COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ BALEAR DE MUNTANYISME I ESCALADA

Una vegada remeses les resolucions per part de Tribunal Balear de l'Esport a la Junta
Electoral, a la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada i als reclamants, informem
a tots els federats de la FBME els motius, causes i causants que han provocat aquest
recés i aturada en el procés electoral.

El resultat de les esmentades resolucions ha estat el següent:

1º) Dos clubs, Tirany y Ermassets (EXP. 32/2020), van sol·licitar la modificació del
Reglament Electoral pel que fa a nombre d'avals que s'han de presentar per part dels
clubs, 6 concretament, i que impedien el poder complir amb la distribució de
l'assemblea de poder arribar als 22 clubs amb dret a això, quedant tan sols en un
màxim possible de 11 clubs.
Això mateix ja havia estat advertit a la DGE per part del nostre secretari de la FBME, en
la confecció de les característiques i percentatges, sent la resposta per part dels tècnics
de la DGE que així era i estava estipulada la llei electoral.
Resolució del TBE: S'estimen els recursos presentats pels dos clubs i es declara la
nul·litat del Reglament Electoral per no garantir la proporcionalitat dels estaments, en
aquest cas, en la composició de l'assemblea.

***********

2º) El sr. Bartomeu P. D. (EXP. 36/2020), va sol·licitar la impugnació del cens electoral
corresponent a l'estament de tècnics, al·legant que el complia les condicions per
figurar en aquest cens i que tan sols figurava en el cens d'esportistes.
Resolució del TBE: El TBE desestima el recurs presentat pel Sr. Bartomeu P.,
confirmant la contestació ja negativa en el seu dia per part de la Junta Electoral, en el
sentit que no compleix amb les condicions establertes per figurar en el cens electoral
de l'estament de tècnics, per no haver estat acreditat com a tal en els dos últims anys
sol·licitats per poder figurar en l'esmentat cens de tècnics.

***********

3º) El sr. Pere Joan M. i B. (EXP. 33/2020), va sol·licitar el següent:
• L'eliminació del cens electoral de l'estament de tècnics i àrbitres de tots aquells
i totes aquelles que pertanyen a la Marxa Nòrdica, al·legant que aquesta
disciplina no està correctament recollida en els estatuts de la FBME.
• L'eliminació del cens electoral de l'estament de tècnics de tots aquells i totes
aquelles que tenen titulacions i formacions federatives no reglats (guies
benèvols de clubs, tècnics de senders, instructors benèvols d'escalada, etc.).
• Demanar responsabilitats administratives i penals per als membres de la junta
directiva de la FBME, per als assembleistes, i per al personal administratiu de la
Federació, per cometre irregularitats en el procés electoral.
Resolució del TBE:
A) Estima la primera petició i sentencia que s'han d'eliminar de el cens de tècnics i
àrbitres, a tots aquells ia totes aquelles que pertanyin a la disciplina de la
Marxa Nòrdica, atenent que no està correctament reconeguda en els estatuts
de la FBME ni inscrita legalment en el Registre d'Entitats Esportives.
B) Desestima per complet la segona petició i que no ha raó de ser per estar de
sobres prou justificada la titulació dels esmentats tècnics.
C) Desestima per complet la tercera petició per estar fora de lloc.

***********

4º) El sr. Daniel S. N. (EXP. 37/2020), va sol·licitar el següent:
• La inclusió en el cens electoral de 28 esportistes del seu club, Mallorca Trail,
al·legant que havien de figurar en el mateix.
• La modificació del Reglament Electoral pel que fa a nombre d'avals que s'han
de presentar per part dels clubs, 6 concretament, i que impedien el poder
complir amb la distribució de l'assemblea de poder arribar als 22 clubs amb
dret a això n'hi ha tan només en un màxim possible de 11 clubs.
• Una solució per presentar els avals de manera electrònica per la situació actual
de la pandèmia.
Resolució del TBE:
A) Desestima la primera petició per no figurar al 2019 censats quinze dels
esportistes que al·lega i estar tramitada la llicència de l'any 2020 dels altres
tretze esportistes fora de el termini legal per poder haver entrat en el cens.

B) Si que s'estima i declara la nul·litat de l'Reglament Electoral per no garantir la
proporcionalitat dels estaments, en aquest cas, en la composició de
l'assemblea.
C) Desestima la tercera petició i el TBE es declara incompetent per donar una
solució al que planteja.
***********

5º) El sr. Rafael R. V. (EXP: 4/2021), va sol·licitar la impugación del cens electoral
corresponent a l'estament de tècnics, al·legant que el complia les condicions per
figurar en aquest cens i que tan sols figurava en el cens d'esportistes.
Resolució del TBE: El TBE desestima el recurs presentat pel Sr. Ramírez, confirmant la
contestació ja negativa en el seu dia per part de la Junta Electoral, en el sentit que no
compleix amb les condicions establertes per figurar en el cens electoral de l'estament
de tècnics, per no haver estat acreditat com a tal en els dos últims anys sol·licitats per
poder figurar en l'esmentat cens de tècnics.

***********

La Junta en funcions de la FBME

