Sessió de la Junta Directiva de l’Assemblea Balear de l’Esport
Sessió
Núm.: 1
Caràcter: ordinària
Data: 23 de febrer de 2017
Horari: de 12:00 a 12:50
Lloc: sala annexa al museu del Palma Arena
Assistents
- Ruth Mateu i Vinent, presidenta i consellera de Transparència, Cultura i Esports.
- Biel Arrom Tomàs, secretari i director de l’àrea de Patrocini i Formació de la
Fundació per a l’Esport Balear.
- Carles Gonyalons Sureda, vicepresident i director general d’Esports i Joventut.
- Miquel Àngel Campomar Cerdà, vocal i cap del Servei de Planificació i Formació
de la Direcció General d’Esports i Joventut.
- Margalida Portells Sastre, vocal i directora insular d’Esports del Consell de
Mallorca.
- Miguel Ángel Milla Fernández, cap de Servei d’esports del Consell Insular de
Menorca.
- Fernando Gómez Gallardo, vocal i director insular d’Esports i Joventut del
Consell Insular d’Eivissa.
- Jordi Vidal Marí, vocal i conseller d’Esports del Consell Insular de Formentera.
- Elena Gómez Servera, vocal i coordinadora de la Comissió d’Esport Inclusiu de
la Fundació per a l’Esport Balear.
- Joan Noguera Vidal, vocal i gerent de la Fundació per a l’Esport Balear.
- Joan Llaneras Rosselló, vocal i director tècnic esportiu del Velòdrom Palma
Arena.
- Ana Sastre Pérez, vocal i presidenta de la Federació Espanyola de Petanca.
Ordre del dia
1. Benvinguda i salutacions de la presidenta als assistents.
2. Descripció i projecte de futur de l’Assemblea Balear de l’Esport.
3. Estudi i establiment de l’ordre del dia de la pròxima sessió de l’Assemblea
Balear de l’Esport
4. Torn obert de paraules.
Acord
S’aprova la proposta. A la propera reunió de l’Assemblea es farà la votació per a la
designació de representant al Consell Rector de l’IME de Palma.
En segon lloc exposa que l’Assemblea ha de nomenar, d’entre els delegats de les
federacions, representants per a tres organismes: la comissió d’avaluació dels
esportistes d’alt nivell de les Illes Balears, el jurat del premi Cornelius Atticus i la
comissió tècnica permanent del Pla de l’Activitat Física i Esportiva per a l’Edat
Escolar a les Illes Balears. Cal nomenar una persona en representació de les
federacions d’esports individuals i una persona en representació de les
federacions d’esports d’equip.

Es valoren dues possibilitats. D’una banda que els representants siguin els
mateixos per als tres organismes i d’una altra que siguin diferents per a cada un
amb l’objectiu de diversificar i afavorir que més gent pugui representar
l’Assemblea.
S’aprova que, a la propera reunió de l’Assemblea, s’ha de fer una triple votació.
Els assembleistes de les federacions podran presentar la seva candidatura a
representar l’Assemblea en qualsevol dels tres organismes.
En tercer lloc es proposa la creació de dues comissions sectorials. La primera
encarregada d’analitzar i proposar candidatures d’esportistes per als premis
esportius prevists a l’article 92 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de
les Illes Balears. La segona d’esport i dona i encarregada de proposar línies
fonamentals d’actuació en aquesta matèria.
Es proposa que aquestes comissions estiguin formades per cinc membres de
l’Assemblea. Un serà designat per la presidenta i els altres quatre components
seran triats d’entre els assembleistes que es presentin voluntàriament per
formar-ne part. Si hi ha més persones voluntàries que places a la comissió es
proposa que la composició es determini per sorteig.
La presidenta intervé per explicar que a la composició de la comissió d’esport i
dona s’afavorirà que els seus components siguin majoritàriament femenins.
El Sr. Vidal planteja la possibilitat de constituir una tercera comissió sobre esport
inclusiu. Es decideix posposar la creació d’aquesta comissió per més endavant
una vegada es contrasti el funcionament de les dues sectorials proposades.
S’aprova la proposta de la creació de dues comissions sectorials: la dels premis
esportius i la d’esport i dona. Tendran cinc membres, un dels quals serà designat
per la presidenta i la resta seran persones voluntàries d’entre els assembleistes. A
la comissió d’esport i dona s’afavorirà que els seus components siguin
majoritàriament femenins. En cas que hi hagi més persones voluntàries que
places a la comissió es farà un sorteig.
Finalment es proposa que a la concessió anual dels premis Cornelius Atticus
s’instauri una categoria femenina.
S’aprova elevar aquesta proposta al Ple de l’Assemblea.

