
 
Junta Electoral de les Illes Balears 

ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 

 
2003-2007 
 
Acord relatiu a l’inici d’un procediment sancionador per l’incompliment de l’acord de la Junta Electoral 
de les Illes Balears de dia 14 d’abril de 2003 i ratificat per la Junta Electoral Central en data 18 d’abril de 
2003, de suspensió de la campanya “Enamorats de les nostres illes”. (10/11/2003). 
 
Acord relatiu a la consulta feta pel director general de tributs i recaptació del Govern de les Illes Balears 
respecte de la campanya publicitària “Renda Àgil 2007”. (23/02/2007). 
 
Acord adoptat respecte de la consulta feta per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral 
sobre les normes d’aplicació per al vot dels residents absents a les eleccions a consells insulars. 
(23/02/2007). 
 
Acords adoptats en relació a la consulta feta sobre la validesa de la presentació del logotip del partit en 
suport informàtic i sobre la utilització d’una direcció “d’email” en lloc d’un número de fax per a les 
comunicacions entre les juntes electorals i els representants del partit. (16/03/2007). 
 
Acord relatiu a la consulta feta sobre si una persona extracomunitària amb permís vigent de residència, 
pot esser representant general a les properes eleccions. (04/04/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit presentat pel president de la Junta Electoral de Zona de Palma sobre una denúncia 
presentada contra la campanya d’un partit polític. (18/04/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el Govern de les Illes Balears i contra els responsables 
d’una formació política respecte de la utilització de símbols institucionals. (24/04/2007). 
 
Acord adoptat sobre la petició feta respecte d’unes declaracions realitzades pels informatius d’IB3 
Televisió, dia 18 d’abril, relatives a la cobertura informativa que es farà de les eleccions. (27/04/2007). 
 
Acord relatiu al recurs contra la resolució de la Junta Electoral de Zona de Palma, sobre l’escrit 
denunciant la campanya publicitària d’un partit polític en la qual apareix l’escut del Govern de les Illes 
Balears. (30/04/2007). 
 
Resolució de 30 d’abril de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la 
comunicació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’entrevistes a realitzar en diferents 
programes de IB3 Ràdio i Televisió els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 de maig. (30/04/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el president del Govern de les Illes Balears per unes 
manifestacions sobre “hechos de gestión del Govern” i en el qual es sol·licita d’aquesta junta electoral que 
suspengui l’acte previst i s’iniciï expedient sancionador. (01/05/2007). 
 
Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit presentat sol·licitant la suspensió de l’emissió del programa 
“Mira lo que hay”. (03/05/2007). 
 
Acord relatiu als recursos presentats per dues formacions polítiques derivats de la comunicació tramesa 
per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en relació amb les entrevistes amb representants 
d’entitats polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques. (05/05/2007). 
 
Resolució  de 5 de maig de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la 
comunicació de la Ràdio i Televisió de Mallorca d’entrevistes a realitzar en diferents  programes de la 
Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona Mallorca els dies  10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig. 
           tornar 
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Acord relatiu a la petició de suspensió de l’emissió d’una entrevista a la Sra. Maria A. Munar Riutort 
programada per TV de Mallorca pel dia 2 de maig. (05/05/2007). 
 
Acord adoptat respecte de l’escrit de queixa contra l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de Mallorca. 
(05/05/2007). 
 
Recordatori a les emissores de televisió privades del disposat per la Norma Setena de la Instrucció de la 
Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, dictada en desenvolupament de l’art. 66 de la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General. (05/05/2007). 
 
Acord relatiu al recurs plantejat contra el pla d’entrevistes de Ràdio i Televisió de Mallorca S.A., amb 
representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques, insulars i municipals. 
(07/05/2007). 
 
Acord relatiu a la denúncia presentada contra la campanya institucional iniciada pel Consell Insular de 
Mallorca. (08/05/2007). 
 
Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit de queixa contra l’emissió per part de l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3), del programa “Bona Nit Balears”. (10/05/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit de denúncia presentat contra una campanya publicitària d’un partit polític. 
(10/05/2007). 
 
Acord adoptat com a conseqüència del recurs presentat a la comunicació de “TV de Mallorca” sobre la 
programació d’entrevistes amb representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions 
autonòmiques dels dies 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig. (11/05/2007). 
 
Acord adoptat en relació a l’escrit de queixa presentat contra la directora de l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i contra el presentador del programa “Bona Nit Balears”. 
(14/05/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa plantejat pel director i pel subdirector del diari “El Mundo/El día de 
Baleares”  sobre la publicació de la campanya institucional del Consell Insular de Mallorca. (14/05/2007). 
 
Acord relatiu a la denúncia presentada contra un acte programat pel Govern de les Illes Balears amb les 
famílies beneficiàries de la “Targeta nadó”. (15/05/2007). 
 
Acord adoptat davant la denúncies presentades contra una reunió realitzada el dia 7 de maig per 
“S’Institut” relativa a un dispositiu de transport de ciutadans als col·legis electorals. (15/05/2007). 
 
Acord adoptat en relació a les denúncies presentades contra la Conselleria d’Agricultura i Pesca i contra 
un partit polític. (15/05/2007). 
 
Acord de la Junta Electoral de les Illes Balears relatiu als criteris generals de determinació de la 
competència per a la resolució de queixes en primera instància. (17/05/2007, modificat per acord de dia 
21/05/2007). 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la directora general de l’EPRTVIB (IB3), relatiu a la 
convocatòria d’una vaga els dies 24, 25 i 27 de maig. (17/05/2007). 
 
Acord relatiu al recurs plantejat contra Ràdio i Televisió de Mallorca per la durada de les entrevistes 
electorals i la cobertura de la campanya electoral als informatius. (17/05/2007). 
 
Acord adoptat en relació al recurs plantejat contra la resolució de la Junta Electoral de les Illes Balears de 
dia 10 de maig. (18/05/2007). 
           tornar 
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Acord adoptat com a conseqüència de la denúncia presentada contra una reunió realitzada el dia 7 de 
maig a “S’Institut”. (18/05/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit sol·licitant espais gratuïts de propaganda electoral a les emissores d’àmbit 
autonòmic. (18/05/2007). 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit de queixa contra el Govern de les Illes Balears i contra la Conselleria 
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. (24/05/2007). 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears, mitjançant el qual sol·licita el pronunciament de la Junta Electoral de les Illes Balears sobre la 
decisió presa per l’EPRTVIB de no accedir a la petició feta per un partit polític sobre la substitució del 
seu representant a les entrevistes previstes a Ràdio IB3 i a IB3 Televisió. (24/05/2007). 
 
Acord sobre la petició feta sol·licitant la declaració de nul·litat de determinades credencials del Consell 
Insular de Menorca dels anys 1999, 2003 i 2004. (25/05/2007). 
 
Acord adoptat sobre el recurs plantejat contra l’acord de la Junta Electoral de Zona de Palma, relatiu a la 
denúncia presentada contra la distribució gratuïta del llibre “A Barbie se le pudren los visones”. 
(25/05/2007). 
 
Acord relatiu als escrits de queixa presentats contra les funcions de portaveu del Govern de les Illes 
Balears per part de la Sra. Rosa Estarás, el dia de les eleccions. (25/05/2007). 
 
Acord relatiu a la queixa plantejada sobre la negativa a la realització d’una entrevista al seu candidat per 
part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. (25/05/2007). 
 
Acord adoptat en relació a la petició relativa a la suspensió cautelar de la incorporació ordinària del vot, 
com a conseqüència d’unes presumptes irregularitats greus en el vot per correu. (25/05/2007). 
 
Acord relatiu a la denúncia interposada contra la posada en funcionament per part de la Conselleria de 
Medi Ambient, dels punts de tramitació de subvencions del PORN de la Serra de Tramuntana. 
(26/05/2007). 
 
Acord adoptat davant l’escrit de queixa presentat contra la representació d’un partit polític i contra la 
candidatura a la Presidència de les Illes Balears del mateix partit. (26/05/2007). 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra l’ajuntament de Son Servera. (28/05/2007). 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit relatiu a un presumpte error de còmput dels resultats obtinguts al 
municipi de Manacor, districte 6, secció primera, mesa B, a les eleccions al Consell de Mallorca. 
(15/06/2007). 
 
Acord relatiu a la petició feta relativa a modificació dels resultats electorals a les eleccions al Parlament 
de les Illes Balears. (17/07/2007). 
           tornar 
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Junta Electoral de les Illes Balears 

ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 

2003-2007 
 
Acord relatiu a l’inici d’un procediment sancionador per l’incompliment de l’acord de la Junta 
Electoral de les Illes Balears de dia 14 d’abril de 2003 i ratificat per la Junta Electoral Central en 
data 18 d’abril de 2003, de suspensió de la campanya “Enamorats de les nostres illes”. 
 
Acord: 
1.- No obrir expedient sancionador en haver prescrit la presumpta infracció denunciada. 
2.- Aquesta resolució es comunicarà al representant general de l’esmentada formació política. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/11/2003    tornar 
 
Acord relatiu a la consulta feta pel director general de tributs i recaptació del Govern de les Illes 
Balears respecte de la campanya publicitària “Renda Àgil 2007”. 
 
Acord: 
Primer. 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. 
Segon. Comunicar aquesta Resolució a l’Il·lm. Director General de Tributs i Recaptació de la Conselleria 
d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/02/2007    tornar 
 
Acord adoptat respecte de la consulta feta per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens 
Electoral sobre les normes d’aplicació per al vot dels residents absents a les eleccions a consells 
insulars. 
 
Acord: 
Primer. Correspon al President del Govern de les Illes Balears la convocatòria d’eleccions als Consells 
Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa. 
Segon. El fet que s’hagi desdoblat la llista electoral no s’ha de considerar motiu per canviar el règim 
electoral que s’ha emprat al llarg dels processos electorals que hi ha hagut des de 1983. 
Tercer. Des de l’entrada en vigor de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, el vot per correu dels 
residents absents, s’ha regulat pel que disposa l’art. 75 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral 
General, constituint-se la Junta Electoral de les  Illes Balears en Mesa Electoral als efectes d’escrutar els 
vots dels espanyols residents  absents. 
Quart. Quan entri en vigor el nou Estatut d’Autonomia, aquest expressa, a la seva Disposició Transitòria 
Setena, que les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa es realitzaran amb la 
intervenció de la Junta Electoral de les Illes Balears com administració electoral amb totes les 
competències establertes a la Llei, mitjançant l’aplicació dels preceptes de la vigent llei electoral de la 
comunitat autònoma. 
Cinquè. En el proper procés electoral, pel que fa al vot per correu dels residents absents respecte de 
l’elecció dels membres dels consells insulars, no s’ha modificat cap precepte que estableixi unes normes 
distintes a les que han regit fins ara, per la qual cosa aquest s’ha de regir pel que marca l’art. 75 de la Llei 
Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General. Aquest article estableix un règim general que només conté 
una excepció, en el seu apartat 7, relatiu a les eleccions municipals, i mai pot un supòsit excepcional 
aplicar-se analògicament a d’altres supòsits, donat que ho prohibeix l’art. 4.2. del Codi Civil. 
Sisè. Comunicar aquest acord a la Delegació Provincial de Illes Balears de l’Oficina del Cens Electoral.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/02/2007 
 Assabentada la Junta Electoral Central: 22/03/2007     tornar 
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Acords adoptats en relació a la consulta feta sobre la validesa de la presentació del logotip del partit 
en suport informàtic i sobre la utilització d’una direcció “d’email” en lloc d’un número de fax per a 
les comunicacions entre les juntes electorals i els representants del partit. 
 
Acord: 
1.- Respecte de la consulta 1ª (validesa de la presentació del logotip del partit en suport informàtic), i 
referit a l’àmbit de competència d’aquesta junta electoral, no es té cap inconvenient que es faci d’aquesta 
manera, si bé s’ha de tenir en compte el que disposa l’Art. 46 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim 
Electoral General i la doctrina que al respecte ha dictat la Junta Electoral Central. 
2.- Respecte de la consulta 2ª (Utilització d’una direcció d’email en lloc d’un número de fax per a les 
comunicacions entre les juntes electorals i els representants del partit) la junta manifesta que es pot 
emprar qualsevol medi que permeti tenir constància de la recepció per l’interessat o el seu representant, 
així com de la data, identitat i el contingut de l’acte notificat, sense perjudici que al mateix temps s’hagi 
de trametre la documentació original per correu o qualsevol altre medi que permeti tenir constància de la 
recepció. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/03/2007    tornar 
 
Acord relatiu a la consulta feta sobre si una persona extracomunitària amb permís vigent de 
residència, pot esser representant general a les properes eleccions. 
 
Acord: 
1.- La present contestació a la consulta plantejada es limita exclusivament a l’àmbit propi de les eleccions 
autonòmiques, és a dir, sense que pugi extendre-se a les eleccions municipals, respecte de les quals 
aquesta Junta Electoral no hi té competència. 
2.- Els estrangers extracomunitaris no poden actuar com a Representants Generals a les eleccions 
autonòmiques, tota vegada que els Representants Generals també podrien esser nomenats Administradors 
Generals i un dels requisits exigits per la Llei per esser Administrador General consisteix en el gaudi de la 
plenitud de drets civils i polítics, requisit aquest que implica la possibilitat d’exercir el dret a vot a les 
esmentades eleccions, dret del qual no gaudeixen els estrangers. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/04/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit presentat pel president de la Junta Electoral de Zona de Palma sobre una 
denúncia presentada contra la campanya d’un partit polític. 
 
Acord: 
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears, a la seva sessió del dia d’avui, a la vista de l’escrit referenciat a 
l’encapçalament, mitjançant el qual es tramet a aquesta Junta Electoral la denúncia també referenciada a 
l’encapçalament, argumentant que l’esmentada denúncia s’havia presentat a d’altres juntes de zona i, 
després que per part de la Secretaria de la Junta Electoral de les Illes Balears no s’hagi pogut constatar la 
seva presentació a altres juntes de zona, acorda retornar a la Junta Electoral de Zona de Palma 
l’esmentada denúncia per tal que aquesta dicti la Resolució pertinent, atès que, d’acord amb l’art. 19.2 de 
la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l’art. 10 de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, és 
de la seva competència. 
2.- Comunicar el present acord a l’Il·lm. Sr. President de la Junta Electoral de Zona de Palma. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/04/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el Govern de les Illes Balears i contra els 
responsables d’una formació política respecte de la utilització de símbols institucionals. 
 
Acord: 
Desestimar la queixa formulada. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/04/2007    tornar 
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 Acord adoptat sobre la petició feta respecte d’unes declaracions realitzades pels informatius d’IB3 
Televisió, dia 18 d’abril, relatives a la cobertura informativa que es farà de les eleccions. 
 
Acord: 
1.- Respecte de l’apartat primer de la sol·licitud, es manifesta que la Junta Electoral de las Illes Balears, 
en data 14 de març de 2007, en el seu escrit de comunicació amb l’Ens Públic de Radiotelevisió de les 
Illes Balears relatiu a la proposta del mateix sobre plans de cobertura de la campanya electoral, en cap 
moment acordà avalar l’esmentada proposta, sinó que tan sols es va donar per assabentada, tal y com 
resulta de la certificació de la part bastant de l’acta de la reunió de la Junta Electoral de las Illes Balears 
de dia 23 de març de 2007 que s’adjunta, i de l’escrit de comunicació tramés a l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears a que es refereix l’apartat “A.” dels antecedents del present Acord i que 
igualment s’adjunta. 
2.- Pel que fa a l’apartat segon de la sol·licitud de l’escrit formulada, no procedeix fer cap manifestació al 
respecte. 
3.- De conformitat amb l’article 68 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el dret de 
rectificació correspon exclusivament a les persones esmentades al meritat article i, en conseqüència, tota 
vegada que les juntes electorals no apareixen entre dites persones, la Junta Electoral de las Illes Balears 
no té legitimació per exercitar l’esmentat dret de rectificació. 
4.- Comunicar el present acord al partit sol·licitant i a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 27/04/2007    tornar 
 
Acord relatiu al recurs contra la resolució de la Junta Electoral de Zona de Palma, sobre l’escrit 
denunciant la campanya publicitària d’un partit polític en la qual apareix l’escut del Govern de les 
Illes Balears. 
 
Acord: 

La Junta Electoral de les Illes Balears acorda la inadmissió de l’escrit per extemporani, al no haver-se 
presentat en el temps i forma que preveu l’article 21.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 30/04/2007    tornar 
 
Resolució de 30 d’abril de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública la 
comunicació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, d’entrevistes a realitzar en 
diferents programes de IB3 Ràdio i Televisió els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 de maig. 
 
Acord: 
En compliment del previst en el paràgraf segon de la Norma sisena de la Instrucció de la Junta Electoral 
Central de 13 de setembre de 1999, en desenvolupament de l’article 66 de la Llei Orgànica del Regim 
Electoral General, s’ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci de que per 
part l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears s’ha posat en coneixement d’aquesta Junta relació 
d’entrevistes a realitzar en diferents programes de televisió i de ràdio els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24 i 25 de maig. 
Segons el previst a l’esmentada Instrucció, les entitats polítiques afectades podran examinar la citada 
relació d’entrevistes a les dependències d’aquesta Junta Electoral de les Illes Balears, en el termini 
preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquesta Resolució, i formular dins el mateix termini els recursos 
que estimin pertinents. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 30/04/2007 
 ** Veure acord de la Junta Electoral Central de dia 16/05/2007   tornar 

 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el president del Govern de les Illes Balears per 
unes manifestacions sobre “hechos de gestión del Govern” i en el qual es sol·licita d’aquesta junta 
electoral que suspengui l’acte previst i s’iniciï expedient sancionador. 
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Acord: 
1.- Declarar que l’acte previst per al proper dia 2 de maig vulnera les normes electorals i, en 
conseqüència, s’ordena al president del Govern de les Illes Balears la suspensió de l’acte. 
2.- Que no procedeix l’obertura de procediment sancionador contra el president del Govern de les Illes 
Balears. 
3.- Comunicar el presents acords al partit denunciant i al M. H. president del Govern de les Illes Balears. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 01/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit presentat sol·licitant la suspensió de l’emissió del 
programa “Mira lo que hay”. 
 
Acord: 
1.- Desestimar la petició de suspensió de l’esmentat programa, atès que d’acord amb  la documentació 
presentada per la Directora General del Ens Públic de Radiotelevisió de las Illes Balears amb número de 
registre 290/07, de dia 3 de maig, queden desvirtuats els fets al·legats a l’escrit de queixa. 
2.- Manifestar al representant del partit sol·licitant, la possibilitat de que algun representant del seu partit 
polític assisteixi a la gravació de l’esmentat programa, acord que també se comunicarà a la Direcció del 
Ens Públic IB3. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 03/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu als recursos presentats per dues formacions polítiques derivats de la comunicació 
tramesa per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en relació amb les entrevistes amb 
representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques. 
 
Acord: 
1.-Pel que fa al recurs plantejat pel partit (...), la Junta acorda desestimar el recurs plantejat atès que la 
matèria sobre la qual s’al·lega i es recorr no és la pròpia del procediment derivat del punt sisè de la 
Instrucció de la Junta Electoral Central de dia 13 de setembre de 1999, és a dir, sobre les entrevistes 
electorals, sinó que fa referència a la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. 
2.- Pel que fa a l’escrit presentat pel representant general del partit (...), la Junta acorda:  

a) Pel que fa a l’al·legació primera relativa a la manca d’entrevistes als candidats de Palma i 
Formentera no atendre-la atès que aquesta Junta no té competències amb relació a les eleccions 
municipals, i d’altra banda, l’esmentada al·legació és simplement la manifestació d’una opinió, 
però no la denúncia de la vulneració dels principis a què es refereix l’article 66 de la LOREG. 

b) Pel que fa a les al·legacions relatives a la distribució de temps, la Junta acorda no atendre aquesta 
al·legació perquè fins i tot essent certs els percentatges al·legats pel recurrent  i aplicant-los de la 
manera per ell sol·licitada el canvis produïts en relació amb les propostes fetes per IB3 no serien 
rellevants. 

c) Pel que fa a la tercera al·legació sobre unificació del temps de les entrevistes la Junta acorda no 
estimar-la atès que no és funció de la Junta Electoral de les Illes Balears qualificar “el millor 
tractament informatiu” sinó posar remei a qualsevol vulneració dels principis de respecte al 
pluralisme polític i social així com de neutralitat informativa. 

d) Pel que fa a l’al·legació quarta en matèria dels dies prevists per a emetre les entrevistes, la Junta 
acorda igualment no atendre l’al·legació esmentada, atès que l’argumentació del recurrent, 
relativa a què és més lògica i ajustada a dret la distribució proposada per ell mateix que la 
proposada per IB3, no és concloent per a rebatre que els resultats de la proposta de distribució 
del partit (...) condueixin a una major neutralitat informativa o a un major respecte del pluralisme 
polític i social i perquè la proposta d’IB3 s’ha d’entendre incardinada dins la seva llibertat de 
programació. 

 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central per un dels partits. 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 16/05/2007  tornar 
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Resolució  de 5 de maig de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la qual es fa pública 
la comunicació de la Ràdio i Televisió de Mallorca d’entrevistes a realitzar en diferents  programes 
de la Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona Mallorca els dies  10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de 
maig. 
 
Acord: 
En compliment del previst en el paràgraf segon de la Norma sisena de la Instrucció de la Junta Electoral 
Central de 13 de setembre de 1999, en desenvolupament de l’article 66 de la Llei Orgànica del Regim 
Electoral General, s’ordena la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de l’anunci de que per 
part de la Ràdio i Televisió de Mallorca s’ha posat en coneixement d’aquesta Junta la relació d’entrevistes 
a realitzar en diferents programes de la Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona Mallorca els dies 10, 14, 
15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig. 
 
Segons el previst a l’esmentada Instrucció, les entitats polítiques afectades podran examinar la citada 
relació d’entrevistes a les dependències d’aquesta Junta Electoral de les Illes Balears, en el termini 
preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquesta Resolució, i formular dins el mateix termini els recursos 
que estimin pertinents. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a la petició de suspensió de l’emissió d’una entrevista a la Sra. Maria A. Munar 
Riutort programada per TV de Mallorca pel dia 2 de maig. 
 
Acord: 
1.- Pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’emissió de l’entrevista programada per TV de Mallorca 
amb la Sra. Maria Antònia Munar pel dia 2 de maig, la Junta acorda, atès que aquesta entrevista ja ha 
estat emesa, no dictar cap mesura al respecte. 
2.- Pel que fa a la sol·licitud que s’obligui a Ràdio i Televisió de Mallorca d’atorgar al partit sol·licitant la 
presència que li correspon d’acord amb la seva representativitat en l’anterior procés electoral al Parlament 
de les Illes Balears, la Junta Electoral acorda comunicar al recurrent que l’Ens de Ràdio i Televisió de 
Mallorca ja ha presentat la proposta de cobertura. En conseqüència, si el partit recurrent no està d’acord 
amb el tractament que ha de rebre a l’esmentat mitjà de comunicació pot interposar el corresponent recurs 
contra el pla d’entrevistes que conté. D’altra banda, segons resulta de l’escrit presentat per TV de 
Mallorca sota el núm. 294/07, el tractament que ha rebut el partit sol·licitant pel que fa a les entrevistes ha 
estat similar al dels altres partits polítics, per la qual cosa aquesta Junta considera que no s’ha vulnerat el 
principi de respecte al pluralisme polític i social. 
3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a Ràdio i Televisió de Mallorca de 
sancions, la Junta acorda no iniciar cap procediment sancionador per la raó que segons es dedueix dels 
anteriors acords no ha existit cap tipus d’infracció electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat respecte de l’escrit de queixa contra l’Ens Públic de Ràdio i Televisió de Mallorca. 
 
Acord: 
1.-Pel que fa al punt primer de la petició, relatiu a la suspensió a la programació de TV de Mallorca de 
qualsevol entrevista o programa referit al procés electoral en curs fins que no s’aporti el pla de mitjans o 
de cobertura global, la Junta acorda comunicar al recurrent que en data d’avui s’ha donat trasllat a totes 
les entitats polítiques citades a l’esmentat pla d’una còpia del mateix, al qual s’hi contenen les entrevistes 
que s’han de realitzar i, especialment, s’ha comunicat a les esmentades entitats polítiques les entrevistes 
previstes per als dies 7, 8 i 9, donant termini d’un dia per a poder recórrer contra elles. 
2.- Pel que fa al punt segon de la sol·licitud, relatiu a requerir de Ràdio i Televisió de Mallorca per tal que 
presenti la programació o pla de cobertura, la Junta acorda reiterar al recurrent el que s’ha dit a l’anterior 
punt sobre la subsanació ja feta. 
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3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a Ràdio i Televisió de Mallorca de 
sancions, la Junta acorda no iniciar cap procediment sancionador per la raó que segons es dedueix dels 
anteriors acords no ha existit cap tipus d’infracció electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007    tornar 
 
Recordatori a les emissores de televisió privades del disposat per la Norma Setena de la Instrucció 
de la Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, dictada en desenvolupament de l’art. 66 
de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. 
 
Acord: 
Havent tingut aquesta Junta coneixement que s’han realitzat a mitjans de comunicació privats, entrevistes 
amb els diferents candidats de les formacions polítiques que concorren al procés electoral convocat per al 
proper dia 27 de maig de 2007, la Junta Electoral de les Illes Balears recorda que, de conformitat amb 
l’establert a la Norma Setena de la Instrucció de la Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, 
dictada en desenvolupament de l’art. 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, les emissores 
de televisió privada que durant els períodes electorals decideixin emetre debats o entrevistes amb els 
representants de les entitats polítiques concurrents a les eleccions, hauran de posar-ho en coneixement de 
la Junta Electoral competent –la Junta Electoral de les Illes Balears en aquest cas- amb cinc dies 
d’antelació a l’inici de l’emissió dels debats o entrevistes, amb indicació de la data i hora de l’emissió, de 
les entitats polítiques convidades i l’acceptació per les mateixes en el seu cas, i de la durada dels debats o 
entrevistes als efectes que, publicat l’anunci corresponent al BOIB, les entitats polítiques afectades 
puguin examinar la referida comunicació i formular els recursos que estimin pertinents dins les 24 hores 
següents a la seva comunicació. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu al recurs plantejat contra el pla d’entrevistes de Ràdio i Televisió de Mallorca S.A., 
amb representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques, insulars i 
municipals. 
 
Acord: 
Desestimar la sol·licitud formulada pel que fa a la suspensió de les entrevistes programades a Radio i 
Televisió de Mallorca SA pels propers dies 7, 8 i 9 de maig de 2007, atès que l’incompliment 
procedimental de l’esmentat ens públic insular ha estat adequadament subsanat per la notificació personal 
ordenada per la Junta Electoral de les Illes Balears, la qual ha fet possible als partits polítics interessats i, 
en concret al partit polític recurrent, tenir un coneixement complet de la totalitat de la informació relativa 
a les entrevistes electorals, la qual cosa ha evitat qualsevol mena d’indefensió material o formal i ha 
permès el plantejament dels recursos pertinents amb totes les garanties. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a la denúncia presentada contra la campanya institucional iniciada pel Consell 
Insular de Mallorca. 
 
Acord: 
1.- La Junta ordena la suspensió de la campanya institucional a que es refereix l’art. 20.2 de la Llei 
8/1986, Electoral de les Illes Balears, fins al dia d’inici de la campanya electoral, és a dir, el dia trenta-
vuitè posterior a la convocatòria, és a dir, el dia onze de maig, atès que l’esmentat article de la Llei 
Electoral de les Illes Balears aplicable a les eleccions als consells insulars, estableix expressament que la 
campanya institucional ha d’estar orientada exclusivament a fomentar la participació dels electors en la 
votació i es pot realitzar exclusivament durant la campanya electoral. 
2.- Requerir a la Presidència del Consell Insular de Mallorca que ordeni immediatament la retirada de 
l’esmentada campanya institucional de qualsevol medi de comunicació públic o privat. 
3.- Pel que fa a la qüestió del disseny de la campanya institucional i la seva presumpta similitud amb la 
precampanya realitzada per un partit polític, la junta acorda que pel cas de que es torni a difondre durant 
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la campanya electoral l’esmentada campanya institucional, aquesta qüestió serà estudiada i s’adoptaran 
les mesures que se considerin adients. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 08/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit de queixa contra l’emissió per part de l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3), del programa “Bona Nit Balears”. 
 
Acord: 
1.- Havent tingut coneixement aquesta Junta Electoral de les Illes Balears, de la celebració d’una 
entrevista a les Sres. (...) i (...) el passat dia 6 de maig en el programa “Bona Nit Balears” d’IB3 televisió, 
es recorda a la cadena de televisió IB3, que de conformitat amb l’establert amb la norma 7na. de la 
Instrucció de 13 de setembre de 1999, dictada en desenvolupament de l’art. 66 de la LOREG, les 
emissores de televisió que durant els períodes electorals decideixin emetre debats electorals o entrevistes 
amb els representants de les entitats polítiques concurrents a les eleccions, ho hauran de posar en 
coneixement de la Junta Electoral competent –Junta Electoral de les Illes Balears en aquest cas- amb cinc 
dies d’antelació a l’inici de l’emissió dels debats o entrevistes, amb la indicació de la data i l’hora 
d’emissió de les entitats polítiques convidades i acceptació de les mateixes, en el seu cas, i la duració dels 
debats o entrevistes, als efectes de què, publicat l’anunci corresponent en el BOIB, les entitats polítiques 
afectades puguin examinar la referida comunicació i formular els recursos que estimin pertinents. 
2.- Requerir a IB3 televisió perquè en el futur no torni a realitzar entrevistes d’aquesta naturalesa fora del 
que marca la instrucció de dia 13 de setembre de 1999. Així mateix es comunica a IB3 que la doctrina 
derivada de l’acord de la Junta Electoral Central de 8 de maig de 1978 ja ha canviat, perquè la Junta 
Electoral Central va modificar el seu criteri al respecte, tot i tenint en compte que, l’esmentada doctrina 
de 1978 es referia a aparicions televisives i no a entrevistes electorals. 
3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a IB3 de sancions, aquesta Junta 
comunica que no procedeix l’inici del procés sancionador, perquè no hi va haver petició de vot i el 
candidat (...) va participar a d’altres debats a IB3. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit de denúncia presentat contra una campanya publicitària d’un partit polític. 
 
Acord: 
1.- Arxivar l’expedient sense més tràmit. 
2.- Comunicar aquest acord a la representant del partit denunciant. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat com a conseqüència del recurs presentat a la comunicació de “TV de Mallorca” 
sobre la programació d’entrevistes amb representants d’entitats polítiques concurrents a les 
eleccions autonòmiques dels dies 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig. 
 
Acord: 
1.- Pel que fa a l’al·legació primera, aquesta junta entén que no s’ha vulnerat en cap cas el respecte al 
pluralisme polític i social així com la neutralitat informatives, atès que el Pla d’entrevistes va esser 
aprovat per unanimitat del Consell d’Administració de TV de Mallorca, al qual s’hi troben presents 
representants del partit recurrent. 
2.- Pel que fa a la sol·licitud de la representant del partit recurrent sol·licitant la supressió en la 
programació de Radio i Televisió de Mallorca de qualsevol programa d’entrevistes a candidats o referits 
als processos electorals en curs fins que no s’adaptin i equilibrin els temps d’emissió a la representativitat 
de les forces polítiques que es presenten a les eleccions, la llibertat de programació de TV de Mallorca 
implica la possibilitat d’actuar d’acord amb el pla d’entrevistes, atès que la proporcionalitat que estableix 
l’article 64 de la LOREG no és d’aplicació en aquest cas. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 11/05/2007    tornar 
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Acord adoptat en relació a l’escrit de queixa presentat contra la directora de l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i contra el presentador del programa “Bona Nit Balears”. 
 
Acord: 
Inadmetre l’escrit presentat atesa la seva extemporaneïtat, donat que el fet objecte de denúncia va tenir 
lloc el passat dia sis de maig i l’escrit de queixa va tenir entrada el proppassat dia deu de maig, un cop 
excedit amb escreix el termini de 24 hores a què es refereix l’apartat tercer de l’esmentada instrucció de la 
Junta Electoral Central de dia 13 de setembre de 1999.  
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa plantejat pel director i pel subdirector del diari “El Mundo/El día 
de Baleares”  sobre la publicació de la campanya institucional del Consell Insular de Mallorca. 
 
Acord: 
Es desestima la pretensió articulada pel director de El Mundo/El Día de Baleares i pel subdirector del 
mateix diari, en la mesura que del contingut de l’article 10 de la Llei Electoral de les Illes Balears i, dels 
articles 19 i següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, no es desprèn la competència 
d’aquesta Junta Electoral per a resoldre la pretensió d’empara en els termes plantejats. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central. 
 Desestimat per la Junta Electoral Central: 21/05/2007    tornar 

 
Acord relatiu a la denúncia presentada contra un acte programat pel Govern de les Illes Balears 
amb les famílies beneficiàries de la “Targeta nadó”. 
 
Acord: 
La Junta acorda no atendre la petició feta per quan no entra dins les competències de la Junta Electoral de 
les Illes Balears prohibir la presència de candidats en un acte, havent-se de destacar així mateix, que de 
les al·legacions fetes per l’Il·lm. Secretari General de la Conselleria de Presidència i Esports, es desprèn 
que les autoritats que han d’assistir a aquest acte estan directament relacionades amb la gestió de 
l’activitat en que dit acte s’adscriu. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat davant les denúncies presentades contra una reunió realitzada el dia 7 de maig per 
“S’Institut” relativa a un dispositiu de transport de ciutadans als col·legis electorals. 
 
Acord: 
1.- La Junta acorda resoldre acumuladament les tres denúncies formulades, atesa la coincidència dels fets 
al·legats i la similitud de les sol·licituds formulades. 
2.- No practicar prova atès que no procedeix iniciar un període probatori al si d’un procediment de 
naturalesa peremptòria, com és el present, i atès que amb les denúncies s’haurien d’haver presentat les 
proves en què es fonamenten els fets denunciats o, al manco, unes concretes proves indiciàries d’aquests. 
3.- Pel que fa a la qüestió d’un pretès ús partidista de recursos públics i de les institucions i organismes 
oficials pels responsables de la campanya i pels responsables d’un determinat partit polític, aquesta Junta 
entén que l’esmentat ús partidista no ha resultat acreditat pels denunciants o dit d’una altre manera, les 
esmentades denúncies estan desproveïdes de fonamentació en aquest punt i, per tant, la Junta acorda no 
fer cap manifestació al respecte. 
4.- Pel que fa a la qüestió de la creació de qualsevol dispositiu de transport de ciutadans als col·legis 
electorals que sigui finançat amb recursos públics i que no estigui adreçat al conjunt dels ciutadans en 
condicions d’igualtat, tota vegada que l’únic que ha quedat acreditat, mitjançant el reconeixement 
consignat a l’escrit d’al·legacions del propi Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, és que es 
va informar als voluntaris que assistiren a l’acte en qüestió de la possibilitat d’esser requerits per algun 

 - 11 -



 
Junta Electoral de les Illes Balears 

beneficiari dels serveis socials per tal d’acompanyar-lo a exercir el seu dret de vot i això es troba molt 
allunyat dels fets denunciats, és a dir, l’organització d’un servei de taxis, ambulàncies i autocars, que 
finançaria S’Institut amb els seus recursos i que conduiria als votants des de la seu de S’Institut  fins el 
col·legi electoral corresponent, la Junta Electoral de les Illes Balears acorda desestimar igualment les 
sol·licituds dels denunciants al respecte, però sense deixar de manifestar que, si el que pretén organitzar 
S’Institut és un servei de transport per a facilitar el desplaçament dels electors als col·legis electorals, 
l’esmentat servei s’haurà de prestar, segons l’Acord de la Junta Electoral Central de dia 7 de juny de 
1994, en condicions d’igualtat a tots els electors i en totes les localitats en les que la seva organització 
resulti aconsellable, sota la vigilància de les juntes electorals de zona. 
5.- Pel que fa a la sol·licitud d’iniciació d’un procediment sancionador, la Junta Electoral de les Illes 
Balears, acorda desestimar aquesta sol·licitud atès que no s’han acreditat infraccions en tot el que s’ha dit 
en els punts anteriors. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central. 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/06/2007   tornar 

 
Acord adoptat en relació a les denúncies presentades contra la Conselleria d’Agricultura i Pesca i 
contra un partit polític. 
 
Acord: 
La Junta acorda arxivar les denúncies, atès que la qüestió plantejada ja ha estat resolta per la Junta 
Electoral de Zona de Palma de Mallorca el proppassat dia 11 de maig i aquesta Resolució ha guanyat 
fermesa. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007    tornar 
 
Acord de la Junta Electoral de les Illes Balears relatiu als criteris generals de determinació de la 
competència per a la resolució de queixes en primera instància. 
 
Acord: 
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears coneixerà en primera instància d’aquelles qüestions que li hagin 
estat delegades o li hagin estat expressament atribuïdes per la Llei. 
2.- Així mateix, coneixerà en primera instància d’aquelles qüestions que fan referència a actuacions que 
afectin a dues o més circumscripcions electorals. En tot cas, les qüestions que només afectin a una 
circumscripció seran resoltes en primera instància per les juntes electorals de zona competents per raó del 
territori. 
3.- Aquest acord es comunicarà a les juntes electorals de zona de Mallorca, Menorca i Eivissa-
Formentera. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007 
 Modificat per acord de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2007  tornar 

 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la directora general de l’EPRTVIB (IB3), relatiu 
a la convocatòria d’una vaga els dies 24, 25 i 27 de maig. 
 
Acord: 
1.- Estimar la petició feta per la directora de l’EPRTVIB i, conseqüentment, requerir a la Delegació del 
Govern perquè durant els dies 24, 25 i 27 de maig adopti totes les mesures necessàries per tal d’impedir 
l’ocupació de la via pública i voltants del centre de treball de Televisió de les Illes Balears, S.A. en el 
polígon de Son Bugadelles, en el municipi de Calvià, emprant els mitjans que calgui i tingui a la seva 
disposició per a vetllar i garantir que la tasca dels mitjans públics de comunicació Televisió de les Illes 
Balears, S.A. i Ràdio de les Illes Balears S.A. es realitzi amb totes les garanties i per tal d’evitar totes les 
accions que puguin menyscabar l’exercici dels drets constitucionals i perjudicar principis fonamentals. 
2.- Requerir a la Delegació del Govern per tal que comuniqui a aquesta Junta Electoral les mesures 
adoptades al respecte. 
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007    tornar 

 
Acord relatiu al recurs plantejat contra Ràdio i Televisió de Mallorca per la durada de les 
entrevistes electorals i la cobertura de la campanya electoral als informatius. 
 
Acord: 
1.- Pel que fa a la petició del recurrent, relativa a la duració de les entrevistes realitzades als candidats Sr. 
(...) i Sr. (...), la Junta Electoral de les Illes Balears desestima la pretensió del recurrent, atès que de 
l’examen de les esmentades entrevistes resulta que queden desvirtuades les al·legacions fetes donat que, 
comprovada la duració d’aquestes entrevistes, resulta que el minutatge de la part substantiva de 
l’entrevista s’allunya sensiblement de la duració al·legada pel recurrent i, en canvi, s’acosta en gran 
mesura, a la duració al·legada per TV de Mallorca. 
2.- Pel que fa a la cobertura dels informatius, d’una banda, malgrat que la junta ha constatat que no 
s’observa estrictament el criteri de proporcionalitat del temps assignat a cada candidat electoral, les 
magnituds de la desviació no són significatives; d’altra banda, atès que s’ha constatat igualment que 
l’actuació dels informatius no s’allunya substancialment de l’acord pres per unanimitat pel Consell 
d’Administració de TV de Mallorca el proppassat dia 12 d’abril de 2007 en relació amb el Pla de 
Cobertura Electoral; i d’altra banda, atès que el criteri de la proporcionalitat no és l’únic principi que s’ha 
de tenir en compte per fer efectius els principis de pluralisme polític i social així com de neutralitat 
informativa en els mitjans de comunicació de titularitat pública durant els períodes electorals, és per això 
que aquesta junta acorda desestimar la petició del recurrent al respecte. 
3.- Pel que fa a la sol·licitud d’incoació d’expedient sancionador contra els responsables de Ràdio i 
Televisió de Mallorca, atès que no s’ha constatat l’existència d’infraccions electorals, no procedeix 
iniciar-lo. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat en relació al recurs plantejat contra la resolució de la Junta Electoral de les Illes 
Balears de dia 10 de maig. 
 
Acord: 
Comunicar al recurrent la inadmisió del seu recurs, atès que aquesta Junta Electoral no té competència per 
a resoldre sobre la constitucionalitat de las normes reguladores del procediment electoral, tota vegada que 
el fet recorregut és ja un fet ferm i, és per això, que el recurs es declara extemporani. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central. 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/07/2007   tornar 

 
Acord adoptat com a conseqüència de la denúncia presentada contra una reunió realitzada el dia 7 
de maig a “S’Institut”. 
 
Acord: 
Inadmetre la denúncia presentada, tota vegada que l’esmentat escrit coincideix substancialment tant pel 
que fa a la matèria i a les persones, amb el recurs que es troba pendent de resolució davant la Junta 
Electoral Central i al qual s’ha fet esment als antecedents de la present Resolució, sense que la prova 
testifical aportada pel recurrent hagi estat valorada, atès que aquesta consta també incorporada al recurs 
previst a l’art. 21.2 de la LOREG que la Junta Electoral Central ha de resoldre. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit sol·licitant espais gratuïts de propaganda electoral a les emissores d’àmbit 
autonòmic. 
 
Acord: 
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Es desestima la pretensió articulada, en la mesura que del contingut de l’article 188 de la Llei Orgànica 
del Règim Electoral General, es desprèn que “El derecho a los tiempos de emisión gratuitos en los medios 
de titularidad pública, regulado en el artículo 64, corresponde en el caso de elecciones municipales, a 
aquellos partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en Municipios que comprendan 
al menos al 50 por 100 de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de 
difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit de queixa contra el Govern de les Illes Balears i contra la 
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. 
 
Acord:  
1.- Considerar que les afirmacions del denunciant a propòsit de l’acte convocat pel Molt Honorable 
President de les Illes Balears i en el seu nom, pel Conseller d’Educació i Cultura, a realitzar dia 24 de 
maig a les 9:00, consistent en un esmorzar de treball amb els membres de la comunitat educativa, 
afirmacions tals com que la invitació al mateix té una “finalitat clarament partidista”, que té un “caire 
polític” o que “és una invitació amb finalitats netament partidistes i de propaganda electoral per a 
influenciar en la intenció de vot” o que a l’acte esmentat “s’aprofitarà per a fer campanya política a favor 
del partit governant i on segurament es faran algunes al·lusions a les fites aconseguides en aquests darrers 
quatre anys de govern”, no han resultat en forma alguna, ni tan sols indiciàriament, provades o 
acreditades pel denunciant, abans el contrari, la Junta considera que, a la vista de la relació de persones 
convidades a l’esmentat acte, segons resulta del llistat tramés per la Secretaria General de Vicepresidència 
i de la Conselleria de Relacions Institucionals, integrada per autoritats i persones de distints àmbits 
polítics, en tots els casos relacionats amb la matèria educativa, l’acte té un caràcter plural i mancant de 
connotacions electoralistes o, dit d’una altre manera, és un acte pròpiament institucional, la qual cosa, en 
conseqüència, autoritza i a la vegada exigeix l’ús de l’escut institucional a l’escrit d’invitació dels 
assistents a l’acte i a la utilització de recursos i mitjans públics en l’organització de l’acte de constant 
referència. 
2.- No ordenar la suspensió de l’acte ni requerir al Molt Honorable Sr. President de les Illes Balears ni al 
Conseller d’Educació i Cultura per tal que s’abstinguin de realitzar l’esmentat acte. 
3.- No procedeix l’obertura de procediment sancionador por quan no s’ha vulnerat la legislació electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de 
les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita el pronunciament de la Junta Electoral de les Illes 
Balears sobre la decisió presa per l’EPRTVIB de no accedir a la petició feta per un partit polític 
sobre la substitució del seu representant a les entrevistes previstes a Ràdio IB3 i a IB3 Televisió. 
 
Acord:  
En  resposta a l’escrit de dia 23 de maig i registre d’entrada de la Junta Electoral núm. 384/07, mitjançant 
el qual es tramet còpia dels escrits adreçats al Sr. (...) i a la Sra. (...), ambdós del partit (...), relatius a la 
substitució del candidat a entrevistar a IB3 Ràdio i a IB3 Televisió, i en el qual sol·licita el pronunciament 
d’aquesta Junta Electoral al respecte, li comunic que aquesta junta, en el dia d’avui, ha acordat 
comunicar-li que la mateixa entén que la decisió d’acceptar o no acceptar l’esmentada substitució de la 
persona a entrevistar entra dins l’àmbit de competència de la Direcció General de l’Ens Públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, decisió que, segons es desprèn dels seus escrits número de registre de 
sortida 085 y 086, ja ha adoptat en anteriors anàlogues ocasions, en referir-se als mateixos escrits que ha 
estat denegada en anteriors ocasions, en relació amb altres partits, la modificació del Pla de cobertura que 
en el seu dia fou aprovat pel Consell d’Administració de l’EPRTVIB. 
D’altra banda, la Junta Electoral de las Illes Balears ha acordat també singnificar-li que, l’afirmació 
continguda en el paràgraf segon de les comunicacions adreçades al partit (...) de data 23 de maig, escrits 
085 y 086 del seu registre de sortida i que es refereixen a entrevistes a realitzar als “candidats a presidir 
del Govern de les Illes Balears”, no coincideix amb l’expressió continguda a la comunicació enviada als 
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diferents partits polítics en data 3 d’abril que es refereix tant a les entrevistes de televisió com a les de 
ràdio, i on es fa referència expressament a entrevistes a “candidats al Parlament de les Illes Balears”. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/2007    tornar 
 
Acord sobre la petició feta sol·licitant la declaració de nul·litat de determinades credencials del 
Consell Insular de Menorca dels anys 1999, 2003 i 2004. 
 
Acord:  
Declarar la inadmisió de l’escrit presentat en tant que la resolució de la qüestió plantejada correspon a la 
jurisdicció contenciós-administrativa. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central. 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/07/2007   tornar 

 
Acord adoptat sobre el recurs plantejat contra l’acord de la Junta Electoral de Zona de Palma, 
relatiu a la denúncia presentada contra la distribució gratuïta del llibre “A Barbie se le pudren los 
visones”. 
 
Acord:  
1.- S’anul·la l’acord de la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca, adoptat en sessió celebrada el 
dia 22 de maig de 2007, amb retroacció de les actuacions en el moment procedimental previ a l’audiència 
inexcusable als interessats –diari El Mundo/El Día de Baleares i Sr. Román Piña Valls- i que sigui dictat 
amb motivació suficient. 
2.- Comunicar el present acord al diari “El Mundo/El Día de Baleares”, al Sr. Román Piña Valls, al partit 
denunciant i a la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu als escrits de queixa presentats contra les funcions de portaveu del Govern de les Illes 
Balears per part de la Sra. Rosa Estarás, el dia de les eleccions. 
 
Acord:  
Desestimar els recursos plantejats en la mesura que la normativa electoral vigent no impedeix una 
actuació com la programada pel Govern i tenint en compte que dels escrits presentats no cap induir la 
utilització de les compareixences d’una manera distinta a la usual i habitual en el dia de la jornada 
electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a la queixa plantejada sobre la negativa a la realització d’una entrevista al seu 
candidat per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 
 
Acord:  
Que per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears es disposin els mitjans tècnics adients 
per tal que el dia d’avui s’emeti l’entrevista del candidat del partit recurrent, amb anterioritat a l’emissió 
del programa de hagi d’esser emès del candidat del següent partit, que serà el que haurà de tancar 
l’emissió d’entrevistes electorals, assignant al candidat del partit recurrent el temps de 18 minuts 
assenyalat en el Pla de Cobertura presentat davant aquesta junta, la qual cosa ha de suposar 
necessàriament un reajustament de l’horari d’emissió sense que es perjudiqui a l’emissió de l’entrevista 
del candidat del partit següent. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central. 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/06/2007   tornar 
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Acord adoptat en relació a la petició relativa a la suspensió cautelar de la incorporació ordinària 
del vot, com a conseqüència d’unes presumptes irregularitats greus en el vot per correu. 
(25/05/2007). 
 
Acord:  
Ordenar l’arxiu de l’escrit atès que conforme a l’article 19.1.k de la Llei Orgànica del Règim Electoral 
General, la Junta Electoral de les Illes Balears no disposa de competència objectiva per a resoldre la 
qüestió plantejada i, així mateix, atès que els fets denunciats podrien ser, al parer del denunciant, 
constitutius d’un delicte electoral dels prevists en els articles 139 a 150 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General, i a més que, segons pareix deduir-se del mateix escrit de denúncia dels fets esmentats, 
en té coneixement el fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i el Magistrat Sr. 
(...), els quals, si escau podrien adoptar les mesures sol·licitades a l’escrit de denúncia. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a la denúncia interposada contra la posada en funcionament per part de la 
Conselleria de Medi Ambient, dels punts de tramitació de subvencions del PORN de la Serra de 
Tramuntana.  
 
Acord:  
Desestimar la sol·licitud per falta d’objecte sobrevingut després de la petició formulada donat que ni el 
dia 26 ni el dia 27 de maig hi ha activitats programades. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat davant l’escrit de queixa contra la representació d’un partit polític i contra la 
candidatura a la Presidència de les Illes Balears del mateix partit polític. 
 
Acord:  
Arxivar sense més tràmit la petició formulada. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/2007    tornar 
 
Acord relatiu a l’escrit de queixa contra l’ajuntament de Son Servera. 
 
Acord:  
Adreçar un escrit a l’Excm. Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears del tenor 
següent:“Per tal de donar compliment a l’acord adoptat per la Junta Electoral de les Illes Balears en la 
seva sessió de dia 28 de maig de 2007, adjunt a la present us faig trasllat de les denúncies presentades 
que varen esser rebudes via fax el proppassat diumenge dia 27, a les 16’49 i a les 17’27 hores a aquesta 
Junta Electoral de les Illes Balears, per si els actes denunciats poguessin tenir rellevància penal.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/05/2007    tornar 
 
Acord adoptat amb motiu de l’escrit relatiu a un presumpte error de còmput dels resultats 
obtinguts al municipi de Manacor, districte 6, secció primera, mesa B, a les eleccions al Consell de 
Mallorca. 
 
Acord:  
La Junta desestima la pretensió del recurrent atès que no ha estat feta en el moment oportú, d’acord amb 
els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els participants d’una elecció tenguin una diligència 
especial amb l’observança de tràmits i terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària 
seguretat jurídica que ha de presidir els processos electorals. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/06/2007    tornar 
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Acord relatiu a la petició feta relativa a modificació dels resultats electorals a les eleccions al 
Parlament de les Illes Balears. 
 
Acord:  
La Junta desestima la pretensió del recurrent atès que no ha estat feta en el moment oportú, d’acord amb 
els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els participants d’una elecció tinguin una diligència 
especial amb l’observança de tràmits i terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària 
seguretat jurídica que ha de presidir els processos electorals. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/07/2007    tornar 
 


