INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
FEDERACIÓ DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS

1. NORMATIVA APLICABLE
 Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears.
 Decret 33/2004, de 2 d'abril, pel qual es regulen les Federacions Esportives de les Illes
Balears.
 Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el
funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
 Decret 86/2008, d’1 d’agost, pel qual es despleguen i es regulen els processos
electorals de les Federacions Esportives de les Illes Balears.
 Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats Esportives de les
Illes Balears.
 Estatuts de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears.

2. FUNCIONS
 La planificació, promoció, gestió, planificació, promoció, direcció, coordinació,
organització i tutela de l’esport del bàsquet a les Illes Balears.
 L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives
oficials de bàsquet a les Illes Balears.
 La prevenció, control i repressió del dopatge a l’esport del bàsquet.

 La prevenció, control i repressió de la violència a l’esport del bàsquet.
 La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe a l’esport del
bàsquet.
 L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o
jurídiques que configuren l’ens federatiu.
 La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la
federació.
 La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives
amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’Estat Espanyol
com internacional.
 L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions de
bàsquet de les Illes Balears, així com la preparació necessària.
 L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Direcció General d’Esports
del Govern de la CAIB de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i
la millora esportiva continuada dels esportistes.
 La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i
universitari.
 Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors,
àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans
específics per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes
professionals.

 Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials en l’àmbit de les Illes Balears, les quals també habiliten per a les activitats o
competicions d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits establerts
legalment.
 El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.
 L’execució de les resolucions del Tribunal Balear de l’Esport.
 Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
 Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions
esportives de tota mena, per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la
pràctica esportiva.
 Establir tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del dret
fonamental d’associació, sense més limitacions que les que es deriven dels tractats i
convenis internacionals en vigor, i de la legislació aplicable que els desenvolupi.
 En general, disposar d’allò que convingui per a la millora de la pràctica de les
modalitats o disciplines esportives previstes.

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La Federació de Bàsquet de Illes Balears s’estructura mitjançant dos tipus d’òrgans:
1) Òrgans de govern:
a) L’ Assemblea General.
b) La Junta Directiva.
c) La Comissió Delegada.

2) Altres òrgans:
a) Òrgans col·laboradors: El Comitè Tècnic de Jutges i d’àrbitres i el Comitè Tècnic
d’Entrenadors.
b) Òrgans de gestió: La comissió executiva.
c) Òrgans disciplinaris: El Comitè de competició i el Comitè d’apel·lació.
(Podeu consultar el text del Estatuts FBIB: https://www.fbib-basket.com/)

4. ORGANIGRAMA
 President: Sr. Juan José Talens Llinás
 Vice-President 1r: Sr. Pedro Terrasa Sánchez
 Vice-President 2n per Mallorca: Sr. Tomeu Bauçà Arrom
 Vice-President 3r per Menorca: Sr. Paco Franco Jacobo
 Vice-President 4rt per Eivissa i Formentera: Sr. Francisco Javier Ferrer Planells
 Secretari: Sr. Nicolau Fuster Hernández
 Vocal i President del Comitè d’àrbitres: Sr. Esteve Portell Blanch
 Vocal i President del Comitè d’Entrenadors: Sr. Marti Josep Vives Plomer
 Vocal: Sra. Chelo Martínez Fernández
 Vocal: Sr. Antoni Jaume Castelló
 Vocal: Sr. Juan Antonio Bauzá Valdesoiro
 Vocal: Sr. Montserrat Santandreu Ginard
 Vocal: Sr. Miquel Rosselló Villalonga
 Vocal: Sr. Pau Herraiz Soler
 Vocal: Sr. Juan Antonio Serra Martínez
 Tresorera: Sra. Pilar Bonet Escalera

