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Acord relatiu a l’escrit de reclamació interposat contra l’acte d’Escrutini General corresponent al
Parlament de les Illes Balears. (31/05/1991).
tornar
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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS
1987-1991
Consulta relativa a la interpretació de l’art. 2 del Decret de Presidència del Govern 13/1987, de 5 de
març.
Acord:
Vist l’article 20 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, i la Disposició Final Primera de
la Llei 8/1986, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i examinat el Decret 13/87, de 5
de març, de la Presidència del Govern de les Illes Balears, així com el Reial Decret 1732/85, de 24 de
setembre, se estima que les mides, gramatges aproximats, colors del paper, tipus de lletra i demés
especificacions de les paperetes, sobres i d’altre documentació necessària per a les eleccions
autonòmiques, seran les contingudes a l’esmentat Reial Decret 1732/85, de 24 de setembre, mitjançant el
qual es regulen les condicions dels locals i les característiques oficials dels elements materials a utilitzar
en els processos electorals.
Analitzat especialment el Decret 13/87, de 5 de març, de la Presidència del Govern de les Illes Balears, i
vists els tres models de paperetes que hi figuren a l’annex I de l’esmentat decret, la junta electoral estima
que el model número 3 s’ha d’utilitzar per a la circumscripció de Mallorca; el model número 2, per a les
circumscripcions de Menorca i Evissa; i el model número 1, per a la de Formentera, tenint en compte que
el nombre de candidats atribuït a cada una de les circumscripcions insulars és el següent: 33 illa de
Mallorca, 13 a la de Menorca, 12 a la d’Eivissa i 1 a la de Formentera.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 13/04/1987

tornar

Acord relatiu a la obligatorietat de presentar poder notarial per a la designació de representants
generals.
Acord:
Per a la designació de representants general no serà necessària la presentació de poder notarial però si
s’haurà, en tot cas, acreditar la identitat de la persona que accepta la designació.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/04/1987

Acord relatiu a la comunicació a les juntes de zona de la designació dels representants de
candidatures i suplents.
Acord:
La comunicació a les juntes de zona a les que fa referència el paràgraf 3er de l’article 15, de la Llei
8/1986, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, relatiu a la designació de representants i
suplents de les candidatures a cada una de les circumscripcions electorals, es farà en el termini de dos dies
a partir de l’onzè dia posterior a la convocatòria.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/04/1987

tornar

Consulta relativa a la possibilitat de que pugui figurar com a candidat una persona que prèviament
ha estat nomenada Administrador General.
Acord:
La Junta estima que, en aplicació de l’art. 123.3 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General,
qui ha estat designat Administrador General no pot esser candidat.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/04/1987
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Interpretació de l’art. 28 de la Llei 8/1986, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
relatiu als Administradors generals i als Administradors de candidatura.
Acord:
La junta, després d’examinar l’article 28 de la Llei 8/1986, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, així com els articles 121 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General,
considera que, atès que la Junta Electoral de les Illes Balears en virtut del que disposa l’art. 6 de
l’esmentada Llei 8/1986 assumeix les funcions de la Junta Provincial i que la comunitat autònoma de les
Illes Balears té caràcter uniprovincial, es poden acceptar, en relació a la designació d’Administradors
generals i Administradors de candidatura, els següents supòsits:
1er.- Que es nomeni un Administrador general quan els partits, federacions, coalicions i agrupacions
d’electors es presentin a més d’una circumscripció.
2n.- Que en el cas que els esmentats partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors es presentin a
una sola circumscripció nomenaran un Administrador de candidatura.
3er.- Que en cas que els partits, federacions, coalicions i agrupacions d’electors es presentin a més d’una
circumscripció, podran optar entre nomenar tan sols un Administrador General o bé nomenar l’esmentat
Administrador General i al mateix temps, Administradors de candidatura.
La designació dels Administradors de candidatura podrà realitzar-se indistintament davant la Junta
Electoral de les Illes Balears o bé davant les respectives juntes de zona.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/04/1987

tornar

Òrgan competent de l’Administració Electoral per a realitzar l’Escrutini General.
Acord:
Davant els dubtes sorgits respecte de quin ha d’esser l’òrgan competent de l’Administració electoral que
ha de realitzar l’Escrutini General, la junta, tenint en compte el context de la Llei 8/1986, Electoral de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i, especialment pel que fa als seus articles 6 i 10, acorda que
l’Escrutini General a que es refereix l’art. 103 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General, l’ha de realitzar aquesta Junta Electoral de les Illes Balears.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/1987

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada en relació amb la campanya institucional del Govern de les
Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca.
Acord:
Examinada la petició, aquesta junta electoral, al considerar que els anuncis que consten a les fotocòpies
núms. 1 i 2 (lema: “Bon Consell, bons resultats”); 4 (lema: “Cooperació”) i 6 (lema: “Cultura”) del
Consell Insular de Mallorca, així com també la núm. 5 (lema: “Hay obras que no se ven pero que son
imprescindibles”) del Govern de la comunitat autònoma, no estan orientats exclussivament a fomentar la
participació dels electors a la votació, sinó que poden influir en l’orientació del vot dels seus electors, i
atès el contingut dels articles 20 de la Llei 8/86, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
50 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, la junta acorda requerir al Govern la de
comunitat autònoma i al Consell Insular de Mallorca per tal que, amb caràcter immediat, es procedeixi a
la suspensió i conseqüentment retirada de la publicitat referida a la campanya institucional que s’hagi
d’inserir a qualsevol mitjà de comunicació relacionada amb els anuncis abans descrits.
En relació als anuncis que consten a les fotocòpies núm. 3 (lema: “Linea crédito-vivienda de Protección
Limitada”) i la núm. 7 (lema: “La protecció d’allò més nostre”) de la campanya institucional del Govern
de la comunitat autònoma, per considerar que no influeixen en l’orientació del vot dels electors, s’acorda
que es poden seguir utilitzant.
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Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/1987

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada en relació amb la campanya institucional del Govern de la
comunitat autònoma “No vuelva usted mañana”.
Acord:
Examinada la petició, aquesta junta electoral, al considerar que l’anunci de la campanya institucional del
Govern de la comunitat autònoma, amb el lema “No vuelva usted mañana”, no influeix en l’orientació
del vot dels electors i atès el disposat als articles 20 de la Llei 8/96, Electoral de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, i 50 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, acorda que l’esmentada
propaganda es pot seguir utilitzant.




Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 22/05/1987
Interposat recurs davant la Junta Electoral Central
Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 29/05/1987

Acord relatiu a la denúncia presentada en relació amb la propaganda electoral d’un partit polític.
Acord:
Examinada la petició formulada, aquesta junta electoral, considerant que per Acord de data 18 de maig de
1987, acordà que el Consell Insular de Mallorca procedís a la suspensió i conseqüent retirada, entre
d’altres, de la publicitat referida a la campanya institucional amb el lema “Bon Consell, bons resultats”,
en funció de l’esmentat lema, i sense tenir en compte el rerafons utilitzat a l’esmentada propaganda i,
considerant que el símbol utilitzat en el rerafons de la propaganda electoral del partit denunciat no pot ser
identificat amb cap partit polític ni institució alguna, vists els articles 50.2 de la Llei Orgànica 5/1985, del
Règim Electoral General, i 20.1 de la Llei 8/86, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
acorda que es pot seguir utilitzant per part del partit denunciat la propaganda electoral en la que apareix el
rerafons esmentat.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/1987

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada contra la propaganda electoral d’un partit polític.
Acord:
Examinada la petició, aquesta junta electoral, en advertir que als cartells i a les tanques publicitàries
utilitzades pel partit denunciat s’utilitza la bandera d’Espanya i la bandera de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, considerant que a la campanya electoral no es poden utilitzar d’altres símbols o
emblemes que els inscrits en el Registre de Partits Polítics i, considerant que les banderes com a símbols
de la nació espanyola i de la comunitat autònoma no han d’esser instrumentalitzades per cap partit polític
ni identificar-se amb opcions electorals, vist el contingut dels articles 46.5 de la Llei Orgànica 5/1985, del
Règim Electoral General, i l’article 17.3 de la Llei 8/86, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, acorda que les esmentades banderes hauran de suprimir-se dels cartells i demés publicitat
electoral.




Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/1987
Interposat recurs davant la Junta Electoral Central
Estimat el recurs per acord de la Junta Electoral Central: 29/05/1987

(La Junta Electoral Central, en su reunión de día 29 de mayo, ha acordado estimar el recurso del
Partido (…) contra el acuerdo de la Junta Electoral de las Illes Balears, sobre utilización de la
bandera en campaña electoral, por cuanto el artículo 8 de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, que
regula el uso de la bandera nacional y el de otras banderas y enseñas, establece la prohibición de
utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos y siglas de partidos políticos,
sindicatos, asociaciones o entidades privadas).
tornar
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Acord relatiu al cessament com a membres de la Junta Electoral amb motiu de la jubilació.
Acord:
La Junta Electoral de les Illes Balears acorda que l’Il·lm. Sr. Julio Llovet Alabau continuï en el càrrec de
president de la junta, atès que la jubilació dels magistrats membres de la Junta Electoral de les Illes
Balears no implica el cessament de les seves funcions dins la junta, tenint en compte el que disposa
l’article 16.1 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, i la interpretació sustentada per la
Junta Electoral Central.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/06/1990

tornar

Informe relatiu a la distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral en els mitjans de
comunicació de titularitat pública, davant la coincidència d’eleccions locals i autonòmiques,
sol·licitat per la Junta Electoral Central.
Acord:
1er.- Tant les juntes electorals provincials com les juntes electorals autonòmiques haurien de distribuir els
espais gratuïts de propaganda electoral a les programacions regionals i locals dels mitjans de titularitat
pública, cada una en el procés electoral que constitueix el seu àmbit natural de competència, amb la
consegüent constitució de les corresponents comissions de ràdio i televisió.
2n.- Els espais fixats per les referides juntes electorals hauran de constituir dos blocs separats, distribuït el
de les eleccions autonòmiques d’acord amb el barem establert per la legislació de la comunitat autònoma i
el de les eleccions municipals amb el barem fixat per la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General.
3er.- No hi ha lloc a establir un barem com a conseqüència del criteri aplicat en els dos apartats anteriors.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/04/1991

tornar

Acord relatiu a la reclamació formulada respecte de la distribució d’espais gratuïts de propaganda
electoral en els mitjans de titularitat pública.
Acord:
La junta electoral acorda estimar la reclamació formulada en quan a l’intercanvi dels seus espais televisiu
i radiofònic de dia 23 de maig pels que s’assignaren a la Coalición Alianza por la República a la proposta
formulada per la Comissió de Control. Es desestima la reclamació de I.U. Esquerra Unida de Mallorca, en
quan al major temps d’emissió en els esmentats mitjans de comunicació de titularitat estatal.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 09/05/1991

Acord relatiu a l’escrit tramés per la Junta Electoral d’Eivissa sobre uns anuncis en premsa.
Acord:
Atès el contingut dels anuncis que es vol publicar i, especialment, la data que en ells es consigna, -26 de
maig, dia de les eleccions- i que la seva inserció en el diari “La Prensa de Ibiza” se reserva per al dia 25
de l’esmentat mes, -jornada de reflexió- s’entén, per aquesta junta electoral, que la seva publicació té
clares connotacions polítiques amb evidents pretensions d’influir en el sentit dels vots a emetre a dita
circumscripció en el present procés electoral i infringeix la normativa continguda a l’article 51.3. de la
Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 22/05/1991

tornar

Acord relatiu a la reclamació interposada sobre la gravació de l’espai gratuït de propaganda
electoral de TVE.
Acord:
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Desestimar l’esmentada reclamació, vist l’escrit de conformitat signat pel Representant General del partit
reclamant, en quan a la gravació expressada.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 22/05/1991

tornar

Acord sobre el recurs plantejat pel Representant General del Partit (...) sobre l’acord anterior de la
Junta Electoral de les Illes Balears relatiu a la gravació de l’espai gratuït de propaganda electoral
de TVE.
Acord:
Desestimar el present recurs i mantenir-se respecte del criteri adoptat en reunió de data 22 de maig sobre
aqueixa matèria, tota vegada que la conformitat prestada pel dit representant a la gravació impugnada no
ha estat ni consta desvirtuada, havent, per tant, de prevaler el contingut documental, amén que la gravació
impugnada ha estat emesa el dia i hora que se va assenyalar sense que a això s’hagués oposat l’esmentat
representant.
També s’ha de destacar que el mateix espai va ser emès per TV-2 el mateix dia a les 14:35 hores sense
que es formulàs reclamació ni impugnació de cap tipus.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/1991

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada respecte de la inserció al suplement “Venta y Cambio”
distribuït dia 26 de maig –dia de la votació-, d’un anunci d’un partit polític.
Acord:
Comunicar al director del Diario “Baleares” la immediata retirada del suplement i trametre al Jutjat de
Guàrdia còpia de la reclamació, per si dita publicació pogués constituir delicte electoral.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/1991

Acord relatiu a la denúncia formulada relativa a la inserció al setmanari “Brisas” del dia 26 de
maig –dia de la votació-, una sèrie d’entrevistes i informacions sobre personatges coneguts de
diverses formacions polítiques.
Acord:
La junta acorda trametre al Jutjat de Guàrdia còpia de la reclamació, per si l’esmentada publicació pogués
constituir delicte electoral.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/1991

tornar

Acord relatiu a l’escrit de reclamació interposat contra l’acte d’Escrutini General corresponent al
Parlament de les Illes Balears.
Acord:
a) En quan a la reclamació Tercera del “suplico” de l’escrit esmentat, no procedeix a l’autorització
instada, donat que no es tracta d’una prolongació o pròrroga de l’Escrutini General dut a terme per
aquesta junta, sinó d’un acte atribuït exclusivament a aquest òrgan electoral.
b) Desestimar la reclamació Segona de l’esmentat escrit, no tan sols per quan segons l’article 108.2 de la
Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, les reclamacions i protestes que puguin formular els
representants i apoderats de les candidatures, un cop verificat l’Escrutini General, “només podran referirse a incidències recollides en les Actes de la Sessió de les Meses Electorals o a l’acta de la Sessió
d’Escrutini de la Junta”, i no consta ni tan sols s’esmenta pel reclamant, que s’hagi formulat incidència
alguna recollida a les Meses Electorals, sinó també per les següents consideracions:
1.- El representant general de la candidatura del partit recurrent no pot erigir-se per se
representant de les restants candidatures per a instar la revisió de paperetes declarades nul·les, la immensa
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majoria són dels altres partits, i aquests estan conformes amb les nul·litats declarades al no haver formulat
cap reclamació o protesta alguna davant aquesta junta electoral.
2.- Les reclamacions i protestes que poden ser examinades en aquest tràmit procedimental per
aquesta junta electoral, han de circunscribir-se a concretes nul·litats de paperetes del partit recurrent en el
present cas, per la qual cosa no és possible fer una revisió general, com es postula, de tots els sobres de la
Circumscripció de Mallorca, sense indicar la causa o causes de les possibles nul·litats. Si el partit
recurrent no formulà cap protesta contra l’Escrutini de les Meses Electorals –art. 97.2 de la LOREG-, ni
contra l’Escrutini General, no és funció d’aquesta junta suplir tal inactivitat -només imputable al partit
reclamant-, revisant tots i cada un dels sobres de la Circumscripció de Mallorca (706 taules electorals).
De ser admesa la tesi del reclamant, serien totalment innecessaris la designació i activitats dels apoderats i
interventors de les Meses Electorals, donat que un cop finalitzats els escrutinis de les meses i el de
aquesta junta electoral, sense formular cap reclamació a les esmentades actes, es podria dur a terme una
revisió de totes les actes de l’esmentada Mesa per examinar la possible invalidesa de les paperetes
declarades nul·les.
c) Igualment es desestima la reclamació Primera, donat que a l’acta de la Sessió de la Mesa A, districte
02, Secció 02, del municipi d’Inca, que apareix en el sobre corresponent a dita mesa electoral, hi figuren
dotze vots per al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), dada que coincideix amb el de
l’Acta d’Escrutini de l’esmentada mesa que va mostrar davant aquesta junta el representant de la coalició
Partipo Popular-Unió Mallorquina, per la qual cosa no es pot adjudicar, ni s’adjudiquen, els referits dotze
vots al partit recurrent, al basar-se tal pretensió en l’Acta d’Escrutini que va presentar el representants del
partit recurrent. Encara admetent , com es diu que hi va haver un “ball” o desplaçament dels resultats
electorals que va determinar que els dotze vots s’adjudicaren al PCPE quan en realitat poguessin
correspondre al partit recurrent, que ocupa la casella immediatament posterior a l’esmentat PCPE, això
seria totalment inoperant donat que no modificaria la distribució dels escons de la Circumscripció de
Mallorca al no arribar la candidatura del partit reclamant, a la circumscripció de Mallorca, el percentatge
del 3% que estableix l’article 168.1.a) de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.




Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 31/05/1991
Interposat recurs davant la Junta Electoral Central
Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 08/06/1991
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tornar

