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Resolució del director general d’Esports per la qual es ratifica el president de la
Federació de Triatló de les Illes Balears (període 2020-2024)

1. El 5 d’octubre de 2020, la Federació de Triatló de les Illes Balears va
trametre a la Direcció General d’Esports l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària celebrada el 26 de setembre de 2020, per tal d’aprovar les
actuacions prèvies i preparatòries del procés electoral 2020-2024 així com
la documentació electoral corresponent.
Segons els acords adoptats, aquesta entitat opta pel sistema de
representació recollit a l’article 4.b) del Decret 86/2008 (estaments). També
s’acorda que l’òrgan de gestió i administració de la federació ha de ser
col·legiat, format per una junta directiva nomenada pel president.
2. El 19 d’octubre de 2020, la Direcció General d’Esports, un cop revisada la
documentació presentada, requereix la federació per tal que esmeni les
deficiències detectades.
3. El 30 d’octubre de 2020, la Federació de Triatló de les Illes Balears esmena
alguna de les deficiències comunicades en el punt anterior.
4. El 4 de novembre de 2020, la Direcció General d’esports torna a requerir la
federació Balear de Triatló.
5. El 20 de novembre de 2020, la Federació de Triatló de les Illes Balears
presenta la documentació requerida.
6. El 3 de desembre de 2020, el director general d’Esports va ratificar les
actuacions prèvies i preparatòries, així com la documentació electoral
corresponent al procés 2020-2024 dut a terme per la Federació de Triatló
de les Illes Balears.
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7. El 12 de desembre de 2020, la Federació de Triatló de les Illes Balears
presenta l’acta de constitució de la Junta Electoral d’11 de desembre de
2020.

9. L’11 de març de 2021, la Federació de Triatló de les Illes Balears presenta
davant la Direcció General d’Esports l’acta de la junta gestora de 9 de març
de 2021, per la qual s’aprova la modificació del calendari electoral.
10. El 25 de març de 2021, la Federació de Triatló de les Illes Balears presenta
l’acta de Junta Electoral de 10 de març de 2021, acreditativa de la
proclamació provisional de les candidatures a assembleistes de la
federació per al període 2020-2024.
11. El 5 de juliol de 2021, la Federació de Triatló de les Illes Balears presenta
l’acta de la Junta Electoral de 5 de juliol de 2021, relativa a la proclamació
definitiva de la candidatura única a president, cosa que es comunica a la
Direcció General d’Esports als efectes que pertoquin.
12. El 9 de juliol de 2021, la Direcció General d’Esports requereix la federació
per tal que esmeni una serie de deficiències en relació a la proclamació
provisional de candidatures a assembleistes.
13. El 13 de juliol de 2021, la Federació de Triatló de les Illes Balears presenta
la proclamació de les candidatures definitives a assembleistes de la
federació per al període 2020-2024.
14. El 16 de juliol de 2021, la Federació de Triatló de les Illes Balears presenta
la documentació requerida.
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8. El 24 de febrer de 2021 el Tribunal Balear de l’Esport va dictar acord per
qual s’estima el recurs presentat per la senyora María Teresa Prior Morcillo
en representació del Club Esportiu Balear + Qtrail contra la resolució de la
Junta Electoral de la Federació de Triatló de les Illes Balears de 29 de gener
de 2021, i s’acorda declarar la nul·litat de la resolució de la junta electoral
de 29 de gener de 2021, admetre la candidatura a assembleista del Club
Esportiu + Qtrail i retrotreure el procés electoral al moment d’aprovació de
candidatures a assembleistes.

2

Adreça de validació:
https://csv.caib.es/hash/1626693662214-318521182-2731320949706636491
CSV: 1626693662214-318521182-2731320949706636491

Pàgina 2/6

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

Consideracions tècniques i jurídiques

L’article 184 disposa que el Tribunal Balear de l’Esport és l’òrgan suprem
jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari a les
Illes Balears, que, amb el suport material, de personal i pressupostari de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, actua amb total
autonomia i independència i decideix, en última instància en via
administrativa, sobre les qüestions electorals, competitives i disciplinàries
esportives de la seva competència establertes en aquesta llei i en les
disposicions reglamentàries que la despleguin.
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 capítol III del Decret 86/2008 referit al sistema
de representació per estaments, diu que correspon al conseller o a la
consellera competent en matèria esportiva convocar els processos
electorals, regular-los i determinar el període perquè es duguin a terme
mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
El president o el president de la federació ha de presentar als membres de
l’assemblea general, convocats a aquest efecte, el reglament, el cens, el
model de paperetes i sobres i el calendari electoral previst en l’article 8
d’aquest decret, per tal que aquest òrgan l’aprovi. En aquesta sessió s’ha
d’aprovar la convocatòria d’eleccions.
Una vegada aprovada tota la documentació electoral s’ha de trametre
aquesta i l’acta de la sessió, per duplicat, a la direcció general competent
en matèria esportiva perquè pugui examinar-la i ratificar-la. No es poden
iniciar els processos electorals fins que la direcció general competent en
matèria esportiva no ratifiqui i segelli el reglament, el calendari i el cens
electorals referit a l’estament de clubs, per a la qual cosa disposa d’un
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1. La Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.
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termini de vint dies. En el cas que s’hi apreciïn deficiències s’ha de concedir
a la junta directiva un termini de quinze dies per esmenar-les.
L’article 20.2 estableix que la junta electoral federativa ha de trametre a la
direcció general competent en matèria esportiva la relació d’assembleistes
electes o nats, d’acord amb l’opció triada i un cop resoltes les reclamacions
possibles.

L’article 21 estableix que si només es presenta o resta vàlida una única
candidatura, com en el cas de la Federació de Triatló de les Illes Balears, no
s’ha de fer l’acte de la votació i la junta electoral federativa n’ha de donar
compte a la direcció general competent en matèria esportiva perquè el
director general o la directora general proclami el nou president o la nova
presidenta, o la junta directiva, si n’és el cas.
D’acord amb l’article 20.4, la direcció general competent en matèria esportiva,
un cop assabentada de les reclamacions presentades davant la junta electoral
federativa, en el supòsit que se n’hagin presentat o assabentada que no se
n’ha presentat cap, ha de ratificar el president o el president. A partir de la
notificació de la ratificació, el president o el president disposa d’un termini de
deu dies naturals per comunicar a la direcció general competent en matèria
esportiva la composició de la junta directiva que hagi designat.
3. La Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports de 19 de desembre de
2019, per la qual s’estableix l’inici dels processos electorals de les federacions
esportives de les Illes Balears per a la constitució de les assemblees generals
respectives i per a l’elecció dels presidents corresponents (període 2020-2024).
4. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
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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 matèria d’esports un certificat del secretari o de la
secretària de la junta electoral federativa amb el vistiplau del president o
de el president que acrediti la proclamació dels candidats.

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Per tot això, dict la següent

Resolució
1. Ratificar el senyor Ignasi Colom Pons com a president de la Federació de
Triatló de les Illes Balears per al període 2020-2024.
2. Informar el senyor Ignasi Colom Pons:

https://vd.caib.es/1626693662214-318521182-2731320949706636491

a) Que disposa d’un termini de deu dies naturals, a comptar a partir de
l’endemà 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 ordenarà la inscripció de el president i de la junta
directiva de la Federació de Triatló 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.
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’alçada davant la consellera d’Afers Socials i Esports en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació,
d’acord amb l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

El director general d’Esports
Carles Gonyalons Sureda
Carrer de l’Uruguai, s/n
07010 Palma
Tel. 971 178 999
www.caib.es
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