Tennis de Taula de les IIIes
Balears dóna trasllat de I'acta de la junta electoral relativa a la proclamació
definitiva deis assembleistes, fent-hi constar que no es va presentar cap
impugnació en el termini assenyalat en el calendari electoral.
El 30 de novembre de 2012 es va rebre una declaració jurada del secretari
de la junta electoral de la Federació de Tennis de Taula de les IlIes Balears a
la qual hi fa constar que a I'hora de proclamar els assembleistes es va
incloure com a tal el Club Tennis Taula Ciutadella, que no va presentar cap
candidatura, mentre que es va excloure el Club Tennis Taula Alaior, que sí
n'havia presentada, d'acord amb la documentació de que disposa
I'esmentat argan. És per aixo que aquest document ha de servir d'esmena
de I'acta de proclamació deis assembleistes abans referit.
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4. L'll de gener de 2013 té entrada en el registre general de la Conse\\eria de
Turrsrne ; fsports I)acta de la junta electoral de 26 de desembre de 2012 per
la qual es proclamen les candidatures definitives a la presidencia de la
federació.
Així mateix es presenta una certificació de la junta electoral de 26 de
desembre de 2012 on hi consta que no s'ha rebut impugnació alguna en el
termini estipulat en el calendari electoral.

5. El 17 de gener de 2013 la mesa electoral de la Federació de Tennis de Taula
de les IlIes Balears comunica, mirjancant acta de 13 de gener de 2013, que es
proclama provisionalment com a president d'aquesta entitat el senyor Pedro
Ferrando Ballesteros.
Igualment s'adjunta acta de la Junta Electoral de 17 de gener de 2013 per la
qual s'acorda, vist que no s'ha produit reclamació alguna en el termini indicat
en el calendari electoral, proclamar definitivament el senyor Pedro Ferrando
Ballesteros com a president electe de la Federació de Tennis de Taula de les
IlIes Balears per al període 2012-2016.

6. La Direcció General d'Esports s'ha assabentat de que no s'han presentat
recursos davant el Tribunal Balear de l'Esport en el termini fixat en el calendari
electoral.

Fonaments de dret

1. La Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les IlIes Balears.

2. El Decret 86/2008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els
processos electorals de les federacions.

L'article 33, incardinat en el capítollll del Decret 86/2008 referit al sistema
de representació per estaments, diu que correspon al conseller o a la
consellera competent en materia esportiva convocar els processos
electorals, regular-los i determinar el període perque es duguin a terme
rnitjancant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
IlIes Balears.
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 en I'article 8
d'aquest 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 duplicar, 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
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materia esportiva no ratifiqui i segelli el reglament, el calendari i els cens
e(ectora(s re(erit a {Jestament de clubs, per a la qual cosa disposa d'un
termini de vint dies. En el cas que s'hi aprecim deficiencies s'ha de concedir
a la junta directiva un termini de quinze dies per esmenar-Ies.

L'article 20.2 estableix que la junta electoral federativa ha de trametre a la
direcció general competent en materia esportiva la relació d'assembleistes
electes o nats, d'acord amb l'opció triada i un cop resoltes les
reclamacions possibles.

L'article 20.3 disposa que en el cas que no s'hagin presentat reclamacions
davant la junta electoral federativa o en el cas que se n'hagin presentat i
s'hagin desestimat, aquesta ha de trametre a la direcció general competent
en materia d'esports un certificat del secretari o de la secretaria de la junta
electoral federativa amb el vistiplau del president o de la presidenta que
acrediti la proclamació deis candidats.

D'acord amb l'article 20.4, la direcció general competent en materia
esportiva, un cop assabentada de les reclamacions presentades davant la
junta electoral federativa, en el suposit que se n'hagin presentat o
assabentada que no se n'ha presentat cap, ha de ratificar el president o la
presidenta. A partir de la notificació de la ratificació, el president o la
presidenta disposa d'un termini de deu dies naturals per comunicar a la
direcció general competent en materia esportiva la composició de la junta
directiva que hagi designat.

L'article 39.2 diu que a la segona sessió de I'assemblea s'ha de proclamar
president electe o presidenta electa el candidat o la candidata que hagi
obtingut més vots valids d'entre els assembleistes. Si la federació ha decidit
la designació de la junta directiva per part del president o de la presidenta
s'acaba I'elecció.

3. La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 21 de desembre de 2011,
per la qual s'estableix I'inici deis processos electorals de les federacions
esportives de les Illes Balears per a la constitució de les assemblees generals
respectives i per a I'elecció deis presidents corresponents.

4. La l.lei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

5. La Llei 3/2003, de 26 de m a rc;:, de regirn jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Per tot aixo, dict la següent
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Resolució

1. Ratificar el senyor Pedro Ferrando Ballesteros com a president electe de la
Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears.

2. Informar al senyor Pedro Ferrando Ballesteros:

a) Que disposa d'un termini de deu dies naturals, a comptar a partir de
l'enderná d'haver rebut la notificació d'aquesta Resolució, per
comunicar a la Direcció General d'Esports la composició de la junta
directiva que designi.

b) Que un cop realitzada la composició de la junta directiva, la Direcció
General d'Esports ordenara la inscripció del president i de la junta
directiva de la Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears en el
Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i la publicació
d'aquests en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I
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 I'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i I'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de m a rc;:, de regirn jurídic de
l'Administració de la Comunitat Autoriorna de les IIles Balears.

Palma de Mallorca, 24 de gener de 2013

Francisco J
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