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1.

Resolució del director general d'Esports per la qual es ratifica el president de la

Federació de Tennis de les llles Balears

Fets

El 12 de setembre de 2012 la Federació de Tennis de les llles Balears va

trametre a la Direcció Ceneral d'Esports dos originals de l'acta de

l'Assemblea Ceneral Extraordinária de dia 8 de setembre de 2012, en la
qual es varen aprovar les actuacions prévies i preparatóries del procés

electoral 2012-2016, així com la documentació electoral iel text refós dels

Estatuts.
En aquesta assemblea es va optar pel sistema de representació recollit a

l'article a b) del Decret 8612008 (estaments). També s'acordá que l'órgan

de gestió i administració de la Federació ha de ser uniPersonal, és a dir, que

coincideix amb l'órgan de representació (president).

El 19 de setembre de 2012 el conseller de Turisme i Esports va ratificar les

actuacions prévies i preparatóries i la documentació electoral del procés

2012-2016, així com el text refós dels Estatuts, d'acord amb la proposta del

d irector general d' Esports.

El 19 de novembre de 2Ol2laJunta Electoral de la Federació deTennis de

les llles Balears va trametre a la Direcció Ceneral d'Esports una cópia de la

reclamació presentada pel Club de Tennis Pont d'lnca Nou contra el cens

de clubs, així com cópia de la Resolució de la junta electoral federativa, a

més del cens resultant de la reclamació.

El 20 de novembre de 2012, com a conseqüéncia del recurs interposat pel

senyor Ramón López Rojo (Club de Tennis Pont d'lnca Nou) contra la

resolució de laJunta Electoral de la Federació deTennis de les llles Balears,

el Tribunal Balear de l'Esport requereix la Direcció Ceneral d'Esports pertal
que li remeti una cópia íntegra ifoliada de l'expedient corresponent al

procés electoral d'aq uesta federació.
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5. El 21 de novembre de 2012, la Direcció Ceneral d'Esports dóna
compliment al requeriment esmentat en el punt anterior.

El 27 de novembre de 2012 el Tribunal Balear de l'Esport notifica a la
Direcció Ceneral d'Esports l'Acord de 26 de novembre de 2102, pel qual
estima el recurs interposat pel Club deTennis Pont d'lnca Nou, anul'lant la

resolució de la junta electoral federativa i declarant el deure d'aquesta
d'incloure'l en el cens electoral.

El 29 de novembre de 2012 la junta electoral de la Federació de Tennis de

les llles Balears presenta a la Direcció Ceneral d'Esports la documentació
tramitada en compliment de l'Acord del Tribunal Balear de l'Esport.

El 18 de desembre de 2012 la junta electoral de la Federació de Tennis de

les llles Balears tramet a la Direcció Ceneral d'Esports cópia de l'acta de 17

de desembre de 2012 d'admissió de candidatures a assembleistes, en la
qual hi consten les no admissions de les candidatures presentades pel Club

de Tennis de Manacor, Club Deportivo Príncipes de España i Clobal Tennis

Club quant a l'estament de clubs i a la circumscripció de Mallorca.

El 28 de desembre de 2012 el Tribunal Balear de l'Esport nocifica a la
Direcció Ceneral d'Esports els corresponents acords de 27 de desembre de

2012 pels quals s'estimen els motius dels recursos formulats pels clubs

esmentats en el punt anterior i, en conseqüéncia, s'admeten les seves

respectives candidatures a assembleistes.

10.E| 22 de gener de 2013 la junta electoral de la Federació de Tennis de les

llles Balears presenta una certificació de l'acta de 1B de gener de 2013, de

proclam ació provisional d'assem bleistes.

11.E| 24 de gener de2013 el Tribunal Balear de l'Esport notifica a la Direcció

Ceneral d'Esports el seu Acord de 23 de gener de 2013 pel qual no admet a

rrámit la denúncia interposada pel senyor Antonio Ferragut i vuit més en

relació a unes presumptes irregularitats en el procés electoral de la

Federació de Tennis de les llles Balears.

12.E1 8 de febrer de 2013, la Federació de Tennis de les llles Balears dóna
trasllat de la relació d'assembleistes proclamats amb carácter definitiu,
documentació que és completada posteriorment amb de l'acta de la junta
electoral de 7 de febrer de 2013.

13.E| 28 de febrer de 2013 ha tingut entrada en el Registre Ceneral de la
Conselleria de Turisme i Esports l'acta de la junta electoral de la Federació

de Tennis de les llles Balears de 27 de febrer de 2013, en qué es fa constar
que només s'ha presentat una única candidatura a la presidéncia que
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reuneixi tots els requisits exigibles per a declarar-la válida, i és per aixó que

es sol'licita la proclamació d'aquesta per la Direcció Ceneral d'Esports.

14.La Direcció Ceneral d'Esporcs s'ha assabentat de qué 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 1412006, de 17 d'octubre, de l'esport de les llles Balears.

2. El Decret 8612008, d'1 d'agost, pel qual es despleguen i es regulen els

processos electorals de les federacions.

L'article 33, incardinat en el capítol lll del Decret 8612008 referit al sistema

de representació per estaments, diu que corresPon al conseller o a la
consellera competent en matéria esPortiva convocar els Processos
electorals, regular-los ideterminar el període perqué es duguin a terme

mitjanganr una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les

llles Balears.

El president o la presidenta de la federació ha de presentar als membres de

l'assemblea general, convocats a aquest efecte, el reglament, el cens, el

model de paperetes isobres iel calendari electoral previst en l'article 8

d'aquest decret, per tal que aquest órgan l'aprovi. En aquesta sessió s'ha

d'aprovar la convocatória 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

mat¿ria esportiva perqué pugui examinar-la iratificar-la. No es poden

iniciar els processos eleccorals fins que la direcció general comPetent en

maréria esportiva no ratifiqui isegelli el reglament, el calendari iels cens

electorals referit a l'estament de clubs, Per a la qual cosa disposa d'un
termini de vint dies. En el cas que s'hi apreciin deficiéncies 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 mac¿ria esportiva la relació d'assembleistes

electes o nats, d'acord amb l'opció triada iun 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 matéria d'esports un certificat del secretari o de la secretária de Ia junta

PALMAafena. Carrer de l'Uruguai, s/n 070'1 0 Palma

Tel.:971 17 89 99 Fax:971 17 89 26 Web: http://m.caib.es



electoral federativa amb el vistiplau del president o de la presidenta que
acrediti la proclamació dels candidats.

L'article 21 estableix que si només es presenta o resta válida una única
candidatura) com en el cas de la Federació deTennis de les llles 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 matéria esportiva perqué 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 matéria
esportiva, un cop assabentada de les reclamacions presentades davant la
junta electoral federativa, en el supósit 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 matéria esportiva la composició de la junta
directiva que hagi designat.
L'article 7.b) disposa que és competéncia -entre d'altres- de l'assemblea
general, quant als processos electorals, decidir si el president o la

presidenta ha d'assumir totes les funcions de gestió i administració, com a
órgan unipersonal, o si aquestes funcions s'han d'encomanar a una junta
d irectiva.
L'assemblea de la Federació de Tennis de les llles Balears a la sessió

celebrada el dia 8 de setembre de 2012, va acordar que l'órgan de gestió i

administració fos unipersonal, decisió que va ser ratificada pel conseller de

Turisme i Esports mitjangant Resolució de 19 de setembre de 2012, amb

motiu de la ratificació de les actuacions prévies i preparatóries del procés

electoral 2012-2016, aíxí com la documentació electoral i la modificació
dels seus Estatuts.

La Resolució del conseller de Turisme i Esports de 21 de desembre de 2011,
per la qual s'estableix l'inici dels processos electorals de les federacions
esportives de les llles Balears per a la constitució de les assemblees generals

respectives i per a l'elecció dels presidents corresponents.

La Llei 3011992, de 26 de novembre, de régim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.

5. La Llei 312003, de 26 de marg, de régim jurídic de l'Administració de la
Comunitat Autónoma de les llles Balears.

Per tot aixó, dict la següent
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2.

Resolució

Ratificar el senyor Antonio Ferragut Ramis com a president de la Federació
de Tennis de les llles Balears.

Informar al senyorAntonio Ferragut Ramis que a partir de la seva ratificació
com a president de la Federació de Tennis de les llles Balears, assumirá
totes les funcions de gestió i administració, com a órgan unipersonal, tot
d'acord amb la decisió adoptada per I'Assemblea Ceneral Extraordinária
celebrada el dia 8 de setembre de 2012, i ratificada mitjangant Resolució
del conseller de Turisme i Esports de dia 19 de setembre de 2012.

3. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.

I nterposició de recursos

Contra aquesca Resolució -que no exhaureix Ia via administrativa- es pot
interposar un recurs d'algada davant el conseller de Turisme i Esports en el

termini d'un mes compcador des de l'endemá d'haver-ne rebut la notificació,
d'acord amb l'article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i l'article 58 de la Llei 312003, de 26 de marg, de régim jurídic de

l'Administració de la Comunitat Autónoma de les llles Balears.

Palma de Mallorca, 5 de marg de2013

El director genef{l d'E

Francisco J aüidr M orentej
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