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SECRETARÍA

CIRCULAR Nº
FECHA
ASUNTO

43-2016
14-10-2016
Constitución Junta Electoral-Reglamento Electoral y Censo
Elecciones FAIB 2016

Con fecha 14 de Octubre de 2016 se ha constituido la Junta Electoral que regirá el
proceso electoral de la Federación de Atletismo de Islas Baleares compuesta por:
Nadia Ouriaghli Goyanes (presidenta).
Jaume Manel Mulet Ferrer (secretario).
José Durán García (vocal).

Una vez constituida la misma, se adjunta el reglamento electoral y el censo aprobado
por la Dirección General de Deportes del Govern de las Islas Baleares.

Baltasar Lourido Hermida
Secretario Junta Gestora
VºBº
Biel Gili Nadal
Presidente Junta Gestora

Palma, 14 de Octubre de 2016

REGLAMENT D’ELECCIONS DE LA FEDERACIÓ D’ATLETISME DE LES
ILLES BALEARS
S’estableix la convocatòria d’eleccions per constituir l’assemblea general de
la Federació d’Atletisme de les Illes Balears i elegir-ne posteriorment el
president i, si escau, la junta directiva.
A. ACTUACIONS PRÈVIES I DOCUMENTACIÓ ELECTORAL
Article 1. Actuacions prèvies i preparatòries que ha de dur a terme la
federació
a) Abans de l’inici del procés electoral, pròpiament dit, l’òrgan de gestió i
administració ha de convocar una assemblea general extraordinària per
adoptar, els acords següents:
− El sistema de representació elegit (Opció 1) d’acord amb l’article 4 del
Decret 86/2008.
− La forma de representació de l’òrgan de gestió i administració:
unipersonal o col∙legiat. En aquest darrer cas també ha de decidir si la
junta directiva l’ha de nomenar el president o l’ha d’escollir l’assemblea
general, i el nombre de membres que tendrà.
− La forma de presentació de candidatures a president i junta directiva, si
escau (llista oberta o llista tancada).
− La proporcionalitat per illes en la composició de l’assemblea general i el
nombre total màxim i mínim de membres de la futura assemblea general.
b) La junta directiva ha de proposar a l’assemblea l’aprovació de la
documentació electoral que ha elaborat prèviament.
La documentació electoral ha d’estar integrada pels documents següents: el
reglament, el calendari electoral (segons l’annex A-2), el cens electoral i el
model de les paperetes i dels sobres per elegir president i junta directiva, si
escau (segons els annexos A-3 i 4).
El Reglament ha d’incloure el resultat de la proporcionalitat per illes que
resulta de l’acord adoptat. També ha de contenir el nombre màxim i mínim
d’assembleistes que han d’integrar la futura assemblea.
Per acreditar que la federació ha convocat el seu procés electoral, s’ha de
presentar, a la Direcció General d’Esports i Joventut, l’original i una còpia,
per acarar-la, de l’acta de l’assemblea general en la qual s’hagin adoptat les
actuacions prèvies i preparatòries abans esmentades. Així mateix s’han de
presentar dos exemplars degudament signats i segellats de tota la
documentació electoral aprovada. El termini de presentació és, com a
màxim, de set dies des de la presa de l’acord.

c) La junta directiva ha d’efectuar el sorteig dels membres que han d’integrar
la junta electoral entre tots els assembleistes. Els seus membres han de
prendre possessió del càrrec i l’han de constituir formalment en el termini
que es fixi en el calendari electoral ratificat per la Direcció General
d’Esports i Joventut.
La junta directiva ha de comunicar a l’assemblea general els membres
titulars i suplents que integren la junta electoral.
d) Un cop tractats tots els punts prevists en l’ordre del dia, la junta directiva
s’ha de dissoldre i esdevé junta gestora, la qual únicament pot efectuar actes
d’administració i gestió.
Article 2. El cens electoral
1. El cens electoral ha d’estar distribuït per illes, d’acord amb el que
estableix l’article 6 del Decret 86/2008.
Als efectes del procés electoral 2016-2020, s’entén que el còmput d’un any
d’antiguitat respecte a la inscripció dels clubs esportius en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears s’ha de comptar a partir de la
publicació de la resolució de la consellera de Participació, Transparència i
Cultura de 14 de desembre de 2015, per la qual s’estableix l’inici dels
processos electorals de les federacions esportives.
Un cop determinat el repartiment dels assembleistes per illes, ha de figurar
en el cens electoral el nom del club, el número de registre (Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears) i el domicili, el nom i el DNI de la
persona que el presideixi –degudament inscrit en el Registre d’Entitats
Esportives–, o de la persona de la junta directiva en qui el president delegui
expressament.
Les persones representants de l’estament de clubs, de seccions dels clubs
esportius i de les seccions esportives de les entitats no esportives de cada
federació, diferents del president, han d’acreditar la representació mitjançant
poder notarial atorgat per aquest en favor d’un dels membres de la junta
directiva que figuri inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears.
2. Una vegada ratificat i segellat el cens electoral i la resta de la
documentació electoral (reglament, calendari i model de paperetes i sobres),
el cens s’ha d’exposar a la seu de la federació, a tots els locals socials de
què disposi, a les delegacions insulars, si n’hi ha, a la pàgina web federativa
i també al tauler d’anuncis de la Direcció General d’Esports i Joventut, de
manera simultània. A partir de la notificació d’aquesta ratificació, es

concedeix un termini de tres dies per a possibles reclamacions, les quals ha
de resoldre la junta electoral federativa en el termini de tres dies. Contra les
resolucions de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el
Tribunal Balear de l’Esport, en el termini de tres dies, comptadors des de
l’endemà de la notificació de la resolució o del compliment del termini
esmentat per resoldre i notificar. El Tribunal Balear de l’Esport disposa de 7
dies per emetre l’acord corresponent. Un cop resoltes les reclamacions
formulades o transcorregut el termini per presentar-les sense que se n’hagi
presentat cap, el cens esdevé ferm i no s’hi pot presentar cap tipus
d’impugnació durant la resta del procés electoral.
Article 3. El calendari electoral
1. El calendari electoral, juntament amb la resta de documentació electoral
s’ha de presentar a la Direcció General d’Esports i Joventut perquè pugui
examinar-lo i, si escau, ratificar-lo, i s’ha d’elaborar d’acord amb l’annex A-2
de la resolució de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.
2. En el cas que s’hagin superat les dates establertes en el calendari electoral
la junta gestora en podrà presentar un de nou, en un termini de tres dies
naturals des que s’apreciï l’incompliment del calendari.
Article 4. Paperetes i sobres electorals
Els models de paperetes i de sobres han de tenir tots el mateix format i han
de ser del mateix color, d’acord amb els annexos A-3 i 4 de la resolució de
la consellera de Participació, Transparència i Cultura de 14 de desembre de
2015, per a l’elecció del president i de la junta directiva (llista oberta o
tancada), si escau. Les ha de confeccionar la junta electoral, un cop admeses
i publicades les candidatures.
Article 5. Avals
La junta electoral ha d’elaborar el model d’aval (Annex A-5), que ha de
posar a disposició de les candidatures que es presentin.
B. JUNTA ELECTORAL
Article 6. Funcions i competències de la junta electoral
1. La junta electoral té les funcions següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l’assemblea general respecte a les llistes electorals d’electors i elegibles.
b) Admetre o refusar les candidatures i proclamar-les.

c) Elaborar les paperetes electorals, d’acord amb els models aprovats per
l’assemblea.
d) Comprovar que els assembleistes només formen part d’una candidatura
en el supòsit de llista tancada, en relació amb l’elecció de president i
junta directiva, si escau.
e) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat o
candidata o per iniciativa pròpia sobre qualsevol incident que sorgeixi en
el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació
de la normativa electoral o que pugui afectar els principis de publicitat,
d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de
vot, que han de ser presents a tot el procés electoral.
f) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions
que legalment s’estableixin.
g) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els
membres de l’assemblea general o els candidats en qualsevol fase del
procés electoral.
h) El president de la junta electoral ha de designar d’entre els assembleistes
els membres que han de constituir la mesa electoral.
2. De totes les reunions se n’ha d’estendre una acta, que han de signar tots
els components.
3. Els acords de la junta electoral s’han de notificar immediatament a les
persones interessades un cop siguin adoptats mitjançant qualsevol mitjà que
deixi constància de la recepció. A més d’això, la junta ha de traslladar a les
meses electorals les decisions que els afecten, i també s’han d’exposar, el
mateix dia que s’adoptin, en el tauler d’anuncis de totes les
circumscripcions electorals.
4. La seu de la junta electoral és la de la federació.
5. Membres que integren la junta electoral:
Titulars :
- Nadia Ouriaghly Goyanes (president)
- Jaume Manel Mulet Ferrer (secretari)
- José Durán García (vocal)
Suplents:
- Juan José Escandell Mayans (president)
- Isabel Portells Sastre (secretari)
- Tomás Pomar Amer (vocal)
C. L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 7. Configuració de l’assemblea general
1. Tenen la condició d’assembleistes nats el president o la presidenta, o la
persona que el club o l’entitat privada designi d’entre els membres de la
junta directiva que figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de
les Illes Balears, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la presentació
del poder notarial corresponent a aquest efecte.
2. El nombre màxim de membres de l’assemblea general és igual al de
clubs i d’entitats privades que figurin en el cens electoral i el mínim és
de 5, en el supòsit que la federació esportiva corresponent tengui menys
de 100 llicències vigents. Si té més de 100 llicències, el nombre mínim
d’assembleistes és de 16.
Article 8. Distribució d’assembleistes per illes
L’assemblea general de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears està
integrada per 48 membres (màxim nombre de clubs i entitats privades que
figurin en el cens electoral, mínim 5 per a les que tenguin menys de 100
llicències, si en té més el nombre mínim és de 16).
La distribució dels assembleistes per illes, tenint en compte el que estableix
l’article 2 d’aquest Reglament, és la següent:
MALLORCA MENORCA
40
4

EIVISSA
3

FORMENTERA
1

Total
48

Article 9. Proclamació d’assembleistes
La junta electoral federativa ha de trametre a la Direcció General d’Esports i
Joventut la relació d’assembleistes nats, un cop resoltes les reclamacions
possibles.
En el cas que no s’hagin presentat reclamacions davant la junta electoral
federativa o en cas que s’hagin presentat i s’hagin desestimat, aquesta ha de
trametre a la Direcció General d’Esports i Joventut un certificat del secretari
o de la secretària de la junta electoral federativa amb el vistiplau del
president o de la presidenta que acrediti la proclamació dels candidats.
D. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES A PRESIDENT O PRESIDENTA
Article 10. Electors i elegibles

Tots els assembleistes tenen la condició d’electors i elegibles, i ho són el
president o la presidenta, o la persona que designi el club o l’entitat privada
entre les finalitats socials dels quals s’inclogui el foment i la pràctica de
l’activitat física i esportiva, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant la
presentació del poder notarial corresponent a aquest efecte, d’acord amb
l’article 7.1 d’aquest Reglament.
Tot i que no tenguin la condició d’assembleista, els presidents i la resta de
membres de la junta directiva de cada federació es poden presentar a la
reelecció, sempre que hagin ocupat, com a mínim durant l’any anterior a la
convocatòria d’eleccions, un càrrec en el si de la junta directiva.
Article 11. Requisits per a la presentació de candidatures a president o
presidenta
Els requisits per ser candidat o candidata a president o presidenta de la
federació són:
a) Tenir el veïnatge administratiu a les Illes Balears.
b) Ser major d’edat.
c) Tenir la condició d’assembleista.
d) No haver incorregut en cap sanció imposada per l’òrgan competent que
l’inhabiliti per al càrrec.
e) No ocupar càrrecs polítics lligats directament a l’esport en l’àmbit local,
insular, autonòmic, nacional o internacional.
f) Tenir ús ple dels drets civils.
No és exigible el requisit de l’apartat c als membres de la junta directiva que
hagin estat designats pel president o per la presidenta.
Article 12. Termini de presentació de candidatures
1. El termini per presentar candidatures s’obre el mateix dia que es fa la
convocatòria per elegir el president o la presidenta i la junta directiva, si
escau, i es manté obert durant quinze dies naturals.

Article 13. Admissió de candidatures
1. Les candidatures s’han de presentar a la seu de la federació, o a les seus
de les diferents delegacions insulars de les federacions, si n’hi ha,
dirigides a la junta electoral.
2. La junta electoral ha d’admetre o refusar les candidatures en el termini
de tres dies hàbils des que es presentin.
3. Contra l’acord de la junta electoral es pot interposar un recurs davant el
Tribunal Balear de l’Esport en el termini de tres dies hàbils des que s’hagi

notificat o des que la reclamació s’entengui tàcitament desestimada per
no haver-se dictat una resolució expressa en el termini establert.
4. El Tribunal Balear de l’Esport ha de resoldre els recursos presentats en el
termini de set dies comptadors des de l’endemà de la recepció del
recurs.
Article 14. Publicació de candidatures i elaboració de paperetes
En el termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la
finalització del termini previst per a la resolució dels recursos per part del
Tribunal Balear de l’Esport, s’han de publicar les candidatures definitives i la
junta electoral ha d’elaborar les paperetes.
E. ELECCIÓ A PRESIDENT O PRESIDENTA I JUNTA DIRECTIVA, SI ESCAU
Article 15. Constitució de la mesa electoral per elegir president o
presidenta i junta directiva, si escau
La mesa ha d’estar formada per un president o presidenta, per un secretari o
secretària i un vocal o una vocal titulars i tres suplents, designats pel
president o presidenta de la junta electoral d’entre els assembleistes. El
càrrec de membre de la mesa electoral és obligatori i incompatible amb la
condició de candidat o candidata a membre de l’òrgan de gestió i
administració, o familiar de candidat o candidata d’aquests, tant per afinitat
com per consanguinitat fins al tercer grau, i amb la de membre de la junta
directiva. Si es produeix aquesta incompatibilitat l’ha de substituir la
persona suplent elegida.
Article 16. Elecció del president o de la presidenta i de la junta directiva, si
escau
1. Un cop proclamats els assembleistes nats, en el dia 28 Gener 2017 i en
l’hora fixada per la convocatòria, s’ha de reunir l’assemblea general i
s’han de votar les diferents candidatures.
2. En el local fixat per a la reunió i la votació i a l’hora determinada s’han
d’obrir les portes i s’ha d’iniciar la votació mitjançant el dipòsit de les
paperetes en l’urna corresponent.
3. La mesa electoral ha de comprovar la identitat de la persona votant i si és
candidat o candidata. S’ha d’assegurar que té la condició d’assembleista i
marcar el nom de la persona votant en la llista elaborada a aquest efecte.

4. Un cop complert l’horari establert per a les votacions, s’han de tancar les
portes del local on es dugui a terme la votació i no es pot deixar entrar
ningú més. No obstant això, les persones presents en el local, sempre
que tenguin la condició d’assembleistes, poden exercir el seu dret de vot
en el moment de tancar les portes.
S’ha d’aixecar l’acta corresponent de la sessió.
Article 17. El vot
1. El vot és lliure, personal, directe i secret.
2. No s’admet el vot per delegació.
Article 18. Escrutini i proclamació provisional de membres electes
Després de fer el recompte de vots, la mesa ha de comunicar a la junta
electoral el resultat de l’escrutini resultant, de manera provisional, i aquesta
ha de proclamar president electe o presidenta electa el candidat o la
candidata que hagi obtingut més vots vàlids d’entre les candidatures
presentades.
Si la federació ha decidit la designació de la junta directiva per part del
president o de la presidenta, s’acaba l’elecció.
Si s’ha decidit que sigui l’assemblea general la que també elegeixi la resta
de membres de la junta directiva, també s’han de declarar electes, de
manera provisional, la resta de persones que la integren amb assignació dels
càrrecs corresponents.
Si s’ha presentat la candidatura en llista tancada, s’ha de proclamar electa la
candidatura completa que ha obtingut la majoria de vots, també de manera
provisional.
Les proclamacions s’han d’exposar en el tauler d’anuncis de la federació i a
la pàgina web, si en té, de manera simultània, si és possible el mateix dia o,
si no ho és, el dia següent.
Article 19. Proclamació definitiva de membres electes i ratificació per la
Direcció General d’Esports i Joventut
1. Si no s’ha presentat cap impugnació a la proclamació provisional de
l’òrgan de representació, el president o la presidenta disposa d’un
termini de deu dies naturals per designar els membres de la junta
directiva i assignar-los el càrrec, de la qual cosa n’ha de fer publicitat

mitjançant el tauler d’anuncis de la federació o la pàgina web, si en té.
Així mateix, un cop designats els membres de la junta directiva el
president o la presidenta ho ha de comunicar la composició a la Direcció
General d’Esports i Joventut, perquè el director general ratifiqui el
nomenament o nomenaments, i n’ordeni la inscripció en el Registre
d’Entitats Esportives de les Illes Balears. Igualment ho ha de comunicar a
l’Assemblea Balear de l’Esport i a la federació espanyola corresponent.
2. En el supòsit que la federació hagi optat perquè l’assemblea general
elegeixi la junta directiva, també s’han de proclamar la resta dels càrrecs
d’aquesta, si es tracta d’una llista oberta. Si es presenta una llista tancada
s’ha de proclamar electa la candidatura completa que hagi obtingut la
majoria de vots. En ambdós casos, la junta electoral ha de presentar
l’original i una còpia de l’acta per acarar de la proclamació de la
candidatura electa a la Direcció General d’Esports i Joventut, perquè el
director general ratifiqui el president o la presidenta i la junta directiva.
També ho ha de presentar a l’Assemblea Balear de l’Esport i a la
federació espanyola corresponent, en el termini de deu dies naturals,
comptadors des de l’endemà de la jornada electoral.
Article 20. Candidatura única
Si només es presenta o resta vàlida una única candidatura, no s’ha de fer
l’acte de la votació i la junta electoral federativa n’ha de donar compte a la
Direcció General d’Esports i Joventut perquè el director general proclami el
nou president o presidenta, o la junta directiva, si escau.
Article 21. Manca de candidats a la presidència
1. En el cas que no es presenti cap candidat o candidata a president o
presidenta, la junta gestora, en el termini de tres mesos, ha de convocar
noves eleccions.
2. Si en aquest cas tampoc no es presenten candidats, la junta gestora
disposa novament de tres mesos per establir la convocatòria. Si durant
aquest període tampoc no hi ha cap candidat o candidata, serà president
o presidenta la persona que ho sigui del club, o de l’entitat privada, més
antic (quant a inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears) i adaptat a la normativa vigent, o la persona que es designi
d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent.
F. RECURSOS DAVANT LA JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA I DAVANT
EL TRIBUNAL BALEAR DE L’ESPORT

Article 22. Reclamacions davant la junta electoral federativa
Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de fer en un termini
màxim de tres dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i
la resolució de la junta, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies
següents, comptadors a partir de l’endemà de la presentació de la
reclamació.
Article 23. Recursos contra els acords de les juntes electorals
Contra els acords de les juntes electorals de les federacions es pot interposar
un recurs davant el Tribunal Balear de l’Esport en el termini de tres dies
comptadors des de la recepció de la resolució de la junta electoral. El
Tribunal Balear de l’Esport ha de resoldre els recursos presentats en el
termini de set dies comptadors des de l’endemà de la recepció del recurs.
G. MANCA DE CONVOCATÒRIA O NUL∙LITAT D’ACTUACIONS DEL
PROCÉS ELECTORAL
Article 24. Manca de convocatòria o nul∙litat d’actuacions
1. En el supòsit de manca de convocatòria d’eleccions en el termini previst a
l’article 15 del Decret 86/2008 o de nul∙litat d’actuacions del procés
electoral, la direcció general en matèria esportiva ha de nomenar una junta
gestora formada pels cinc presidents o les persones que aquestes designin —
d’entre els membres de l’òrgan directiu corresponent— dels cinc clubs més
antics (quant a inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de les Illes
Balears) i adaptats a la normativa vigent.
2. En el supòsit que les persones físiques designades per representar els
clubs no coincideixin amb la del president de l’entitat, l’acreditació de la
representació s’ha de fer mitjançant poder notarial a aquest efecte.
3. En el cas que la federació no arribi al nombre mínim de clubs establert en
el punt 1 d’aquest article, la composició de la junta gestora s’ha de fer de
manera proporcional al nombre de clubs que integren el cens electoral.
4. La junta gestora ha de designar una junta electoral d’entre tots els clubs
que integren la federació, sempre que aquests estiguin inscrits i adaptats a la
normativa vigent.
5. Si la junta gestora no pot convocar l’assemblea general de la federació i
aquest fet impossibilita dur a terme el procés electoral, la Direcció General

d’Esports i Joventut ha de revisar i ratificar la documentació electoral
aportada per la junta gestora.
Disposició addicional primera
En supòsits excepcionals, deguts a un funcionament intern deficient dels
òrgans de govern, de gestió i administració i de representació de les
federacions o a una deixadesa de funcions per part d’aquests, que
impedeixin el desenvolupament normal del procés electoral, i amb la
finalitat d’aconseguir-ne el compliment efectiu, la Direcció General
d’Esports i Joventut pot determinar que les eleccions es duguin a terme pel
sistema descrit en l’article 4 a del Decret 86/2008 (opció 1).
Disposició addicional segona
En tot allò que no estigui regulat expressament en aquest Reglament és
d’aplicació el que disposa el 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 (BOIB núm. 111 de 9 d’agost de 2008).
Disposició final única
Aquest reglament comença a vigir l’endemà de la notificació de la seva
ratificació per part de la Direcció General d’Esports i Joventut.

CENSO CLUBES 2016-2020

Mallorca
1. Club Atletisme Andratx – 2064 – Pau Verd Llop
2. Asociación Veterans de Balears –0970 – Basilio Martínez Martínez
3. C.A. Amistat – 1826 – José Manuel Ballesteros Martín
4. C.A. Fidipides – 0022 – Antonio Martí Martín
5. C.A. Inca – 0850 – Vicente Capó Gil
6. C.D. Joan Capó de Felanitx – 0163 – Gabriel Bennasar Roig
7. C.A Manacor – 1705 – Tomás Pomar Amer
8. C.A. Palma – 1221 – Mateo Domínguez Sanchez
9. A.D.A. Calvià – 1734 – Nadia Ouriaghli Goyanes
10. Circulo Sollerense (CercleSolleric) –0533 – Jaume Antoni Aguiló Morales
11. C.E. Mallorca Nord – 1907 – Isabel Portells Sastre
12. C.A. Bellver Siurell – 1969 – Jaime Cañellas Cañellas
13. C.A. S’ArenalLlucmajor – 1760 – Antonia García Baidez
14. C.A. Campos – 2558 –Guillem Vidal Ollers
15. C.E. Campos – 0273 –Juan Jimenez Lara
16. C.A. SaPobla – 2267 – Biel Crespí Perelló
17. C.E. Atletisme Balear – 2349 – José Durán García
18. Diana Athletic Club –2401- Jaume Manel Mulet Ferrer
19. Club Sant Josep Obrer –0085 – Antonio J. Salvà Andreu
20. CN Llucmajor –2072 – Joana María Tomàs Cardell
21. C.A. Artà – 2500 –LluciàMestrePayeras
22. Club MesclatSport –2595 – Alfonso CrespíTortella
23. C.A. Badia de Palma – 2602 – Alberto Riera Baidez
24. Ferrer Hotels CD –2607 – Miguel Angel Llabrés Canals
25. Duet Tri&Bikes – 2710 – Irene Company Molina
26. C.A. Palma Fitness – 2618 – José Rafael Nieto
27. Club MultiPalmaSports – 2649- Antonio Villalonga Miro
28. C.A. Es Raiguer– 2650 - Catalina Ana Perelló Gual
29. Club Ciclista CurroBikes Campos – 2677 – José María López Llull
30. C.D. Atletas del Planeta - 2684 – Carlos Álvarez Encinas
31. CE Can Calco Hotels – 2668 – Alberto Pinell Segui
32. CAUT Koryo – 1217 – Manuel Durán González
33. CE Albert Torres Team – 2716 – Javier Bonnin Palou
34. C.E. Xendenguets – 2626 – Domingo RosellóFebrer
35. Speed Club –2605 – Juan Sancha Matas
36. XtremCalvia – 1973 - Juan Torrens Sabater
37. CA Porreres – 1153 –Damiana Moll Servera
38. CE Capdepera –2433 – Jaume Faaba Sancho
39. Move4Trail –2651 – Pedro Salas Seguí

40. CE Altura – 2520 – Pere Lluis Garau Mairata
IBIZA
1. C.A. Pitius– 1199 – Antoni Roig Serra
2. C.A. SaRaval – 1880 – Bartolomé Torres Pons
3. EiviaClubAtletisme – 2702 – Christian Torres Molina

MENORCA
1.
2.
3.
4.

C.C.E. SantLluis – 0553 – Rosendo Pons Conforto
Xtrem Menorca Atletisme –2102 – Victor Truyol Alles
CA Ferreries – 1147 – Andrés Pulido Pons
AlaiorEsport – 2499 – Lucien Paul Florit

FORMENTERA

1. G.E. Espalmador – 2355 – Juan José Escandell Mayans

