
 

 

 

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, en data 

09/06/2021 i lliurades a la FBME en data 11/06/2021, informem a tots els federats de 

la FBME els motius, causes i causants que han provocat aquest recés i nova aturada en 

el procés electoral. 

El resultat de les esmentades resolucions ha estat el següent: 

 

EXP. 17/2021 - Daniel S.N. 

ESTIMAT el recurs interposat en data 18 de maig i s'han d'incloure en el cens de 

l'estament d'esportistes als 13 esportistes del seu club, les llicències van ser tramitades 

el 14/08/2020, fora de el termini establert per l'Assemblea, el 11/07/2020, per figurar 

en el cens. 

La raó per la qual cosa ara s'estima és que, al no estar regulada específicament la data 

de tancament del cens, el mateix sigui tancat el dia en què s'inicien els tràmits per a la 

celebració de les eleccions a la federació, i en el cas que ens ocupa, va ser el 

07/09/2020. 

Per tant, es procedirà a incorporar a aquests tretze esportistes en el cens de l'estament 

corresponent d'esportistes. 

 

*********** 

 

EXP. 18/2021 - Bartomeu P.D. 

DESESTIMAT definitivament per part del TBE el recurs interposat pel qual se sol·licitava 

la impugnació del Sr. Francesc C.C. en el cens electoral de l'estament de tècnics, atès 

que aquest compleix amb tots els requisits exigits per constar en el cens de tècnics, 

basant-se tota la documentació presentada i que certifiquen la seva titulació com a 

Tècnic de Senders, en la qual es dedueix sense cap mena de dubte que D. Francesc C.C. 

compta amb la titulació corresponent de Tècnic de Senders, amb llicència de Tècnic de 

Senders en vigor en la FBME i a la vegada consta al cens de tècnics de la FEDME per les 

eleccions 2020. 

 

*********** 

 

 



 

 

 

 

EXP. 19/2021 - Rafael R.V. 

DESESTIMAT novament el recurs interposat, pel qual sol·licitava de nou la impugnació 

del cens de tècnics i també desestimades la resta de les pretensions del recurrent. 

El Sr. Rafael R.V. no ha presentat la llicència de tècnic de la FBME dels dos últims anys i 

la llicència federativa presentada, l'acredita com a esportista, que és el cens a què està 

inscrit. 

Pel que fa a la resta de pretensions del recurrent, "sobre actes encaminats a 

predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de representació o 

direcció de clubs esportius i federacions esportives, i tots aquells que impedeixin o 

pertorbin el desenvolupament dels processos electorals de els clubs i federacions 

esportives, amb la intenció d'alterar el resultat electoral mitjançant una intervenció 

deliberada ", segons el parer del TBE la concurrència de l'ànim i la intenció d'alterar el 

resultat electoral, essencial per cometre aquesta infracció, no han estat provades de 

cap manera. 

Així mateix, la comissió de les altres infraccions plantejades pel recurrent, no es 

consideren suficientment acreditades. 

 

*********** 

 

 

La Junta en funcions de la FBME 


