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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 

 
2007-2011 
 
Consulta formulada sobre la compatibilitat de la condició de consellera electa i personal laboral fix 
de la mateixa institució. (22/02/2010). 
 
Consulta sobre la cobertura electoral que durant els informatius s’ha de fer dels partits que 
actualment s’integren dins coalicions distintes a les de les anteriors eleccions. (04/02/2011). 
 
Consulta relativa als tràmits que s’han de seguir per poder presentar-se a les properes eleccions 
municipals. (07/02/2011). 
 
Consulta relativa al repartiment d’espais públics i de bestreta de subvencions a una possible 
coalició formada per partits que han participat en anteriors eleccions juntament amb altres partits 
que no es presentaren a les eleccions de 2007. (25/02/2011). 
 
Consulta relativa a l’acte d’inauguració d’un col·legi. Consulta sobre la possibilitat de dur a terme 
un acte institucional. Consulta relativa a la presentació pública d’un llibre.  (14/03/2011). 
 
Consultes relatives a qüestions d’incompatibilitat a les eleccions. (14/03/2011). 
 
Consulta sobre el repartiment de temps, tant de propaganda gratuïta, com en els blocs dels serveis 
informatius, que s’hauria d’atribuir a diferents formacions polítiques.  (14/03/2011). 
 
Comunicació de la renúncia a l’acta de conseller i sol·licitud d’informació sobre la compatibilitat en 
el càrrec del possible substitut. (16/03/2011). 
 
Estudi a aprovació, si pertoca, de la instrucció prevista a l’article 66.2 de la LOREG. (28/03/2014). 
 
Escrit comunicant la intenció d’emetre debats de balanç de legislatura amb la presència d’un 
representant de cada un dels grups parlamentaris.  (28/03/2011). 
 
Escrit de queixa d’un partit polític contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i sol·licitud de suspensió de la difusió i la retirada de la campanya “Dit i fet”.  (04/04/2011). 
 
Escrit de queixa presentat per un partit polític contra l’Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, sol·licitant la suspensió de la difusió i la retirada de la campanya “180 actuacions 
per a la teva salut. Conselleria de Salut i Consum 2007-2011”. (06/04/2011). 
 
Consulta relativa a aclariment sobre la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral 
Central. (02/04/2011). 
 
Comunicació d’entrevistes a l’espai humorístic “Gabinet de crisi”. (04/04/2011). 
 
Obligatorietat de presentar, juntament amb les candidatures, una certificació censal a la qual 
s’acrediti que els candidats estan inclosos en el cens electoral. (15/04/2011). 
 
Escrit de queixa presentat per un partit polític contra l’Administració de la CAIB sol·licitant la 
suspensió de la difusió, la retirada i que s’impedeixi l’accés a la campanya anomenada “Quatre 
anys de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració/La conselleria respon”. (20/04/2011). 
 
Escrit amb diverses consultes del Consell de Formentera sobre els mitjans de comunicació de 
titularitat pública. (20/04/2011). 
           tornar 
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Proposta de Pla de Cobertura Informativa de TVE a les Illes Balears per a la campanya electoral 
dels comicis autonòmics i municipals de dia 22 de maig de 2011.  (04/05/2011). 
 
Proposta de Pla de Cobertura Informativa de Ràdio i Televisió de Mallorca per a la campanya 
electoral municipal, insular i autonòmica.  (04/05/2011). 
 
Proposta de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral entre les partits, federacions i 
coalicions que concorren a la contesa electoral del proper 22 de maig de 2011. (05/05/2011). 
 
Proposta de Pla de Cobertura de Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears per a les eleccions 
autonòmiques i municipals de dia 22 de maig de 2011. (05/05/2011). 
 
Escrit de denúncia d’una campanya electoral encoberta de determinats partits polítics en 
determinats mitjans de comunicació. (06/05/2011). 
 
Sol·licitud de prohibició d’un debat “cara a cara” entre els representants de dos partits polítics i 
sol·licitud dels mitjans tècnics necessaris per a la gravació dels anuncis gratuïts de propaganda 
electoral. (06/05/2011 ). 
 
Escrit de denúncia de la campanya electoral de determinats partits polítics. (06/05/2011). 
 
Escrit de queixa per la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. (06/05/2011). 
 
Informació complementària del Pla de Cobertura d’IB3 Televisió i IB3 Ràdio sobre els debats 
electorals. (09/05/2011). 
 
Escrit sol·licitant l’obertura d’un expedient i indemnitzacions pel suposat greuge causat amb la 
distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral realitzada per la Junta Electoral de les Illes 
Balears. (13/05/2011). 
 
Escrit sol·licitant aclariment de les persones responsables de la distribució d’espais gratuïts per a la 
col·locació de propaganda electoral. (17/05/2011). 
 
Escrit de queixa per la inauguració del Centre d’Interpretació del Parc Natural de Ses Salines 
d’Eivissa i Formentera. (19/05/2011). 
 
Escrit de queixa contra la Televisió d’Eivissa i Formentera per la “vulneració reiterada i flagrant 
dels principis de pluralisme polític i social, d’igualtat, de proporcionalitat i de neutralitat 
informativa”. (20/05/2011). 
 
Escrits de queixa per la manca d’intimitat a l’hora d’exercir del dret al vot el dia de la jornada 
electoral. (03/06/2011). 
           tornar 
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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 
2007-2011 
 
 
Consulta formulada sobre la compatibilitat de la condició de consellera electa i personal laboral fix 
de la mateixa institució. 
 
Acord: 
1.- No correspon a aquesta junta procedir a l'enjudiciament de situacions concretes produïdes en l'àmbit 
de competències dels Consells Insulars, com succeeix respecte de l'examen d'incompatibilitats en què 
puguin incórrer els membres dels mateixos, que és competència del Ple de la corresponent institució. 
2.- En la seva funció d'interpretar la legislació electoral, aquesta junta entén que el règim 
d'incompatibilitats dels membres dels consells insulars ve regulat als articles 64.3 i 64.4 de l'Estatut 
d'Autonomia i a la Llei 7/2009, de 11 de desembre, Electoral dels consells insulars. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 22/02/2010    tornar 
 
 
Consulta sobre la cobertura electoral que durant els informatius s’ha de fer dels partits que 
actualment s’integren dins coalicions distintes a les de les anteriors eleccions. 
 
Acord: 
1.-  La Junta no s’ha de pronunciar sobre hipòtesis o supòsits futuribles, com és el relatiu a la distribució 
del temps que ha de correspondre a cada partit, federació o coalició als informatius de l’EPRTVIB, atès 
que, d’acord amb el que es disposa a la llei electoral, s’han de plantejar davant les juntes electorals casos 
concrets i reals. 
Correspon a l’Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears interpretar, segons el seu entendre, la llei 
electoral, particularment l’article 66 i concordants, sense cap tutela prèvia de la Junta Electoral. 
Correspondrà a aquesta junta, precisament, resoldre les denúncies que es pugin formular contra les 
actuacions de l’ens públic en aquesta matèria. 
2.- Pel que fa a l’opinió que es sol·licita de la junta sobre la qüestió plantejada relativa a la metodologia 
utilitzada, s’ha de constatar que la junta es manifesta mitjançant decisions (totes elles recurribles) i no 
mitjançant opinions o parers. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears:  04/02/2011    tornar 
 
 
Consulta relativa als tràmits que s’han de seguir per poder presentar-se a les properes eleccions 
municipals. 
 
Acord: 
1.- Atès que, tal com es cita a l’escrit, el nou partit polític que s’ha inscrit es presentarà únicament a les 
eleccions municipals, la Junta Electoral de les Illes Balears no té competències en qüestions referides a les 
eleccions municipals.  
2.- En tant que no se convoqui el nou procés electoral per a les eleccions municipals, la junta electoral 
competent és la Junta Electoral Central.  
3.- A partir del moment que es convoquin eleccions municipals es constituiran les juntes electorals 
provincials i les juntes electorals de zona les quals, a partir d’aquest moment, assumiran les competències 
respecte del procés electoral municipal. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/02/2011    tornar 
 
 
Consulta relativa al repartiment d’espais públics i de bestreta de subvencions a una possible 
coalició formada per partits que han participat en anteriors eleccions juntament amb altres partits 
que no es presentaren a les eleccions de 2007. 
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Acord: 
1.- La Junta no s’ha de pronunciar sobre hipòtesis o supòsits futuribles, com és el relatiu a la distribució 
del temps que ha de correspondre a cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors, que es pugui 
presentar al procés electoral que encara s’ha de convocar. 
2.- Correspondrà a la Comissió de Control el formular la proposta de distribució d’espais gratuïts que serà 
aprovada per la Junta Electoral. Podran presentar recurs contra aquesta distribució per tots aquelles 
formacions polítiques que participin en el procés electoral. 
3.- Pel que fa a l’acompte que han de percebre les formacions que concorrin al procés electoral s’estarà al 
que disposen les normes que regulen la tramitació de les subvencions estatals anuals i per despeses 
electorals a les formacions polítiques. 
4.- D’acord amb el que disposa l’article 30 correspon a la Comunitat Autònoma concedir els acomptes 
que es puguin sol·licitar. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/02/2011    tornar 
 
 
Consulta relativa a l’acte d’inauguració d’un col·legi. 
Consulta sobre la possibilitat de dur a terme un acte institucional. 
Consulta relativa a la presentació pública d’un llibre. 
 
Acord: 
Comunicar el text literal dels apartats 2 i 3 de l’article 50 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, amb la redacció modificada per la Llei 2/2011, de 28 de gener, que n’és el 
següent ...“2. Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda 
prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que 
contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones 
coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas 
concurrentes a las elecciones. 
3. Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de 
obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin 
perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/03/2011    tornar 
 
 
Consultes relatives a qüestions d’incompatibilitat a les eleccions. 
 
Acord: 
1.- Respecte de la consulta 1ª (si els candidats d’un partit a les eleccions autonòmiques poden formar part 
també de les llistes de candidats a les eleccions municipals del mateix partit) La resposta ha de ser 
necessàriament positiva  tota vegada que la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, que regula el 
procés autonòmic, i la Llei Orgànica del Règim Electoral General, que regula el procés de les eleccions 
municipals, no estableix cap limitació tret de les causes d’inelegibilitat i incompatibilitat en ambdues 
normes.   
2.- Respecte de la consulta 2ª (si els càrrecs de representant de candidatura i d’administrador de 
candidatura són compatibles) es pot contestar afirmativament atès l’article 123 de la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, abans esmentat.  
3.- Respecte de la consulta 3ª (si els electors censats en un municipi poden formar part d’una candidatura 
a les eleccions municipals per un municipi que pertany a una autonomia diferent de la que estan censats) 
també es pot contestar afirmativament atesos els articles 177 i 178 de la Llei Orgànica del Règim 
Electoral General (modificat aquest darrer per la Llei 3/2011), abans esmentats. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/03/2011    tornar 
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Consulta sobre el repartiment de temps, tant de propaganda gratuïta, com en els blocs dels serveis 
informatius, que s’hauria d’atribuir a diferents formacions polítiques.  
 
Acord: 
1.- La Junta no s’ha de pronunciar sobre hipòtesis o supòsits futuribles, com és el relatiu a la distribució 
del temps que ha de correspondre a cada partit, federació o coalició als informatius de l’EPRTVIB, atès 
que, d’acord amb el que es disposa a la llei electoral, s’han de plantejar davant les juntes electorals casos 
concrets i reals. 
2.- Correspon a l’Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears interpretar, segons el seu entendre, la 
llei electoral, particularment l’article 66 i concordants, sense cap tutela prèvia de la Junta Electoral. 
3.- Correspondrà a aquesta Junta, precisament, resoldre les denúncies que es pugin formular contra les 
actuacions de l’ens públic en aquesta matèria. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/03/2011    tornar 
 
 
Comunicació de la renúncia a l’acta de conseller i sol·licitud d’informació sobre la compatibilitat en 
el càrrec del possible substitut. 
 
Atès l’escrit presentat relatiu a la renúncia a la condició de conseller presentat (...) es va sol·licitar, 
mitjançant escrit (...) informació sobre els càrrecs que el/la Sr/Sra. (...) ostenta al Consell Insular o a 
òrgans dependents d’ell. 
 
En data d’avui s’ha rebut (...) dos certificats relatius als càrrecs que ocupa el/la Sr/Sra. (...) en el Consell 
Insular de Mallorca, un dels quals certifica que el/la Sr./Sra. (...) és membre titular del Consell 
d’Administració de la Radio i Televisió de Mallorca SA, i l’altre fa constar que és funcionari/ària de 
carrera de la institució i actualment es troba en situació administrativa de servei actiu ocupant el lloc de 
feina (...) del qual és el/la titular.  
 
Atesos els antecedents esmentats, la Junta analitza la Llei 7/2009, d’11 de desembre, electoral dels 
consells insulars, i expressament l’article 4, el qual estableix que són incompatibles per al càrrec de 
conseller del Consell Insular ...els membres dels consells d’administració de l’ens públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears i de les societats que en depenen, o de la resta dels mitjans públics de 
comunicació de les Illes Balears. L’apartat 3 de l’esmentat article estableix que ...cap electe no pot 
adquirir la condició de membre dels consell insular si es troba en una causa d’incompatibilitat. 
 
Atès aquest darrer apartat es planteja el dubte sobre el coneixement que la Junta pot tenir sobre els casos 
d’incompatibilitats d’aquelles persones a les quals en el seu moment se’ls hi hagi d’expedir una 
credencial, i es fa esment a un altre supòsit, referit a l’expedició de credencial de diputat, quan la causa 
d’incompatibilitat ha estat una causa coneguda per notorietat, com per exemple en el cas d’una senadora, i 
atès el que disposa l’article 5.3 de la Llei 8/1986, de 25 de novembre, electoral de les Illes Balears, la 
Junta va adoptar l’acord d’expedir la credencial de diputat del Parlament de les Illes Balears al candidat 
que seguia a la llista de la candidatura que havia presentat per Mallorca a les eleccions al Parlament. 
 
Aquesta decisió emparada amb l’article 5.3 planteja un  dubte: es pot impedir accedir a un càrrec a una 
persona candidata d’una llista electoral sense haver tingut possibilitat de renunciar al càrrec o a la funció 
que el fa incompatible amb el càrrec? 
 
Aquest supòsit està contemplat a l’article 21 del Reglament del Parlament que disposa ... 2. La Comissió 
de l'Estatut dels Diputats, amb la notificació prèvia al Diputat afectat, al qual s'atorgarà un termini de 
cinc dies per formular les seves al·legacions, elevarà al Ple les seves propostes sobre la situació 
d'incompatibilitat de cada Diputat en el termini dels vint dies següents comptats a partir del de la plena 
assumpció per aquest de la condició de Diputat o de la comunicació, que obligatòriament haurà de 
realitzar, de qualsevol alteració a la declaració formulada a efectes d'incompatibilitats. 
3. Si es declarava la incompatibilitat, i un cop notificada, el Diputat que s'hi trobi incurs tindrà vuit dies 
per optar entre l'escó i el càrrec incompatible. Si no n'exercia l'opció en el termini assenyalat, s'entendrà 
que renuncia a l'escó. 
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Aquesta complementació que es manifesta entre l’article 5.3 de la Llei 8/1986, de 25 de novembre, 
electoral de les Illes Balears, i l’article 21.3 del Reglament del Parlament, també es dóna a la Llei 7/2009, 
d’11 de desembre, electoral dels consells insulars, donat que l’apartat 6 de l’article 4 determina que 
correspon al Plenari del Consell Insular el reconeixement i la declaració de les causes d’incompatibilitat. 
 
El principi de normalitat ha de permetre que l’interessat pugui renunciar o acceptar el càrrec incompatible 
i, conseqüentment, aquest fet s’ha de produir després que, d’acord amb el que disposa l’apartat 6 de 
l’article 4 de la Llei reiteradament esmentada hagi estat el Ple del Consell Insular que hagi reconegut i 
declarat que existeix causa d’incompatibilitat i ha de donar a l’electe la possibilitat d’acceptar o renunciar 
al càrrec, qüestió aquesta que es donarà quan el membre del Consell al qual se li hagi expedit la 
credencial l’hagi entregada al registre de la institució, hagi presentat els documents que siguin necessaris 
per a la presa de possessió i el Plenari, a la vista de les causes d’incompatibilitat, resoldrà abans de 
l’adquisició de la condició de conseller o consellera tret que la persona a la qual se li hagi expedit la 
credencial no presentés aquesta al registre de la institució. 
 
Ateses totes aquestes consideracions esmentades s’acorda expedir i trametre una nova credencial de 
conseller/a electe del Consell Insular de Mallorca a favor de (...), fent expressament menció a l’escrit en 
el qual se li comunica, tant a ell/ella com a l’Hble. presidenta del Consell Insular de Mallorca, que 
l’expedició es fa sense perjudici d’allò disposat a l’apartat 6 de l’article 4 de la Llei 7/2009, d’11 de 
desembre, electoral dels consells insulars. 
  

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/03/2011    tornar 
 
 
Estudi a aprovació, si pertoca, de la instrucció prevista a l’article 66.2 de la LOREG. 
 
Acord: 
1.- No dictar la instrucció prevista a l’article 66.2. 
2.- Posar en coneixement dels mitjans de comunicació públics i privats el següent: 
“Atès que la Junta Electoral de les Illes Balears és competent en relació als processos d’eleccions al 
Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i, atès que la Junta 
Electoral Central, en desenvolupament de l’article 66.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 
ha dictat la Instrucció 4/2011, de 24 de març, d’interpretació de l’article 66 de la LOREG, en allò relatiu a 
les garanties de respecte als principis de pluralisme, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa pels 
mitjans de comunicació en període electoral, vos traslladam còpia d’aquesta instrucció, recordant-vos que 
aquesta serà la norma d’aplicació durant els processos electorals abans esmentats”. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/03/2011    tornar 
 
 
Escrit comunicant la intenció d’emetre debats de balanç de legislatura amb la presència d’un 
representant de cada un dels grups parlamentaris. 
 
Acord: 
La Junta Electoral de les Illes Balears ha acordat prendre coneixement del contingut del mateix, tot 
recordant-li la vigència dels articles 66.1 i 50.2, ambdós de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
com també de les instruccions 2/2011 i 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, que els 
desenvolupen. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/03/2011    tornar 
 
 
Escrit de queixa d’un partit polític contra l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears i sol·licitud de suspensió de la difusió i la retirada de la campanya “Dit i fet”. 
 
Acord: 
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1.- Ordenar que es suspengui la difusió i retiri i s’impedeixi l’accés a la campanya d’assoliments 
denominada “DIT I FET” allotjada dins la web “ditifet.info” o dins qualsevol altra pàgina o ubicació a la 
xarxa d’internet o intranet que depengui directa o indirectament del Govern de les Illes Balears i a 
qualsevol contingut allotjat en la mateixa. 
2.- No obrir expedient sancionador. 
3.- Desestimar tots els altres extrems del “petitum” 
4.- Comunicar el present acord al Govern de les Illes Balears i al representant general del partit 
denunciant. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/04/2011 
 Interposat recurs davant Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 14/04/2011   tornar 
 

 
Escrit de queixa presentat per un partit polític contra l’Administració de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, sol·licitant la suspensió de la difusió i la retirada de la campanya “180 actuacions 
per a la teva salut. Conselleria de Salut i Consum 2007-2011”. 
 
Acord: 
1.- Ordenar que es suspengui la difusió, es retiri i s’impedeixi l’accés a la campanya institucional 
denominada “180 actuacions per a la teva salut. Conselleria de Salut i Consum. 2007-2011” allotjada a la 
web www.caib.es dins l’apartat de la Conselleria de Salut i Consum o en qualsevol altra pàgina o ubicació 
en la xarxa d’Internet o intranet que depengui directa o indirectament del Govern de les Illes Balears. 
2.- No iniciar expedient sancionador. 
3.- Desestimar tots els extrems del petitum. 
4.- Comunicar el present acord al Govern de las Illes Balears i al representant general del partit. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/04/2011    tornar 
 
 
Consulta relativa a aclariment sobre la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral 
Central. 
 
Acord: 
Consulta 1 sobre la diferència entre “campanya electoral” i “període electoral” a efectes de cobertura 
informativa: Període electoral: És el període comprés entre el dia de la convocatòria i el dia de celebració 
de les eleccions, és a dir entre el 29 de març i el 22 de maig. Campanya electoral: Termini de 15 dies 
comprés entre les 0:00 hores de dia 6 de maig fins les 24:00 hores de dia 20 de maig (art. 4 del Decret 
3/2011, de 28 de març, de convocatòria d’eleccions al Parlament de les Illes Balears). 
Consulta 2 relativa al termini per a la presentació del Pla de cobertura informativa de la campanya 
electoral: S’ha de presentar amb la suficient antelació per tal que es pugui iniciar el dia 6 de maig. 
(Suggeriment: dia 6 d’abril finalitza el termini per al nomenament de representants generals del partits i 
coalicions que tenen intenció de participar en el procés electoral, moment en el qual es sabrà qui pot 
participar en el procés electoral. La JEIB, per donar compliment a la Instrucció 4/2011, apartat 5è de la 
JEC ha de posar a disposició dels representants generals els plans de cobertura, per tant quan abans en 
informeu del mateix més aviat es durà a terme la comunicació esmentada). 
Consulta 3 relativa al subjecte objecte de la cobertura informativa: La cobertura informativa s’ha de fer 
sobre els partits polítics i coalicions que concorren en el procés electoral i en aplicació de l’art. 66 de la 
LOREG.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 02/04/2011    tornar 
 
 
Comunicació d’entrevistes a l’espai humorístic “Gabinet de crisi”. 
 
Acord: 
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Prendre coneixement del contingut del mateix, tot recordant-vos la vigència dels articles 66.1 i 50.2, 
ambdós de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, com també de les instruccions 2/2011 i 4/2011, 
de 24 de març, de la Junta Electoral Central, que els desenvolupen. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/04/2011    tornar 
 
 
Obligatorietat de presentar, juntament amb les candidatures, una certificació censal a la qual 
s’acrediti que els candidats estan inclosos en el cens electoral. 
 
Acord: 
Atès que s’han produït alguns dubtes sobre la documentació que ha d’acompanyar-se a la presentació de 
les candidatures a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, 
Menorca i Eivissa, la Junta Electoral de les Illes Balears ha acordat comunicar a les Juntes Electorals de 
Zona el següent acord: 
“Els documents relatius als candidats que s’han d’aportar a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i 
als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa, juntament amb la presentació de candidatures, són 
els següents: 
1er.- Fotocòpia simple del Document Nacional d’Identitat de cada candidat. 
2n.- Escrit en paper comú, signat per cada candidat en el qual ells mateixos declaren sota jurament no 
estar subjectes a penes que inhabilitin per esser candidat i no estar inclosos en causa d’inelegibilitat i 
formuli, a més, expressament l’acceptació de la seva candidatura. 
El referit escrit pot esser un sol document signat per tots els candidats o bé un document signat per cada 
un d’ells; en ambdós casos s’admet que les esmentades declaracions i l’acceptació de la candidatura es 
formulin en un mateix escrit o en escrits separats. 
3r.- Certificació de l’Oficina del Cens Electoral a la qual s’acrediti que els candidats estan inclosos en el 
cens electoral únic vigent referit al territori de les Illes Balears, segons el que disposen els articles 2 i 3.1 
de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les Illes Balears, per a les eleccions al Parlament de les 
Illes Balears i, per a les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa l’article 3.1 de la 
Llei 7/2009, d’11 de desembre, electoral dels consells insulars.” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/04/2011    tornar 
 
 
Escrit de queixa presentat per un partit polític contra l’Administració de la CAIB sol·licitant la 
suspensió de la difusió, la retirada i que s’impedeixi l’accés a la campanya anomenada “Quatre 
anys de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració/La conselleria respon”. 
 
Acord: 
1.- Ordenar que se suspengui la difusió i retiri i impedeixi l'accés a l'enllaç “Quatre anys de la Conselleria 
d’Afers Socials, Promoció i Immigració/ La Conselleria respon” allotjada en la web www.caib.es dins 
l'apartat de la Conselleria d'Assumptes Socials, Promoció i Immigració o a qualsevol altra pàgina o 
ubicació a la xarxa d'Internet o intranet que depengui directa o indirectament del Govern dels Illes 
Balears. 
2.- No iniciar expedient sancionador. 
3.- Desestimar tots els altres extrems del  petitum. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 20/04/2011 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimant per acord de la Junta Electoral Central: 28/04/2011   tornar 

 
 
Escrit amb diverses consultes del Consell de Formentera sobre els mitjans de comunicació de 
titularitat pública. 
 
Acord: 
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Comunicar al president del Consell de Formentera que, atès que l’emissora Ràdio Illa és de titularitat 
pública, la mateixa està subjecte a allò que disposa la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta 
Electoral Central, d’interpretació de l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, 
particularment allò expressat a l’apartat I. Medios de comunicación de titularidad pública. En 
conseqüència correspon a l’esmentat mitjà de comunicació trametre a aquesta Junta el corresponent Pla 
de cobertura de la campanya electoral i a la Junta resoldre les denúncies o recursos que es puguin 
formular contra l’esmentat Pla. Així dons correspon a l’esmentat mitjà de comunicació aprovar el 
corresponent Pla de cobertura interpretant i aplicant, segons el seu entendre, la Llei Electoral, 
particularment l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i la Instrucció de la Junta 
Electoral Central abans esmentada, sense tutela prèvia de la Junta Electoral de les Illes Balears. 
 
La Junta també acorda, per tal de facilitar la feina d’elaboració de l’esmentat Pla, comunicar al mitjà 
esmentat les candidatures que s’han presentat al Parlament de les Illes Balears i a l’Ajuntament per la 
circumscripció de Formentera. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 20/04/2011    tornar 
 
 
Proposta de Pla de Cobertura Informativa de TVE a les Illes Balears per a la campanya electoral 
dels comicis autonòmics i municipals de dia 22 de maig de 2011. 
 
Acord: 
1.- Desestimar la reclamació presentada pel alguns partits en el sentit de entendre inclòs en el Pla de 
cobertura informativa de TVE a les Illes Balears, el temps previst per als consells insulars dins l’apartat 
d’informació dedicat a les eleccions municipals. És competència dels mitjans de titularitat pública la 
determinació del contingut dels seus espais informatius i correspon exclusivament a les juntes electorals 
supervisar el respecte als principis de pluralisme, proporcionalitat, imparcialitat i igualtat d’oportunitats 
en els mateixos (Ac de 16.05.2007 de la JEC).   
2.- Desestimar la reclamació presentada per una coalició electoral en aplicació de l’article 66 de la 
LOREG i els apartats 4.2 i 4.3 de la Instrucció de la Junta Electoral Central 4/2001, de 24 de març,  en la  
que s’assenyala que “la informació específica relativa a la campanya electoral haurà de respectar els 
principis de pluralisme, proporcionalitat, imparcialitat, igualtat i neutralitat informativa (...)” i, així 
mateix, “correspon als òrgans de direcció dels mitjans de comunicació la decisió d’organitzar o difondre 
entrevistes o debats electorals, però de fer-ho hauran de respectar els principis de pluralisme polític, 
neutralitat informativa, igualtat i proporcionalitat. A l’organització d’aquests debats o entrevistes s’hauran 
de tenir particularment en compte els resultats obtinguts per cada formació política en les darreres 
eleccions equivalents.” 
3.- Desestimar la reclamació presentada per una coalició ja que els arguments adduïts per aquesta no 
demostren que la Direcció de TVE a les Illes Balears hagi infringit, en relació a la mateixa, els principis 
de pluralisme polític, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa.  
4.- Desestimar la reclamació presentada per una coalició per entendre que l’assignació del temps que es 
pugui concedir és el mateix que tindria qualsevol formació política que no té representació parlamentària 
o que es presenta per primera vegada a les eleccions. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/05/2011    tornar 
 
 
Proposta de Pla de Cobertura Informativa de Ràdio i Televisió de Mallorca per a la campanya 
electoral municipal, insular i autonòmica.  
 
Acord: 
1.- Els òrgans de direcció o d’administració de Ràdio i Televisió de Mallorca S.A.U. modificaran el Pla 
de Cobertura informativa de Ràdio i Televisió de Mallorca per a les eleccions autonòmiques i al Consell 
Insular de Mallorca. L’esmentada modificació es durà a terme de conformitat amb el què disposen 
l’article 66 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, orgànica del Régimen Electoral General i els apartats tercer i 
quart de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, sense que, en cap cas, la 
proporcionalitat pugui ponderar-se en virtut de criteris periodístics, ja que, aquesta ponderació feta en el 
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cas concret que es resol, desvirtua el tenor literal, l’esperit i la finalitat del sistema implantat per la 
Instrucció 4/2011. No n’és d’aplicació ni l’article 23 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de 
les Illes Balears ni l’article 65 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, orgànica del Régimen Electoral General, 
preceptes que regulen la distribució del espais gratuïts de propaganda electoral. 
2.- Ordenar a Ràdio i Televisió de Mallorca S.A.U. que doni compte a la Junta Electoral de les Illes 
Balears del resultat de la modificació del Pla de cobertura a conseqüència del què disposa l’apartat 
anterior.  
3.- Comunicar aquesta resolució a la Direcció de Ràdio i Televisió de Mallorca S.A.U. i a les formacions 
polítiques que concorren a les eleccions a la circumscripció de Mallorca. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/05/2011    tornar 
 
 
Proposta de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral entre les partits, federacions i 
coalicions que concorren a la contesa electoral del proper 22 de maig de 2011. 
 
Acord: 
1.- Es desestima el recurs d’un partit en les al·legacions primera i tercera del seu escrit, ja que ni la 
LOREG ni la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, no 
reconeixen als partits el dret a la seva emissió en una determinada franja horària, com estableix l’Acord 
de la Junta Electoral Central d’11 d’octubre de 1989. 
2.- S’estima el recurs presentat per un partit i s’ordena a RNE que habiliti els blocs d’espai necessari per 
atribuir-li 5 minuts d’espais gratuïts de propaganda electoral. Aquesta decisió es fonamenta en l’Acord de 
la Junta Electoral Central de 24 de maig de 1999 i en la disponibilitat mostrada per RNE en l’al·legació 
primera del seu escrit, presentat davant aquesta Junta. 
3.- Es desestima el recurs presentat per una coalició en tant que dels arguments adduïts per aquesta 
coalició no es demostra la infracció de l’article 23 de la Llei 8/1986, 26 de novembre, electoral de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears, respecte de la distribució d’espais gratuïts de propaganda 
electoral. 
4.- Comunicar aquesta resolució a RNE, a la resta dels mitjans públics de comunicació i a totes les forces 
polítiques que participen en el procés electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2011    tornar 
 
 
Proposta de Pla de Cobertura de Ràdio Nacional d’Espanya a les Illes Balears per a les eleccions 
autonòmiques i municipals de dia 22 de maig de 2011. 
 
Acord: 
1.- Desestimar les al·legacions presentades per un partit en el sentit d’entendre inclòs en el Pla de 
cobertura informativa de RNE a les Illes Balears, el temps previst per als consells insulars dins l’apartat 
d’informació dedicat a les eleccions municipals.  
2.- Estimar les al·legacions presentades per un partit en base al punt quart núm. 2 i 3, paràgraf segon, de la 
Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral Central, que interpreta l’article 66 de la LOREG, 
en virtut del qual “han de tenir particularment en compte els resultats obtinguts per cada formació política 
en les darreres eleccions equivalents” de manera que la proposta no respecta el seu tenor literal, l’esperit i 
la finalitat. Ordenar a RNE que doni compte a la Junta Electoral del resultat de les modificacions en el pla 
de cobertura introduïdes a conseqüència de les al·legacions estimades.  
3.- Desestimar la reclamació presentada per una coalició en aplicació de l’article 66 de la LOREG i els 
apartats 4.2 i 4.3 de la Instrucció de la Junta Electoral Central 4/2011, de 24 de març,  en la  que 
s’assenyala que “la informació específica relativa a la campanya electoral haurà de respectar els principis 
de pluralisme, proporcionalitat, imparcialitat, igualtat i neutralitat informativa (...)” i, així mateix, 
“correspon als òrgans de direcció dels mitjans de comunicació la decisió d’organitzar o difondre 
entrevistes o debats electorals, però de fer-ho hauran de respectar els principis de pluralisme polític, 
neutralitat informativa, igualtat i proporcionalitat. A l’organització d’aquests debats o entrevistes s’hauran 
de tenir particularment en compte els resultats obtinguts per cada formació política en les darreres 
eleccions equivalents.” 
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4.- Desestimar les al·legacions presentades per una coalició ja que tant en el pla de cobertura inicial com 
en la seva modificació queda suficientment reconegut el dret de l’esmentada coalició. 
5.- Desestimar l’al·legació presentada per una coalició per entendre que l’assignació del temps que es 
pugui concedir és el mateix que tindria qualsevol formació política que no té representació parlamentària 
o que es presenta per primera vegada a les eleccions. 
6.- L’escrit de un altre partit no té base una vegada modificat el pla d’entrevistes i  desaparèixer la 
desigualtat denunciada respecte al temps que, originàriament, s’havia concedit a formacions de nova 
creació i, en conseqüència, s’aprova la modificació presentada per RNE. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2011    tornar 
 
 
Escrit de denúncia d’una campanya electoral encoberta de determinats partits polítics en 
determinats mitjans de comunicació. 
 
Acord: 
Desestimar la denúncia formulada pel representant general del partit denunciant perquè els fets denunciats 
són indeterminats i genèrics, la qual cosa impedeix que pugui obrir-se procediment disciplinari algun 
conforme a les normes establertes en els fonaments de dret. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2011 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2011   tornar 

 
 
Sol·licitud de prohibició d’un debat “cara a cara” entre els representants de dos partits polítics i 
sol·licitud dels mitjans tècnics necessaris per a la gravació dels anuncis gratuïts de propaganda 
electoral. 
 
Acord: 
1.- Desestimar la sol·licitud de prohibició de les emissions “cara a cara” en virtut de l'Acord de la Junta 
Electoral Central de 8 de juny de 1999 citat en l'apartat 2 dels Fonaments de Dret. 
2.- Desestimar la petició que es posi a la seva disposició els mitjans necessaris per gravar els anuncis 
gratuïts en virtut de l'Acord de la Junta Electoral Central de 26 de maig i 9 de juny de 1986, 29 de maig 
de 1987 i 26 i 30 de maig de 1994 citat en el punt 3 dels Fonaments de Dret, sense perjudici del dret de 
les entitats polítiques a emetre en directe tals espais. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2011  
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2011   tornar 

 
 
Escrit de denúncia de la campanya electoral de determinats partits polítics. 
 
Acord: 

Desestimar la denúncia formulada pel representant general del partit denunciant perquè els fets denunciats 
són indeterminats i genèrics, la qual cosa impedeix que pugui obrir-se procediment disciplinari algun 
conforme a les normes establertes en els Fonaments de Dret. 

 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2011 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2011   tornar 

 
 
Escrit de queixa per la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. 

 
Acord: 
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1.- Desestimar la petició formulada en el sentit que la Llei Orgànica del Règim Electoral General no 
atribueix dret al fet que totes les entitats polítiques gaudeixin els seus espais gratuïts de propaganda 
electoral en la primera cadena ni tampoc a gaudir-los en els últims dies de la campanya electoral. 
2.- De conformitat amb el que es disposa en l'article 22 de la Llei 8/1986, electoral de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, havent-se complert el supòsit previst en l'article 65 de la LOREG, la Junta 
Electoral de les Illes Balears va designar la Comissió de Control integrada per un representant de cada 
partit, federació o coalició que concorr a les eleccions de 2011 i que actualment té representació al 
Parlament. De conformitat amb el que es disposa en l'apartat primer del citat article, la Junta Electoral de 
les Illes Balears ha distribuït els espais gratuïts de propaganda electoral a proposta de la Comissió 
referenciada anteriorment. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2011 
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2011   tornar 

 
 
Informació complementària del Pla de Cobertura d’IB3 Televisió i IB3 Ràdio sobre els debats 
electorals. 
 
Acord: 
1.- No s’estima l’al·legació proposada per la Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears relativa a l’extemporaneïtat de les reclamacions presentades per diverses formacions polítiques, 
perquè aquestes reclamacions deriven del document complementari tramès per la Direcció de l’Ens en el 
qual es concreta i complementa el seu Pla de cobertura respecte els debats i les entrevistes, sense que 
suposi una modificació substancial d’aquest pla. 
2.- Es desestimen les al·legacions de diversos partits i coalicions, per entendre que el document de l’Ens 
públic de Radiotelevisió de les Illes Balears constitueix una concreció del temps d’intervenció d’aquelles 
formacions polítiques (que no són les dues més representatives) en el supòsit que no es faci un debat 
multilateral dels caps de llista a la circumscripció de Mallorca. En el document s’amplia el temps concedit 
a aquestes formacions polítiques de forma avantatjosa respecte del pla de cobertura inicial  -que no fou 
impugnat al seu moment- amb una ampliació suficient per donar compliment a la Instrucció 4/2011, de 24 
de març, de la Junta Electoral Central, paràgraf quart. 3, i que no vulnera el principi de proporcionalitat. 
3.- Ordenar la tramesa d’aquesta Resolució a la Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes 
Balears i a totes les forces polítiques que participen en el procés electoral. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 09/05/2011    tornar 
 
 
Escrit sol·licitant l’obertura d’un expedient i indemnitzacions pel suposat greuge causat amb la 
distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral realitzada per la Junta Electoral de les Illes 
Balears. 
 
Acord: 
El partit sol·licitant ha disposat del minutatge que li pertocava dins els espais gratuïts de l’Ens Públic 
RTVIB, Ràdio i Televisió de Mallorca, RNE i TVE a les Illes Balears i que, d’aquest temps que no se li 
ha donat dins els espais de comunicació abans esmentats, aquesta Junta n’ha fet una revisió i se li han 
concedit uns nous espais dins la programació d’IB3 Ràdio. Aquesta nova assignació de temps constitueix 
una restitutio in integrum  que s’ha fet mitjançant la resolució de dia 12 de març, la qual obligava a IB3 
Ràdio a obrir un espai per tal que el seu partit pogués gaudir del temps reconegut per la LOREG i la Llei 
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Si el partit no té 
espais o no se li han atorgat dins TVE i RNE s’ha d’entendre que és degut a la manca de franges horàries 
disponibles en aquests mitjans de comunicació i que aquestes es varen distribuir entre els partits que 
obtingueren representació parlamentària, tenint en compte que pel que fa a TVE se li han concedit espais 
a la segona cadena d’aquest mitjà de comunicació (TV2); conseqüentment aquesta Junta entén que els 
seus drets en cap moment han estat vulnerats.  
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 13/05/2011    tornar 
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Escrit sol·licitant aclariment de les persones responsables de la distribució d’espais gratuïts per a la 
col·locació de propaganda electoral. 
 
Acord: 
Comunicar al representant general del partit sol·licitant que, d’acord amb l’establert a l’art. 56 de la 
LOREG, “1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior los Ayuntamientos, dentro de los siete 
días siguientes a la convocatoria, comunicarán los emplazamientos disponibles para la colocación 
gratuita de carteles y, en su caso, pancartas y banderolas a la correspondiente Junta Electoral de Zona. 
2. Esta distribuye los lugares mencionados atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, 
federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción, 
atribuyéndose según las preferencias de los partidos, federaciones o coaliciones con mayor número de 
votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción (…). 3. El segundo día posterior 
a la proclamación de candidatos, la junta comunica al representante de cada candidatura los lugares 
reservados para sus carteles. 
Así mismo se le informa que, según lo dispuesto por la JEC, las solicitudes de emplazamiento  para la 
colocación gratuita de carteles debe hacerse en el plazo que fije la JEZ, lo que implica que los 
representantes de candidaturas que no efectúen la solicitud correspondiente en el plazo prescrito no 
tienen derecho a colocación gratuita de carteles en los emplazamientos designados (Ac 19 i 25 de mayo 
de 1977, 25 de febrero, 11 de marzo y 4 de abril de 1991). ” 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2011    tornar 
 
 
Escrit de queixa per la inauguració del Centre d’Interpretació del Parc Natural de Ses Salines 
d’Eivissa i Formentera. 
 
Acord: 
1.- Declarar que l'actuació denunciada que va tenir lloc en el centre d'interpretació del Parc Natural de Ses 
Salines d'Eivissa i Formentera, Ca Marroig, està prohibida a l'empara de l'article 50.3 de la LOREG. 
2.- Acordar l'inici d'un procediment sancionador (…). 
3.- Comunicar aquesta Resolució al representant general de la coalició denunciant i al conseller de Medi 
Ambient i Mobilitat com a representant de l'Administració de la Comunitat Autònoma. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 19/05/2011    tornar 
 
 
Escrit de queixa contra la Televisió d’Eivissa i Formentera per la “vulneració reiterada i flagrant 
dels principis de pluralisme polític i social, d’igualtat, de proporcionalitat i de neutralitat 
informativa”. 
 
Acord: 
1.- S’acorda desestimar el recurs presentat per extemporani al no haver-se complert els terminis 
peremptoris que estableix el apartat novè de la Instrucció 4/2011, de 24 de març, de la Junta Electoral 
Central, en relació amb l’apartat sisè punt 4 de la mateixa Instrucció.  
2.- Comunicar aquest acord al representant general de la coalició i al director de Televisió d’Eivissa i 
Formentera. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 20/05/2011    tornar 
 
 
Escrits de queixa per la manca d’intimitat a l’hora d’exercir del dret al vot el dia de la jornada 
electoral. 
 
Acord: 
Adreçar un escrit a la Delegació del Govern a les Illes Balears i a la Conselleria de Presidència del 
Govern de les Illes Balears, per tal que en futures convocatòries electorals s’adoptin les mesures 
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oportunes a l’efecte que no puguin ser vulnerats els drets dels ciutadans, especialment el del secret del 
vot. 
 

 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 03/06/2011    tornar 
 
 
 
 


