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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 
 

 
2011-2015 
 
 
Consulta relativa a la denominació i el logotip de que es pot utilitzar en una 
coalició. (23.03.2015). 
 
Escrit de queixa per la difusió d’una campanya publicitària als mitjans de 
comunicació sobre detecció de càncer de colon i recte. (09.04.2015). 
 
Escrit sol·licitant la modificació de la distribució de les meses electorals. 
(11.04.2015). 
 
Escrits de queixa per la campanya “Pensa-hi”. (17.04.2015). 
 
Escrits de queixa per la campanya “Pensa-hi” desenvolupada per la FAPA i 
al·legacions presentades per l’esmentada federació de pares i mares. (24.04.2015). 
 
Recurs contra l’entrevista que l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears 
realitzà al president de les Illes Balears dia 23 d’abril de 2015. (28.04.2015). 
 
Entrevista que la Televisió d’Eivissa i Formentera té programada amb el president 
del Consell Insular i a la vegada candidat. (04.05.2015). 
 
Recursos al pla de cobertura informativa de RTVE a Balears. (07.05.2015). 
 
Recursos al pla de cobertura informativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les 
Illes Balears. (07.05.2015). 
 
Al·legacions a la proposta de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral. 
(07.05.2015). 
 
Recurs a la resolució de la JEIB que resol les reclamacions fetes al pla de 
cobertura informativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3). 
(07.05.2015). 
 
Recurs a la resolució de la JEIB que resol les reclamacions fetes al pla de 
cobertura informativa de la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola (RTVE). 
(07.05.2015). 
 
Recurs presentat per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) a la 
resolució de la JEIB que resol les reclamacions fetes a la distribució d’espais 
gratuïts de propaganda electoral. (07.05.2015). 
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Escrit presentat per la Junta Electoral Provincial, de tramesa del recurs presentat 
per una formació política contra l’assignació de espais per a la col·locació de 
cartells. (14.05.2015). 
 
Queixa respecte de les mesures adoptades per l’EPRTVIB per donar compliment a 
l’acord de la Junta Electoral de les Illes Balears en relació amb el pla de cobertura 
de l’EPRTVIB per a les eleccions autonòmiques i municipals del 24 de maig de 
2015. (18.05.2015). 
 
Escrit de queixa per l’exclusió de una coalició en el debat fet a Diario de Mallorca 
el dia 21 de maig i a un altre debat a la Cadena Ser (Radio Mallorca) el dia 22 de 
maig. (21.05.2015). 
 
Denúncia contra l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la petició de 
vot del presentador del programa de ràdio “Entre tu i jo” emès dia 19 de maig de 
2015 a IB3 Ràdio. (21.05.2015). 
 
Escrit de queixa per la utilització d’una fotografia d’un grup de nins amb camiseta 
verda a Twitter. (21.05.2015). 
 
Denúncia contra un candidat al Parlament de les Illes Balears, per demanar el vot 
per a la seva candidatura. (21.05.2015). 
 
Denúncia conra la decisió de la Junta Electoral de Zona d’Inca per la qual es 
permet el lliure ús i manipulació del cens electoral per part d’interventors i 
apoderats de partits polítics. (21.05.2015). 
 
Denúncia contra l’actuació de la Policia Nacional en relació amb la retenció de 
persones que han anat a votar vestint una camiseta verda. (21.05.2015). 
   
           tornar 
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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS 

 
 
2011-2015 
 
Consulta relativa a la denominació i el logotip de que es pot utilitzar en una 
coalició. 
 
Acord: 
No correspon a aquesta Junta Electoral pronunciar-se sobre hipòtesis o supòsits 
futuribles com és la possible constitució d’una coalició ni té, entre les seves funcions, 
les d’assessorament. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/03/2015  tornar 

 
Escrit de queixa per la difusió d’una campanya publicitària als mitjans de 
comunicació sobre detecció de càncer de colon i recte. 
 
Acord: 
Desestimar la queixa articulada per la representació Partit Socialista de les Illes Balears 
(PSIB-PSOE) contra el Govern de les Illes Balears per la difusió d’una campanya 
publicitària als mitjans de comunicació, premsa, premsa digital i radio, sobre detecció 
de càncer de colon i recte atès que els fets denunciats no tenen entitat suficient perquè 
siguin considerats constitutius d’una infracció en matèria electoral.  
 
S’acorda l’arxiu de les presents actuacions. 

 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 09/04/2015  tornar 

 
Escrit sol·licitant la modificació de la distribució de les meses electorals. 
 
Acord: 
No correspon a aquesta junta electoral pronunciar-se sobre la reclamació presentada i es 
tramet l’escrit a la Junta Electoral Provincial que, d’acord amb l’establert a l’art. 24.3 de 
la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, n’és la competent. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 11/04/2015  tornar 

 
Escrits de queixa per la campanya “Pensa-hi”.  
 
Acord: 
Inadmetre la queixa articulada per l’Instituto de Política Familiar de Baleares en relació 
a determinades actuacions de la Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes per la 
difusió d’una campanya anomenada “PENSA-HI”, atesa la falta de legitimació de 
l’institut en relació al procés electoral. 
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/04/2015  tornar 
 
Escrits de queixa per la campanya “Pensa-hi” desenvolupada per la FAPA i 
al·legacions presentades per l’esmentada federació de pares i mares.  
 
Acord: 
Desestimar la denúncia presentada el 20 d’abril de 2015, ampliada el 22 d’abril següent, 
pel representant del Partit Popular contra la campanya “PENSA-HI” promoguda per la 
FAPA, atès que aquesta Junta no aprecia que la campanya “PENSA-HI” promoguda per 
la FAPA constitueixi un conjunt d’actes de campanya electoral. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/04/2015  tornar 

 
Recurs contra l’entrevista que l’Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears 
realitzà al president de les Illes Balears dia 23 d’abril de 2015. 
 
Acord: 
Declarar que la legislació electoral no impedeix l’aparició de candidats o líders polítics 
en els mitjans de comunicació social fora del període de campanya electoral, però dins 
el període electoral. 
 
Recordar als òrgans de direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears 
que durant el període electoral s’ha de garantir el respecte als principis de pluralisme 
polític i social, igualtat, proporcionalitat i pluralitat informativa. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/04/2015  tornar 

 
Entrevista que la Televisió d’Eivissa i Formentera té programada amb el president 
del Consell Insular i a la vegada candidat.  
 
Acord: 
Declarar que la legislació electoral no impedeix l’aparició de candidats o líders polítics 
en els mitjans de comunicació social fora del període de campanya electoral, però dins 
el període electoral. 
 
Recordar als òrgans de direcció de la Televisió d’Eivissa i Formentera que durant el 
període electoral s’ha de garantir el respecte als principis de pluralisme polític i social, 
igualtat, proporcionalitat i pluralitat informativa. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/05/2015  tornar 

 
Recursos al pla de cobertura informativa de RTVE a Balears.  
 
Acord: 
S’atenen les peticions de la coalició Esquerra Republicana-Eivissa Sí perquè ha de ser 
considerada entre el grup de les formacions polítiques que actualment tenen 
representació parlamentària, en la seva condició d’integrant de la coalició PSOE-Pacte 
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per Eivissa de les passades eleccions, de la qual formava part i, en conseqüència, 
s’ordena a RTVE que modifiqui el Pla de cobertura en aquest sentit, tot suprimint del 
quadre de distribució d’entrevistes la referència a l’entitat política PSOE-Pacte per 
Eivissa. 
 
No atendre les peticions d’UPyD sobre la vulneració del pluralisme i la igualtat en la 
indeterminació del format dels debats a realitzar, ja que si la corporació de RTVE 
efectivament volgués dur a terme algun debat electoral, hauria de tramitar davant 
aquesta Junta Electoral de les Illes Balears la modificació del Pla de cobertura 
corresponent. Seria en aquest moment i vistes les condicions concretes en què aquest 
debat o debats s’haguessin de produir, quan les entitats polítiques concurrents a les 
eleccions podrien formular el corresponent recurs o sol·licitar les mesures 
compensatòries pertinents. 
 
Es desestimen les peticions de PODEMOS pel que fa a la cobertura informativa atès 
que el Pla de cobertura dóna a PODEMOS, d’acord amb l’apartat quart, punt 2.3 de la 
Instrucció de la JEC 4/2011, la consideració de grup polític significatiu, i es compleixen 
les previsions contingudes a l’apartat 2.2, en relació que la cobertura informativa no pot 
ser igual o superior a la dedicada a les candidatures que aconseguiren representació.Pel 
que fa a les entrevistes, tampoc no es pot atendre la petició de l’entitat política atès que, 
segons disposa l’apartat quart, punt 3, de la Instrucció 4/2011 de la JEC, “en la 
organización de estos debates o entrevistas deberán tener particularmente en cuenta los 
resultados obtenidos por cada formación política en las últimas elecciones 
equivalentes”. 
 
Atès que la formació Gent per Eivissa concorregué a les anteriors eleccions integrada 
dins una coalició electoral (PSOE-Pacte per Eivissa) i no té representació parlamentària, 
s’han d’entendre aplicables les regles sobre la distribució d’espais gratuïts de 
propaganda electoral (Ac. 25 de gener i 11 de febrer de 2005, de la JEC). Segons 
aquesta doctrina, els efectes de determinació dels espais gratuïts de propaganda electoral 
que corresponen a una entitat política que a les anteriors eleccions concorregué formant 
part d’una coalició electoral, ha de dividir-se el nombre total de vots obtinguts en les 
referides eleccions per la coalició pel nombre total d’escons aconseguits per aquesta i 
multiplicar aquesta xifra pel nombre de candidats de l’entitat política que ara concorre 
en solitari que obtingueren escó. Conseqüentment, no s’atén la petició, ja que el Pla de 
cobertura s’ajusta a aquesta doctrina. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/05/2015 
 Interposat recurs davant Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 13/05/2011  tornar 

 
Recursos al pla de cobertura informativa de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les 
Illes Balears. 
 
Acord: 
ENTITAT POLÍTICA: PODEMOS 
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No atendre la petició relativa als espais gratuïts de propaganda electoral atès que el Pla 
de cobertura només conté l’oferiment d’unes franges horàries, i és competència 
d’aquesta Junta Electoral la distribució en aplicació dels articles 23 i 24 de la Llei 
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
sense que aquesta distribució estigui inclosa en el Pla de cobertura. Es desestimen la 
resta de peticions de PODEMOS perquè es considera que el Pla de cobertura dóna a 
PODEMOS, d’acord amb l’apartat quart, punt 2.3 de la Instrucció de la JEC 4/2011, la 
consideració de grup polític significatiu, i es compleixen les previsions contingudes a 
l’apartat 2.2, en relació que la cobertura informativa no pot ser igual o superior a la 
dedicada a les candidatures que aconseguiren representació. En definitiva, el pla 
s’adequa als criteris de proporcionalitat previstos a la legislació. 
 
ENTITAT POLÍTICA: COALICIÓ ELECTORAL ESQUERRA REPUBLICANA-
EIVISSA SÍ 
 
S’atenen les peticions de la coalició Esquerra Republicana-Eivissa Sí perquè ha de ser 
considerada entre el grup de les formacions polítiques que actualment tenen 
representació parlamentària, en la seva condició d’integrant de la coalició PSOE-Pacte 
per Eivissa de les passades eleccions, de la qual formava part i, en conseqüència, 
s’ordena a IB3 que modifiqui el Pla de cobertura en aquest sentit. 
 
ENTITAT POLÍTICA: GUANYEM ILLES BALEARS 
 
Es desestimen les peticions de Guanyem Illes Balears perquè el Pla de cobertura els 
dóna el tractament com a grup polític significatiu, atès que els identifica amb les 
formacions EU-IB i EPDD que, en qualsevol cas, és un tractament més favorable que el 
que es pugui derivar de la condició de “formació política que té una projecció pública i 
demoscòpica”. En definitiva, el pla s’adequa als criteris de proporcionalitat previstos a 
la legislació. 
 
ENTITAT POLÍTICA: UNIÓN, PROGRESO Y DEMOCRACIA 
 
Es desestima la petició prevista al primer punt (relativa a eliminar el criteri de projecció 
pública o demoscòpica del Pla de cobertura), ja que, tot i que no existeix a l’article 66 
de la LOREG ni a la Instrucció 1/2015 de la JEC aquest suposat criteri, el cert és que 
l’apartat quart, punt 2.4 de l’esmentada Instrucció, permet la cobertura informativa de 
les candidatures de formacions polítiques que no concorregueren a les anteriors 
eleccions equivalents o que no hi varen obtenir representació, sense sobrepassar els 
límits que s’hi preveuen (en el sentit que no poder ser igual o superior a la cobertura 
dedicada a les formacions que tenguin reconeguda la consideració de grup polític 
significatiu). Desestimar les peticions previstes en els apartats 2 i 3 perquè en el Pla de 
cobertura ja s’identifica UPyD com a grup polític significatiu. En definitiva, el pla 
s’adequa als criteris de proporcionalitat previstos a la legislació. 
 
ENTITAT POLÍTICA: COALICIÓ MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-
INICIATIVAVERDS (MÉS) 
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Pel que fa a la petició relativa a l’aplicació de criteris estrictament periodístics, no es pot 
atendre atès que durant la campanya electoral les normes que regulen la cobertura 
informativa són, precisament, les de l’article 66 de la LOREG i, particularment, de la 
Instrucció JEC 4/2011. En relació amb la petició sobre els debats electorals, aquesta 
Junta considera pertinent recordar a l’Ens Públic que, en el supòsit de produir-se el 
debat cara a cara entre els candidats dels dos partits majoritaris, s’ha de compensar de 
forma suficient la resta de candidatures polítiques, especialment aquelles que han 
obtingut representació parlamentària, sense que aquestes mesures compensatòries 
s’entenguin ja incloses en el Pla de cobertura. Correspon a l’Ens Públic, en virtut de 
l’apartat quatre, punt 3, darrer paràgraf, de la Instrucció JEC 4/2011, proposar les 
mesures compensatòries, sense que aquesta Junta Electoral pugui substituir l’Ens Públic 
en la seva facultat de proposta. 
 
ENTITAT POLÍTICA: PSIB-PSOE 
 
1.- No atendre la petició relativa als espais gratuïts de propaganda electoral atès que el 
Pla de cobertura només conté l’oferiment d’unes franges horàries i és competència 
d’aquesta Junta Electoral la distribució en aplicació dels articles 23 i 24 de la Llei 
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 
sense que aquesta distribució estigui inclosa en el Pla de cobertura. 
2.- S’atén la petició relativa als blocs informatius perquè s’entén que no hi ha vulneració 
dels principis de pluralitat, igualtat, proporcionalitat i neutralitat informativa. La 
doctrina reiterada de la Junta Electoral Central acull el criteri que la difusió de la 
informació sobre la campanya electoral de les formacions polítiques concurrents a les 
eleccions sigui, de major a menor, el dels resultats obtinguts en les darreres eleccions 
equivalents. L’esmentat criteri té un caràcter objectiu, evitant-ne l’aleatorietat en 
l’aparició de diferents forces polítiques; està repetidament utilitzat a la LOREG (articles 
56.2, 57.3, 61, 62, 63, 64, 65 i 67, entre d’altres); específicament admès per les 
formacions polítiques; i és aplicat de manera uniforme pels mitjans de comunicació de 
titularitat pública (Acord JEC de 27 de febrer de 2008). En aquesta línia, la JEC ha 
declarat que per assegurar el respecte per part dels mitjans de comunicació de titularitat 
pública de la neutralitat informativa i del pluralisme polític, “el tiempo de información 
electoral sobre las diferentes formaciones políticas concurrentes a las elecciones deberá 
responder a un criterio ponderadamente proporcional a los resultados obtenidos en las 
últimas elecciones equivalentes por cada una de ellas, criterio que deberá aplicarse 
diariamente en los correspondientes informativos del medio” (Acord JEC de 2 de juny 
de 2009). Per tant, un criteri basat en el resultat de les anteriors eleccions legislatives es 
considera ajustat a la necessitat de respectar el pluralisme polític i la neutralitat 
informativa. Avalen també aquest criteri d’altres acords posteriors de la JEC, i fins i tot 
la jurisprudència emanada del Tribunal Suprem. Així, la STS, Sala Tercera, de 2 
d’octubre de 2006, estableix que “la ponderación de votos y escaños es un criterio 
perfectamente valido para determinar la representatividad de las fuerzas políticas” 
(FJ7). 
3.- No s’atén la petició relativa a les entrevistes, d’acord amb la fonamentació que 
figura a l’apartat anterior, relativa al respecte als principis de pluralitat, igualtat, 
proporcionalitat i neutralitat informativa. 
4.- No s’atén la petició relativa als programes especials, cara a cara i debats, perquè 
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correspon a la direcció de l’Ens la decisió d’organitzar o difondre debats electorals i, en 
el supòsit que decideixi emetre un debat entre representants de les dues candidatures 
majoritàries en les darreres eleccions equivalents, s’ha de compensar de forma suficient 
la resta de candidatures polítiques, especialment aquelles que han obtingut representació 
parlamentària, sense que aquestes mesures compensatòries s’entenguin ja incloses en el 
Pla de cobertura. Correspon a l’Ens Públic, en virtut de l’apartat quatre, punt 3, darrer 
paràgraf, de la Instrucció JEC 4/2011, proposar les mesures compensatòries, sense que 
aquesta Junta Electoral pugui substituir l’Ens Públic en la seva facultat de proposta. 
5.- No s’atén la petició relativa a les entrevistes dins l’àmbit de les eleccions municipals 
per la falta de competència de la Junta Electoral de les Illes Balears per resoldre sobre la 
qüestió. 
 
ENTITAT POLÍTICA: GENT PER EIVISSA 
 
S’estima la petició d’incloure una entrevista al seu candidat al Consell Insular d’Eivissa 
perquè aquesta formació obtingué representació a les eleccions al Consell Insular 
d’Eivissa de l’any 2011, en tant que formava part de la coalició PSOE-Pacte per Eivissa 
i té un conseller electe. 
 
ENTITAT POLÍTICA: MÉS PER MENORCA 
 
S’inadmet el recurs presentat per extemporani, atès que el termini de presentació 
finalitzava el dia 5 de maig i, segons s’ha dit als antecedents, el recurs fou presentat 
l’endemà. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/05/2015 
 Interposats recursso davant Junta Electoral Central 
 Desestimats per acord de la Junta Electoral Central: 13/05/2011  tornar 

 
Al·legacions a la proposta de distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.  
 
Acord: 
Declarar que les entitats polítiques Més per Menorca, Guanyem Illes Balears, Gent per 
Formentera-PSIB, Gent per Eivissa i PACMA, tenen dret que a cadascun dels mitjans 
públics de comunicació se’ls assignin, dins les franges horàries disponibles, uns espais 
gratuïts de propaganda electoral de cinc minuts per a cadascuna d’elles, d’acord amb 
l’article 23.1.a de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de les Illes Balears. 
Aquests nous espais assignats no han de perjudicar a les entitats polítiques que ja 
disposen de l’atribució assignada. Si no hi hagués disponibilitat suficient dins les 
franges horàries ofertes pels mitjans públics de comunicació, es procedirà a obrir-ne una 
altra per donar compliment al present acord. 
 
S’inadmet el recurs presentat pel Partido Renovador de Ibiza y Formentera per 
extemporani, atès que fou presentat el dia 6 de maig proppassat, quan el termini 
concedit per a la impugnació finalitzava el dia 5 de maig, com ha quedat dit en els 
antecedents. 
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/05/2015 
 Interposat recurs davant Junta Electoral Central 
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 13/05/2011  tornar 

 
Escrit presentat per la Junta Electoral Provincial, de tramesa del recurs presentat 
per una formació política contra l’assignació de espais per a la col·locació de 
cartells. 
 
Acord: 
Es desestima la petició presentada pel partit polític Gent per Eivissa ja que, en aplicació 
de la doctrina de la Junta Electoral Central derivada de l’Acord de 6 de maig de 2015, el 
criteri per a determinar la distribució dels espais disponibles per a la col·locació gratuïta 
de cartells és estrictament el de la proporcionalitat “atenent al número total de vots que 
va obtenir cada partit, federació o coalició en les anteriors eleccions equivalents en la 
mateixa circumscripció”, i es considera que el principi de representativitat al·legat pels 
recurrents no preval sobre les determinacions explícites de l’article 56.2 de la LOREG. 
 
L’assignació realitzada per la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera s’ajusta a 
l’establert a l’article 56.2 de la LOREG, en especial, atès el punt Tercer c) 2 de l’Acord 
de constitució de la Coalició electoral PSOE-Pacte per Eivissa. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/2015  tornar 

 
Queixa respecte de les mesures adoptades per l’EPRTVIB per donar compliment a 
l’acord de la Junta Electoral de les Illes Balears en relació amb el pla de cobertura 
de l’EPRTVIB per a les eleccions autonòmiques i municipals del 24 de maig de 
2015. 
 
Acord: 
Correspon a la direcció de l’EPRTVIB adoptar les mesures adients per tal que la 
formació MÉS PER MALLORCA-PSM-ENTESA-INICIATIVAVERDS (MÉS) es 
vegi compensada amb la possibilitat de participar en altres debats, en entrevistes o en 
espais informatius suficients que tenguin una durada més aproximada a criteris de 
proporcionalitat, que, en cap cas, no podrà ser superior a set minuts en total. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2015  tornar 

 
Escrit de queixa per l’exclusió de una coalició en un debat fet a Diario de Mallorca 
el dia 21 de maig i a un altre debat a la Cadena Ser (Radio Mallorca) el dia 22 de 
maig.  
 
Acord: 
Desestimar la sol·licitud relativa als fets del Club Diario de Mallorca, ja que, atès que es 
tracta d’un club de naturalesa privada i així mateix el Diario de Mallorca és un mitjà de 
comunicació escrita, no en són d’aplicació les regles previstes a la LOREG i a la 
Instrucció 4/2011, de 24 de març, sobre mitjans de comunicació audiovisuals tant 
públics com privats. 
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Desestimar la petició respecte del debat previst a la Cadena Ser, atès que aquesta 
emissora va convidar-la a participar en l’esmentat debat, tal com reconeix la pròpia part 
denunciant, i atesa la manca de resposta en el moment oportú, la inhabilita per a 
reclamar en posterioritat un dret respecte del qual no ha complert la càrrega necessària 
per a exercir-lo. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015  tornar 

 
Denúncia contra l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la petició de 
vot del presentador del programa de ràdio “Entre tu i jo” emès dia 19 de maig de 
2015 a IB3 Ràdio. 
 
Acord: 
D’entrada, no s’ha acordat l’inici del procediment contra l’Ens Públic com a presumpte 
responsable, ja que prima facie, de l’escaleta del programa i dels informes emesos per 
EPRTVIB, les declaracions són de l’exclusiva responsabilitat del Sr. Ariza i de la 
productora Parlant de Tot, SL amb qui l’Ens Públic va contractar la producció i la 
realització del programa “Entre tu i jo”. 
 
Declarar que els fets denunciats són contraris a l’article 50.5 i 66 de la LOREG. 
 
Iniciar un procediment sancionador. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015 
 Interposat recurs davant Junta Electoral Central 
 Estimat per la Junta Electoral Central sessió: 13/04/2016 tornar 

 
Escrit de queixa per la utilització d’una fotografia d’un grup de nins amb camiseta 
verda a Twitter.  
 
Acord: 
Inadmetre la denúncia presentada el 22 de maig de 2015, per la utilització d’una 
fotografia d’un grup de nins amb camiseta verda en el twitter de una candidata al 
Parlament, per manca de competències objectives d’aquesta junta, atès que el que es 
demana per part del recurrent és la protecció del dret a l’honor i la propietat 
intel·lectual, qüestions que excedeixen de les funcions pròpies de la Junta Electoral de 
les Illes Balears. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015  tornar 

 
Denúncia contra un candidat al Parlament de les Illes Balears per demanar el vot 
per a la seva candidatura.  
 
Acord: 
Sent que els fets denunciats poguessin ser constitutius del delicte previst a l'article 
144.1.a), de la LOREG, en relació amb l'article 53 del mateix cos legal, s’acorda 



 
Junta Electoral de les Illes Balears 

 
 

11 
 

trametre aquesta denúncia a l'efecte del previst a l'article 151 de la mateixa Llei al Jutjat 
d'Instrucció en funcions de Guàrdia de Manacor i al Ministeri Fiscal adscrit a aquest 
Jutjat. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015  tornar 

 
Denúncia conra la decisió de la Junta Electoral de Zona d’Inca per la qual es 
permet el lliure ús i manipulació del cens electoral per part d’interventors i 
apoderats de partits polítics.  
 
Acord: 
La Junta Electoral de les Illes Balears ha acordat desestimar el recurs formulat per la 
representant general del PSIB-PSOE contra l’acord verbal de la Junta Electoral de Zona 
d’Inca, comunicat per fax -en el que es permet als apoderats poder treure les còpies del 
cens electoral fora del recinte electoral sempre que signin un compromís de no fer servir 
les còpies per fins no previstos en la LOREG-, atès que l’article 41 de la LOREG 
permet, als representants dels distints partits polítics que han presentat candidatura, 
utilitzar la informació del cens electoral completada amb les anotacions dels 
esdeveniments electorals que es produeixen i el fet que aquestes llistes puntejades 
puguin sortir dels col·legis electorals no implica, per se, una vulneració o una utilització 
il·lícita i contrària al citat article 41 de la LOREG. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015  tornar 

 
Denúncia contra l’actuació de la Policia Nacional en relació amb la retenció de 
persones que han anat a votar vestint una camiseta verda  
 
Acord: 
La Junta Electoral de les Illes Balears, un cop fetes les averiguacions davant la Junta 
Electoral Provincial i la Delegació del Govern, no té constància que s’hagi donat cap 
ordre en relació als fets denunciats sobre l’ús de camisetes verdes el dia de les eleccions 
i que afectin al lliure desenvolupament del dret de vot per part dels electors; i, en 
conseqüència, no procedeix lliurar comunicació expressa a la Delegació del Govern 
sobre l’esmentada denúncia. 
 
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2015  tornar 

 
 
 


