
 
Junta Electoral de les Illes Balears 

ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 

 
1999-2003 
 
Acord relatiu a la petició feta per l’administrador electoral d’una coalició electoral d’increment de la 
subvenció concedida a l’esmentada coalició. (25/02/2000). 
 
Acord respecte de la petició feta pel director del Diario de Mallorca mitjançant la qual sol·licita 
autorització perquè un redactor del diari pugui consultar el Cens Especial de Residents Absents (CERA) 
corresponent a les eleccions autonòmiques i municipals de 1999 i de 1995, i els resultats globals obtinguts 
per cada partit en el recompte d’aquests vots, sol·licitud que es fonamenta en el (SIC) cumplimiento del 
derecho constitucional a comunicar información veraz, de interés público. (18/04/2001). 
 
Adopció d’un criteri bàsic per a la interpretació que les renúncies voluntàries contemplades al vigent 
article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears se pugin produir des del moment en que es realitza 
la proclamació oficial d’electes, llevat del cas d’impugnació. (21/03/2003). 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en 
relació a determinades campanyes publicitàries. (14/04/2003). 
 
Acord en relació a la consulta feta per la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts en relació a una proposta de 
campanya informativa relativa als beneficis fiscals autonòmics en l’impost sobre la renda de les persones 
físiques (IRPF). (15/04/2003). 
 
Acord respecte de la consulta realitzada sobre si els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics del 
Consell de Mallorca són causa d’inelegibilitat per exercir el dret de sufragi passiu a les eleccions locals i 
autonòmiques, tot considerant que aquestes causes han de tenir una interpretació restrictiva i en tot cas 
han d’estar clarament taxades per la Llei. (15/04/2003). 
 
Acord relatiu a unes manifestacions recollides a diversos mitjans de comunicació de les Illes Balears en 
relació a la campanya publicitària “Mira com és Mallorca”, segons les quals, l’esmentada campanya tenia 
el vist i plau de la “Junta Electoral”. (16/04/2003). 
 
Acord en relació a campanyes publicitàries de diverses conselleries del Govern de les Illes Balears. (19 i 
25 d’abril i 2 de maig de 2003). 
 
Acord respecte de la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. (06/05/2003). 
 
Acord relatiu a la queixa formulada contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
en relació amb la suspensió de la difusió i retirada de la campanya institucional de foment del vot. 
(10/05/2003). 
 
Acord relatiu al recurs contra l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera, de data 9 de 
maig de 2003, en relació amb la distribució de fullets pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera. 
(16/05/2003). 
 
Acord respecte de la consulta continguda a l’escrit presentat pel senador per Menorca des de les eleccions 
generals de març de 2000, el qual, a més, ha estat elegit diputat per la circumscripció de Menorca a les 
eleccions del proppassat dia 25 de maig de 2003. (02/06/2003). 

 
           tornar 
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Junta Electoral de les Illes Balears 

ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 

1999-2003 
 
Acord relatiu a la petició feta per l’administrador electoral d’una coalició electoral d’increment de 
la subvenció concedida a l’esmentada coalició. 
 
Acord: 
Desestimar la sol·licitud presentada d’increment de la quantitat de la subvenció concedida a aqueixa 
formació, i ratificar-se en els càlculs realitzats per la Secretaria de la Junta Electoral i, aprovats per 
aquesta, en relació amb la subvenció electoral a què la coalició esmentada tenia dret en funció dels 
resultats obtinguts i les quantitats acreditades, tant per despeses electorals generals com per mailing, 
càlculs que foren acceptats pel sol·licitant prèviament a la tramesa corresponent per part d’aquesta junta al 
Govern les Illes Balears perquè se’n procedís al pagament pertinent. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/02/2000    tornar 
 
Acord respecte de la petició feta pel director del Diario de Mallorca mitjançant la qual sol·licita 
autorització perquè un redactor del diari pugui consultar el Cens Especial de Residents Absents 
(CERA) corresponent a les eleccions autonòmiques i municipals de 1999 i de 1995, i els resultats 
globals obtinguts per cada partit en el recompte d’aquests vots, sol·licitud que es fonamenta en el 
(SIC) cumplimiento del derecho constitucional a comunicar información veraz, de interés público. 
 
Acord: 
Aquesta junta, pel fet d’esser competent exclusivament en el procés electoral autonòmic, no disposa de 
cap informació electoral relativa específicament a les eleccions municipals en cap dels processos indicats. 
Conformement amb l’establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), a l’article 
41.2, segons el qual queda prohibida cualquier información particularizada sobre los datos personales 
contenidos en el Censo Electoral; així com per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, a l’article 2.3, que 
reforça l’anterior quan estableix que se regirán por disposicions específicas, y por lo especialmente 
previsto, en su caso, por esta Ley Orgáncia los siguientes tratamientos de datos personales: a) Los 
ficheros regulados por la legislación de régimen electoral, aquesta junta no pot en cap cas atendre la 
sol·licitud formulada pel que fa a la possibilitat de consulta de les dades contingudes en el Cens Especial 
de Residents Absents (CERA). 
Pel que fa als resultats globals obtinguts per cada partit en el recompte dels vots d’aquest cens i, atès que 
són dades públiques, la junta ha acordat que s’emeti certificació acreditativa dels resultats esmentats, 
referits als comicis autonòmics del 1995 i del 1999, tal com figuren en les actes d’escrutini corresponents. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/04/2001    tornar 
 
Adopció d’un criteri bàsic per a la interpretació que les renúncies voluntàries contemplades al 
vigent article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears se pugin produir des del moment en 
que es realitza la proclamació oficial d’electes, llevat del cas d’impugnació. 
 
Acord: 
1.- La renúncia al càrrec de diputat es pot fer una vegada proclamat electe, sense perdre la condició de 
conseller, i sempre sense perjudici que es compleixin les regles que sobre incompatibilitat estableix la 
normativa electoral. 
2.- Un diputat electe pot renunciar al càrrec de conseller. 
3.- Els consells insulars es constituiran amb els consellers que ho son per ostentar la condició de diputat, 
pel qui substitueixin als càrrecs incompatibles, i pels que substitueixen als diputats que han renunciat al 
càrrec de conseller. 
4.- Per a computar el percentatge de les renúncies i incompatibilitats pot resultar només un nombre de 
persones amb un o els dos càrrecs, equivalent a la meitat més de les que han sortit electes per una 
candidatura. 
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5.- En quant a l’òrgan davant el qual hagin de presentar-se les esmentades renúncies, s’estableix com a 
criteri que, si aquestes es produeixen abans de la presa de possessió de la condició de diputat, se 
presentaran davant la Junta Electoral de les Illes Balears, i si se produeixen amb posterioritat a 
l’esmentada presa de possessió, davant el president del Parlament de les Illes Balears els diputats, i davant 
el consell corresponent els consellers. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/03/2003    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears, en relació a determinades campanyes publicitàries. 
 
Acord: 
1.- Suspendre les campanyes de la Conselleria de Turisme “Enamorats de les nostres illes”, la campanya 
“Amb el progrés hi som tots” i la campanya “Transport públic cada cop més a prop”, per vulnerar l’article 
50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, per quan aqueixes no són campanyes institucionals 
atès que no s’informa d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que no poden considerar-se 
imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o pel correcte desenvolupament dels serveis 
públics, tota vegada que en aqueixes es contemplen al·lusions a les fites obtingudes durant el mandat del 
Govern de les Illes Balears iniciador d’aquesta campanya contra la qual s’ha presentat aquesta queixa, 
circumstàncies aquestes que no concorren en les altres dues campanyes a les quals ens referirem en els 
apartats següents. 
2.- En relació amb la campanya a la qual consta l’expressió “Avui bé, demà millor”, aquesta junta entén 
que la mateixa es tracta d’una campanya de falques radiofòniques, respecte de la qual els denunciants no 
han aportat prova alguna, i que dels documents presentats pel Govern no es dedueix cap infracció, atès 
que dita campanya es refereix a informacions sense cap indici de propaganda donat el seu caràcter 
eminentment didàctic o informatiu. 
3.- En relació amb la campanya de la Conselleria de Treball i Formació, “Donam solucions”, analitzada la 
mateixa, es considera purament informativa. 
4.- En quan a la sol·licitud d’obertura d’expedient sancionador, aquesta Junta Electoral de les Illes 
Balears, acorda iniciar expedient sancionador contra les persones que resultin responsables en relació amb 
les campanyes que, de conformitat amb el disposat al paràgraf anterior, han estat objecte de suspensió i 
per això, sol·licitar informe al Govern de les Illes Balears sobre la identitat de dites persones responsables. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/04/2003 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 21/04/2003   tornar 

 
Acord en relació a la consulta feta per la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts en relació a una 
proposta de campanya informativa relativa als beneficis fiscals autonòmics en l’impost sobre la 
renda de les persones físiques (IRPF). 
 
Acord: 
Amb relació al procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta Electoral de les Illes Balears, 
d’acord amb la reiterada doctrina fixada per la Junta Electoral Central en consultes anàlogues a la present, 
no emet cap pronunciament previ amb relació a campanyes en marxa o programades per a realitzar en 
període electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/04/2003    tornar 
 
Acord respecte de la consulta realitzada sobre si els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics 
del Consell de Mallorca són causa d’inelegibilitat per exercir el dret de sufragi passiu a les eleccions 
locals i autonòmiques, tot considerant que aquestes causes han de tenir una interpretació restrictiva 
i en tot cas han d’estar clarament taxades per la Llei. 
 
Acord: 
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1.- La Junta Electoral de les Illes Balears té manca de competència material per evacuar aquesta consulta 
pel que fa al procés electoral d’àmbit local i, en conseqüència, no respondre la consulta en aquest sentit. 
2.- Els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics del Consell de Mallorca no poden esser considerats 
inclosos entre les causes d’inelegibilitat que delimiten negativament el dret de sufragi passiu a les 
eleccions al Parlament de les Illes Balears, atès que no consten expressament inclosos en la normativa 
reguladora de la qüestió, la qual, a més, no pot esser objecte d’una interpretació extensiva. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/04/2003    tornar 
 
Acord relatiu a unes manifestacions recollides a diversos mitjans de comunicació de les Illes Balears 
en relació a la campanya publicitària “Mira com és Mallorca”, segons les quals, l’esmentada 
campanya tenia el vist i plau de la “Junta Electoral”. 
 
Acord: 
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears no ha estat consultada amb relació a la campanya publicitària 
del Consell de Mallorca, “Mira com és Mallorca”. 
2.- En qualsevol cas, si se li hagués consultat la qüestió, l’acord hagués estat el següent: 
“La Junta Electoral de les Illes Balears, d’acord amb reiterada doctrina fixada per la Junta Electoral 
Central (Acords de 7, 17 i 28 d’abril i de 5 i 10 de maig de l’any 1995) en consultes anàlogues a la 
present, no emet cap pronunciament previ amb relació a campanyes en marxa o programades per a 
realitzar en període electoral”. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/04/2003    tornar 
 
Acord en relació a campanyes publicitàries de diverses conselleries del Govern de les Illes Balears. 
 
Acord: 
Amb relació al procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta Electoral de les Illes Balears, 
d’acord amb la reiterada doctrina fixada per la Junta Electoral Central en consultes anàlogues a la present, 
no emet cap pronunciament previ amb relació a campanyes en marxa o programades per a realitzar en 
període electoral. 
 

 Sessions de la Junta Electoral de les Illes Balears: 19 i 25 d’abril i 2 de maig de 2003 
 
Acord respecte de la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. 
 
Acord: 
1.- Aprovar la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral i comunicar-ho a totes i cada una 
de les entitats polítiques que concorren al present procés electoral, tot tenint en compte el que es diu als 
apartats següents. 
2.- En relació a l’escrit NºRGE 253/03, trametre al Grupo Verde Europeo la nova distribució dels espais 
gratuïts de propaganda electoral aprovats per aquesta junta i, requerir a aquesta formació política per tal 
que manifesti si es manté la seva voluntat de mantenir el seu recurs, el qual s’haurà d’interposar davant 
aquesta junta per a la seva resolució per part de la Junta Electoral Central. 
3.- Al mateix acord establert a l’apartat anterior s’ha arribat pel que fa referència a l’escrit NºRGE 
250/03, de la formació política Unión Cívica. 
4.- Pel que fa a l’escrit NºRGE 256/03, del partit Els Verds de Menorca, s’acorda trametre-li la nova 
distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral, incloent-hi els espais que li corresponen com a 
formació política que concorre al present procés electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2003 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central pel representant d’Unió Cívica 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 13/05/2003   tornar 

 
Acord relatiu a la queixa contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en 
relació amb la suspensió de la difusió i retirada de la campanya institucional de foment del vot. 
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Acord: 
1.- Ordenar a l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears la suspensió de la difusió i la 
retirada immediata de la campanya institucional de foment del vot. 
2.- No incoar expedient sancionador contra els membres del Govern de les Illes Balears ni d’altres 
persones responsables de la difusió de la campanya esmentada. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2003 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2003   tornar 

 
Acord relatiu al recurs contra l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera, de 
data 9 de maig de 2003, en relació amb la distribució de fullets pel Consell Insular d’Eivissa i 
Formentera. 
 
Acord: 
Revocar l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera, de data 9 de maig de 2003, en 
relació amb la distribució de fullets pel Consell Insular d’Eivissa i Formentera i, en conseqüència, ordenar 
al Consell Insular d’Eivissa i Formentera la suspensió immediata de la distribució dels fullets que foren 
objecte de la queixa plantejada, per vulnerar l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General per quan dita campanya no pot tenir la consideració de campanya institucional, atès que no 
s’informa d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que, en cap cas, no poden considerar-se 
imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o per al correcte desenvolupament dels serveis 
públics, tota vegada que en ells es contenen al·lusions a fites obtingudes durant el mandat del Consell 
Insular d’Eivissa i Formentera, iniciador de la campanya contra la qual es presentà en el seu dia la queixa 
i consegüent recurs. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/05/2003    tornar 
 
Acord respecte de la consulta continguda a l’escrit presentat pel senador per Menorca des de les 
eleccions generals de març de 2000, el qual, a més, ha estat elegit diputat per la circumscripció de 
Menorca a les eleccions del proppassat dia 25 de maig de 2003. 
 
Acord: 
1.- La renúncia al càrrec de diputat del Parlament de les Illes Balears podrà fer-se una vegada sigui 
proclamat electe, sense que aquesta renúncia impliqui la renúncia al càrrec de conseller del consell insular 
i, conseqüentment, es podrà comptabilitzar el càrrec de senador i conseller, tota vegada que la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, no estableix cap incompatibilitat al respecte. 
2.- D’aquest Acord se’n donarà compte a l’interessat, així com també als partits polítics que, al seu dia, 
formularen la petició que donà lloc a l’Acord d’aquesta junta electoral de dia 21 de març de 2003, arran 
del qual es modificaren els criteris mantinguts al respecte l’any 1999. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 02/06/2003    tornar 
 


