Resolució del director general d’Esports per la qual s’autoritza la inscripció en el
Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la creació d’una secció esportiva
de voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma de Mallorca Activa (DC-2522)
Fets

i Esports (reg. entrada núm. GOIBE185634) la sol·licitud d’inscripció en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la creació d’una secció esportiva de
voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma de Mallorca Activa (DC-2522),
formulada pel senyor Javier Alejandro Oliver Pascual. Amb la sol·licitud adjuntava,
entre d’altra documentació, fotocòpia del certificat de l’acta de l’Assemblea General
Extraordinària, celebrada el 3 de maig de 2021, en què es va acordar la creació
d’una secció esportiva de voleibol i per la qual es modifica el contingut de l’article
3.2 dels Estatuts del club esportiu.

2. El 26 de maig de 2021 el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears requereix
l’interessat perquè aporti original o còpia compulsada del certificat aportat (reg.
sortida núm. 468).

3. El 15 de juny de 2021 l’interessat es persona a les dependències del Registre

d’Entitats Esportives de les Illes Balears amb l’original del certificat de l’acta de
l’Assemblea General Extraordinària, celebrada el 3 de maig de 2021, pel seu
acarament amb la fotocopia del certificat anteriorment aportada. Amb aquesta
actuació s’esmenen les deficiències comunicades relatives a la inscripció de la
creació d’una secció esportiva de voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma
de Mallorca Activa (DC-2522) en el Registre.

4. El 16 de juny de 2021 s’emet informe jurídic favorable relatiu a la inscripció de la
secció esportiva de voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma de Mallorca
Activa (DC-2522) en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears.

Fonaments de dret

https://vd.caib.es/1623843481980-307443676-2047382767604475467

1. El 17 de maig de 2021 va tenir entrada en el registre de la Conselleria d’Afers Socials

1. L’article 45.1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears,

estableix que els clubs esportius s’han de regir, en totes les qüestions relatives a la
constitució, la inscripció, l’organització i el funcionament, per aquesta Llei, per les
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disposicions que la despleguin, pels estatuts i els reglaments i pels acords que
adoptin vàlidament els seus òrgans.
La Disposició final primera de la Llei 14/2006 autoritza al Govern de les Illes Balears
perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries per desplegar i aplicar
aquesta Llei. És el cas del Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears. Aquest Decret, segons la seva Disposició
derogatòria única deroga el Decret 23/1984, de 22 de març, pel qual s’estableix el
Registre d’Associacions Esportives de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 9 d’abril de 1984, per la qual
s’estableixen les normes de funcionament del Registre d’Associacions Esportives i
els articles 4 i 6, i el capítol XVII del 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 las Illes Balears.

Actualment, la conselleria competent en matèria d’esports és la Conselleria d’Afers
Socials i Esports, d’acord amb el Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les
Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s’estableix l’estructura
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Segons el punt 5. c) de l’article 2 del Decret 15/2019, de 4 de juliol, de la presidenta
de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2019, de 2 de juliol, de la
presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, correspon a la Direcció General d’Esports, entre d’altres, el
reconeixement, registre i control de les entitats esportives.
3. El Registre d’Entitats Esportives té per objecte la inscripció de les entitats esportives
que tenguin la seu social en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (art. 78.1 de
la Llei 14/2006), com també la inscripció de la resta d’actes inscriptibles prevists en
l’article 3 del Decret 33/2014, d’1 d’agost, pel qual es regula el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears (art. 24 del Decret 33/2014), com seria el cas de les
modificacions estatutàries d’una entitat esportiva.
D’altra banda, l’article 23 del Decret 147/1997 estableix l’obligació de trametre a la
Direcció General d’Esports còpia dels acords de l’assemblea general extraordinària
que afectin la modificació dels estatuts i el canvi o modificació de la composició dels
membres de la junta directiva del club esportiu. A més, l’article 31.1 del Decret
33/2014 disposa com una de les obligacions que tenen les entitats esportives, la de
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2. El Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears és una oficina pública de
l’administració esportiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 78 de
la Llei 14/2006) i el màxim òrgan de direcció de l’administració esportiva de la
Comunitat Autònoma és la conselleria que té atribuïdes les competències en
matèria d’esports (art. 9.3 de la Llei 14/2006).
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comunicar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears, entre d’altres, les
modificacions estatutàries.
4. L’article 18 del Decret 147/1997, preveu que l’assemblea general del club esportiu es
reunirà en sessió extraordinària per tractar, entre d’altres assumptes, la modificació
d’estatuts
L’article 31.1 del Decret 33/2014 disposa com una de les obligacions que tenen les
entitats esportives, la de comunicar al Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears, entre d’altres, les modificacions estatutàries. D’altra banda, l’article 23 del
Decret 147/1997 estableix l’obligació de trametre a la Direcció General d’Esports
còpia dels acords de l’assemblea general extraordinària que afectin la modificació
dels estatuts.

5. L’informe jurídic de 16 de juny de 2021 ha estat favorable a la inscripció de la creació

6. L’òrgan competent per dictar les resolucions d’inscripcions d’una entitat esportiva o
la resta d’actes inscriptibles en el Registre d’Entitats Esportives és el director general
d’Esports, d’acord amb l’article 30 del Decret 33/2014.

Per tot això, dict la següent
Resolució

1. Autoritzar la inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears de la

creació de la secció esportiva de voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma
de Mallorca Activa (DC-2522), acordada per l’Assemblea General Extraordinària del
club el el 3 de maig de 2021 i per la qual es modifica el contingut de l’article 3.2 dels
Estatuts del club esportiu, que queda redactat de la forma següent:
«Article 3.2
El Club Esportiu Palma de Mallorca Activa, practicarà com a modalitats esportives
accessòries les següents:
- Futbol
- Voleibol»
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de la secció esportiva de voleibol de l’entitat esportiva Club Esportiu Palma de
Mallorca Activa (DC-2522) en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears,
acordada per l’Assemblea General Extraordinària el 3 de maig de 2021 i per la qual
es modifica el contingut de l’article 3.2 dels Estatuts del club esportiu.
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2. Informar a l’entitat esportiva que disposa d’un termini màxim de dos mesos, a partir
de la data de notificació de la resolució d’inscripció en el Registre d’Entitats
Esportives de les Illes Balears, per comunicar la seva afiliació, en aquest supòsit, a la
Federació de Voleibol de les Illes Balears per tal de donar compliment a l’article 31.1
a) del Decret 33/2014.
3. Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar
un recurs d’alçada davant la consellera d’Afers Socials i Esports en el termini d’un mes
comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb els articles 121
i 122 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

https://vd.caib.es/1623843481980-307443676-2047382767604475467

El director general d’Esports

Carles Gonyalons Sureda
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