Junta Electoral de les Illes Balears
ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS

1991-1995
Acord relatiu a la delimitació de competències de la Comissió de Control. (12/04/1995).
Acord relatiu a la denúncia presentada contra una campanya de la Conselleria d’Agricultura i Pesca del
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (02/05/1995).
Acord respecte d’una queixa formulada amb motiu d’una enquesta realitzada pel Centro de
Investigaciones Sociológicas, CIS. (02/05/1995).
Acord relatiu a la consulta feta respecte de quina formació té la consideració de tercera o quarta força
política dins de l’actual composició del Parlament de les Illes Balears. (12/05/1995).
Acord relatiu a la petició feta per un partit polític sol·licitant autorització de la Junta Electoral de les Illes
Balears per a poder efectuar el lliurament de documentació electoral a les oficines de “Correos”.
(23/05/1995).
Acord relatiu a la consulta feta per l’ajuntament de Lloseta relativa a la recollida de les Certificacions
Censals Específiques. (28/05/1995).
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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS
1991-1995
Acord relatiu a la delimitació de competències de la Comissió de Control.
Acord:
Ha d’esser la Junta Electoral de les Illes Balears la que coordini i, en el seu si, es constitueixi la Comissió
de Control per a la distribució d’espais gratuïts a mitjans de titularitat pública, tant per a les eleccions
locals com autonòmiques. Si bé, en el cas que sorgís l’improbable supòsit d’una impugnació, la Junta
Electoral Provincial resoldria respecte de les municipals i la Junta Electoral de les Illes Balears respecte
de les autonòmiques.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 12/04/1995

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada contra una campanya de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca del Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Acord:
Es desestima la petició atès que:
1er.- No es considera l’anunci com a campanya, tota vegada que es troba immers dins un a part en el diari
“El Día del Mundo” dedicat al poble de Santa Maria amb motiu de la Fira d’aquest municipi.
2n.- No hi ha cap menció a grup algun ni intent de captació de vot.
3er.- Es fa una crida general als pagesos a efectes d’aconseguir una major productivitat en les tasques del
camp.
4t.-És un fet que no es considera pròpiament de campanya, sinó que aquest mateix lema i com expressa el
mateix document en el qual es formula la denúncia, es va utilitzar ja a l’any 1991 i s’ha seguit utilitzant
esporàdicament.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 02/05/1995

tornar

Acord respecte d’una queixa formulada amb moitu d’una enquesta realitzada pel Centro de
Investigaciones Sociológicas, CIS.
Acord:
No hi ha lloc a prendre acord algun en relació a aquesta qüestió, atès que no pot afectar en res a la
transparència del procés electoral. No obstant l’exposat amb anterioritat, i atesa la forma en què s’ha
realitzat l’enquesta a que fa referència, aquesta junta suggereix a la coalició la formulació d’una queixa
davant els òrgans de l’Administració Central de qui depengui el Centro de Investigaciones Sociológicas,
CIS.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 02/05/1995

tornar

Acord relatiu a la consulta feta respecte de quina formació té la consideració de tercera o quarta
força política dins de l’actual composició del Parlament de les Illes Balears.
Acord:
L’expressió “força política” és una apreciació política, la qual cosa no és competència d’aquesta Junta
Electoral de les Illes Balears. Si bé, vists els resultats electorals de l’any 1991, aquesta junta fa les
següents observacions:
1er.- Quan s’han de distribuir vots per als partits que han anat coalligats en els anteriors comicis, la
distribució dels vots obtinguts per la coalició s’han de fer d’acord amb l’Acta de la Junta Electoral
Central, de 26 de maig de 1990, segons la qual: “En el supòsit de concurrència per separat d’entitats
polítiques que en les anteriors eleccions formaven una coalició electoral, ha de dividir-se el nombre total
de vots obtinguts a les referides eleccions per la coalició, entre el número total d’escons aconseguits per
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la mateixa i multiplicar aquesta xifra pel nombre total de candidats de la entitat política que ara concorr
en solitari, que obtingueren escons”.
2n.- Aquest acord de la Junta Electoral Central ha estat el que ha servit de base per a efectuar el còmput
de la subvenció que ha estat assignada a cada un dels partits i coalicions que concorren a les eleccions.
3er.- Que aquesta mateixa doctrina ha d’haver-se aplicat per a la distribució d’espais electorals per la
Comissió de Control.
4t.- Que aplicant la norma anteriorment exposada resulta que:
A Unió Mallorquina se li han d’atribuir 28.950 vots dels 130.275 que aconseguí la coalició
electoral PP-UM a la circumscripció de Mallorca.
A aquesta quantitat, la junta li va assignar els vots que a la circumscripció de Mallorca va obtenir
Unió Independent de Mallorca, partit que es va fusionar amb Unió Mallorquina i que varen esser 8.429.
En conseqüència, el còmput que es va atribuir a aquest partit polític fou de 37.379 vots.
5è.- Els vots obtinguts pel PSM-Nacionalistes de Mallorca segons l’Acta de Proclamació efectuada el dia
10 de juny de 1991 per la circumscripció de Mallorca, són 22.522 vots. Els vots que poden correspondre
al Partit Socialista de Menorca, que formava part de la coalició electoral Entesa de l’Esquerra de
Menorca, se computen com la meitat dels obtinguts i que pugen a 2.327 vots. Els vots que va aconseguir
Entesa Nacionalista i Ecologista a la circumscripció d’Eivissa foren 1.392, dades aquestes obtingudes de
les respectives actes de proclamació efectuades el 10 de juny de 1991.
Com a conseqüència d’aquestes consideracions del paràgraf anterior, hi ha que assenyalar que els partits
integrants de la coalició electoral Nacionalistes de les Illes aconseguiren un còmput de 26.241 vots.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 12/05/1995

tornar

Acord relatiu a la petició feta per un partit polític sol·licitant autorització de la Junta Electoral de
les Illes Balears per a poder efectuar el lliurament de documentació electoral a les oficines de
“Correos”.
Acord:
Dirigir-se al Cap Provincial de “Correos” a les Illes Balears, comunicant-li que la junta autoritza el
lliurament per part del partit sol·licitant o qualsevol altre partit que es presenti en aquest procés electoral,
de la documentació de propaganda electoral a les oficines de “Correos” fora de termini, sense perjudici de
que aquesta documentació en ser lliurada amb aquestes condicions tingués dificultats per a la seva
classificació i posterior tramesa.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/05/1995

Acord relatiu a la consulta feta per l’ajuntament de Lloseta relativa a la recollida de les
Certificacions Censals Específiques.
Acord:
La junta acorda que per a la referida recollida es procedeixi d’igual forma que el servei de correus,
aportant fotocòpia del DNI de l’interessat i autorització del sol·licitant, en el cas de no poder recollir-la
personalment.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/05/1995
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