Sessió de la Junta Directiva de la Assemblea Balear de l’Esport de les Illes
Balears
Sessió
Núm.: 2
Caràcter: ordinària
Data: 27 de setembre de 2017
Horari: de 12:05 a 13:10
Lloc: sala annexa al museu del Palma Arena
Assistents
Francesca Tur Riera, presidenta
Biel Arrom Tomàs, secretari
Carles Gonyalons Sureda, director general d’Esports i Joventut
Miquel Àngel Campomar Cerdà, cap del Servei de Planificació i Formació de la
Direcció General d’Esports i Joventut
- Miguel Ángel Milla Fernández, cap del Servei d’Esports del Consell Insular de
Menorca
- Fernando Gómez Gallardo, director insular d’Esports i Joventut del Consell
Insular d’Eivissa
- Jordi Vidal Marí, conseller d’Esports del Consell Insular de Formentera
- Elena Gómez Servera, coordinadora de la Comissió d’Esport Inclusiu de la
Fundació per a l’Esport Balear
- José Abrines Veiret, gerent de la Fundació per a l’Esport Balear
- Joan Llaneras Rosselló, director tècnic esportiu del Velòdrom Palma Arena
Absents:
-

- Margalida Portells Sastre, directora insular d’Esports del Consell de Mallorca
Ordre del dia
1. Benvinguda i salutacions de la presidenta als assistents.
2. Presentació de les candidatures als premis Esports IB proposades per la
Comissió de Premis de l’Assemblea.
3. Informe de la Comissió Esport i Dona.
4. Estudi i establiment de l’ordre del dia de la pròxima sessió del Ple de
l’Assemblea Balear de l’Esport.
5. Torn obert de paraules.
Acord
S’acorda elevar al Ple de l’Assemblea la proposta de candidatures feta per la
comissió sectorial per als premis IB.
S’acorda que els membres del Ple puguin presentar candidatures addicionals per
a les mencions al mèrit esportiu de les Illes Balears fins el dia 6 d’octubre a les
14.00 hores. S’acorda que aquestes candidatures han de rebre l’aval de 4
membres de l’Assemblea a més del de l’assembleista que fa la proposta.

S’acorda que cada assembleista podrà presentar una candidatura i avalar-ne dues
més. En el cas que no presenti cap proposta podrà avalar-ne un màxim de tres.
S’acorda que es podran atorgar un màxim de 6 guardons per a la modalitat de
mencions al mèrit esportiu de les Illes Balears.
S’acorda elevar al Ple de l’Assemblea la proposta de realitzar un acte d’adhesió
per part del sector esportiu al manifest en contra de les violències masclistes.

