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Establiment dels criteris que hauran de regir la interpretació i aplicació del previst per l’article 37 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en tot allò referit a renúncies (tant a la condició de diputat com
a la de conseller), moment i òrgan davant el qual s’han de formalitzar aquestes i control i, aplicació de la
limitació establerta pel punt 5 de l’article esmentat. (06/07/1999).
Criteri sobre la interpretació del previst a l’article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears en allò
que es refereix a l’aplicació de la limitació del 50% en el cas que es produeixi un nomenament o elecció
per a un càrrec incompatible i hagi de superar-se l’esmentat percentatge. (20/07/1999).
tornar
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ACORDS I RESOLUCIONS DE LA JEIB PER ANYS
1995-1999
Acord relatiu al càlcul de les despeses electorals a efectes de rebre l’acompte del 30%.
Acord:
Quan les formacions polítiques sol·licitin, a l’empar de l’establert per l’art. 30 de la Llei 8/1986, Electoral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, el 30% de la subvenció que els hi hagi de correspondre,
l’esmentat percentatge es calcularà a partir de la suma total de les despeses electorals que tinguessin
establertes.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/04/1999

tornar

Acord respecte de la consulta efectuada sobre el límit de les despeses electorals.
Acord:
Atès el que disposa la instrucció de la Junta Electoral Central, de 15 de març de 1999, sobre límits de
despeses electorals per a les eleccions que s’han de celebrar dia 13 de juny de 1999, i pel que fa a aquelles
entitats polítiques que concorrin a dos o a tots els processos electorals d’aquelles Comunitats Autònomes
on se celebrin eleccions a la corresponent Assemblea Legislativa, s’ha d’aplicar la xifra major que resulti
de l’aplicació del límit de les despeses legalment previstes per a les eleccions locals, les del Parlament
Europeu, o les de la corresponent Assemblea Legislativa, incrementada aquesta xifra en un 25% del límit
legal de despeses de les eleccions a Corts Generals en relació a l’àmbit territorial corresponent.
Per determinar el límit abans establert, s’ha de tenir en compte el que disposa l’article 175.2 de la Ley
Orgánica de Régimen Electoral General, el qual n’estableix el següent: “per a les eleccions a les Corts
Generals o a qualsevol de les seves cambres, el límit de despeses electorals serà el que resulti de
multiplicar per 40 pessetes el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de les
circumscripcions on presentin les seves candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació”.
Aquesta quantitat, d’acord amb el que estableix l’article 175.4, s’ha d’actualitzar pel Ministeri
d’Economia i Hisenda. La darrera actualització d’aquesta quantitat queda fixada a l’ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda de dia 10 de gener de 1996, (BOE núm. 10, 12 gener de 1996), on s’estableix en la
quantitat de 44 pessetes.
Així mateix, s’ha de tenir en compte l’article 193.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el
qual estableix que per a les eleccions municipals, el límit de les despeses electorals serà el que resulti de
multiplicar per 12 pessetes el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de les
circumscripcions on presenti les seves candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació. Per cada
província, aquells que concorrin a les eleccions en almenys el 50% dels seus municipis, podran gastar, a
més, altres 16 milions de pessetes per cada una de les províncies en les quals compleixen l’esmentada
condició. Així mateix, l’apartat 4 del referit article 193 estableix que, per ordre del Ministeri d’Economia
i Hisenda, s’han d’actualitzar, i així, per ordre de 21 d’abril de 1999, s’ha actualitzat aquest article 193 en
el sentit que la quantitat de 12 pessetes s’ha d’entendre fixada en 14 pessetes, i els 16 milions, en
18.128.000 pessetes.
De la mateixa manera, és d’aplicació el que disposa l’article 227.2 de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General, on es determina que per a les eleccions al Parlament Europeu el límit de les despeses
electorals serà el que resulti de multiplicar per 20 pessetes el nombre d’habitants de la població de dret a
les seccions electorals on s’hagi sol·licitat que s’efectuï la difusió de les paperetes. Així mateix, l’apartat 4
d’aquest article estableix que la quantitat abans esmentada ha de ser actualitzada per ordre del Ministeri
d’Economia i Hisenda, i aquest, mitjançant ordre de 21 d’abril de 1999, ha determinat que, per a les
eleccions al Parlament Europeu, el límit de les despeses electorals serà el que resulti de multiplicar per 23
pessetes el nombre d’habitants de la població de dret a les seccions on s’hagi sol·licitat que s’efectuï la
difusió de les paperetes.
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Per altra banda, l’article 29 de la Llei Electoral de les Illes Balears, en el seu punt segon, estableix que el
límit en pessetes de les despeses electorals de cada partit, federació, coalició o agrupació d’electors serà el
que resulti de multiplicar per 80 el nombre d’habitants corresponents a la població de dret de la
circumscripció electoral on aquells presentin les seves candidatures. L’apartat 4 de l’esmentat article
determina que, per ordre de la Conselleria d’Economia i Hisenda, s’actualitzarà la quantitat abans
esmentada. Per donar compliment a aquesta norma, el Conseller d’Economia i Hisenda, per orde de 21
d’abril de 1999, ha fixat en 89 pessetes la quantitat referida amb anterioritat.
Pel Reial Decret 480/1999, de 18 de març, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants
del padró municipal, queda fixat que les Illes Balears tenen una població de 796.483 habitants. Aquesta
població, per illes, és la següent:
. Formentera: 5.869
. Eivissa: 84.044
. Mallorca: 637.510
. Menorca: 69.070.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 29/04/1999

tornar

Acord respecte de la consulta efectuada sobre causes d’incompatibilitat i inelegibilitat.
Acord:
Pel que fa al primer punt, la resolució del president de la Junta Electoral Central, de data 14 d’abril de
1999, de contestació a la pregunta formulada per la senadora Sra. Pilar Costa, cal assenyalar que la
renúncia al càrrec de senador ha de ser efectiva de dia de la presa de possessió del càrrec de diputat del
Parlament de les Illes Balears, la qual cosa ens fa presumir que la tramesa de la renúncia al càrrec de
senador, al Senat, ha de ser anterior a la data d’efectivitat d’aquesta.
Quant al segon punt, no és possible, perquè cal tenir en compte el que disposa l’article 5.3 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears: “Cap electe no
adquirirà la condició de diputat, si es troba incurs en una causa d’incompatibilitat”, i el que estableix
l’article 5.2.a) de la mateixa llei, segons el qual és incompatible el càrrec de diputat amb el de senador,
llevat del cas del senador elegit en representació de la comunitat autònoma.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 29/04/1999

tornar

Acord respecte de la consulta efectuada sobre logotips i sigles dels partits d’una coalició electoral a
la papereta electoral.
Acord:
1.- A la primera pregunta: “es posible que en la papeleta de voto se pueda reflejar además del logotipo y
siglas propias, (de la Coalició de partits) todos los nombres (siglas) y los logotipos de los 5 partidos que
forman la coalición?”, s’hi ha de respondre negativament, per tal com l’article 44.2 de la Ley Orgánica
de Régimen Electoral General, estableix literalment que: “Los partidos y federaciones que establezcan
un pacto de coalición para concurrir conjuntamente en una elección deben comunicarlo a la Junta
competente, en los diez días siguientes a la convocatoria. En la referida comunicación se debe hacer
constar la denominación de la coalición, las normas por las que se rige y las personas titulares de sus
órganos de dirección y coordinación”; així mateix, l’article 46 de la llei al·ludida, en el punt 1, regula
específicament que “El escrito de presentación de cada candidatura debe expresar claramente la
denominación, siglas y símbolo del partido, federación, coalición o agrupación que la promueve, así
como el nombre y apellidos de los candidatos incluidos en ella”. Aquesta Junta entén que una coalició de
partits es constitueix sota una denominació pròpia, amb unes sigles pròpies i amb símbols propis; si
aquesta denominació inclou les sigles dels partits que integren la coalició com a part del nom d’aquesta,
no hi ha d’haver cap limitació normativa que impedeixi que es reprodueixi el nom amb les sigles a les
paperetes (llevat de les limitacions establertes pel punt 4 de la LOREG, que diu textualment: “La
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presentación de candidaturas debe realizarse con denominaciones, siglas o símbolos que no induzcan a
confusión con los pertenecientes o usados tradicionalmente por otros partidos legalmente constituidos”).
Però si la denominació de la Coalició té sigles pròpies i no inclou les dels partits que la integren, aquestes
no poden reproduir-se en les paperetes.
2.- Quant a la segona pregunta, “¿es posible que sólo aparezcan las siglas o sólo los logotipos de los 5
partidos de la coalición?”, la resposta, coherent amb l’anterior, ha d’esser la següent: si les sigles dels 5
partits constitueixen les de la coalició i els logotips dels 5 partits conformen el de la coalició, compartint
l’espai establert en els models de paperetes publicats en el Butlletí de les Illes Balears núm. 47, de dia 15
d’abril del 1999, la resposta en serà afirmativa; en cas contrari, n’ha d’esser negativa.
3.- Pel que fa a la tercera pregunta, “¿Es en todo caso preceptivo que se refleje en la papeleta de voto un
logotipo y unas siglas propias de la coalición, independientemente de la de los partidos políticos?”,
aquesta Junta considera que s’hi ha de respondre afirmativament, tot remarcant que és competència de la
coalició d’establir el seu logotip (bé sigui un de diferent dels dels partits que la integren, bé sigui per
agregació dels diversos logotips en un de sol), i és competència de la coalició de fixar la seva
denominació, inclogui o no les sigles dels partits que en formen part, ara bé, qualssevulla siguin el logotip
i la denominació que la coalició adopti com a propis, aquests han de figurar en les paperetes de vot de la
seva candidatura, tal com estableixen l’ al·ludit article 46 de la LOREG i l’article 26 de la Llei 8/1986,
Electoral de les Illes Balears, que literalment estipula: “Les paperetes electorals contindran les següents
indicacions:
a)
b)



La denominació, sigla i símbol del partit, federació, coalició o agrupació d’electors que
presenti la candidatura.
Els noms i llinatges dels candidats i dels suplents, segons l’ordre de col·locació, així com,
si pertocava, la condició d’independents dels candidats que concorrin amb tal caràcter o,
en cas de coalicions electorals, la denominació del partit al qual pertanyi cadascun, si així
s’ha fet constar en la presentació de la candidatura”.

Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 29/04/1999

tornar

Acord relatiu a la necessitat de que els candidats a les eleccions autonòmiques presentin
Certificació Censal.
Acord:
A la presentació de les candidatures a les eleccions autonòmiques davant les juntes de zona
corresponents, s’ha d’exigir la presentació de les certificacions censals dels candidats. També s’acorda
que així es comuniqui a les juntes de zona de Palma, Menorca i Eivissa-Formentera, i a totes i cada una
de les formacions polítiques que concorren en els comicis autonòmics.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/05/1999

tornar

Acord sobre la denúncia presentada contra la campanya publicitària de l’Ajuntament de Palma i la
fundació Universiada.
Acord:
Comunicar a la Junta Electoral de Zona de Palma que, un cop estudiada la denúncia i recaptada del
denunciant la presentació de documentació complementària, aquesta junta considera que la campanya
denunciada afecta específicament a l’Ajuntament de Palma, que la figura predominant en aqueixa és la
del batlle, i que la presència de la imatge del president del Govern de les Illes Balears és accessòria , per
la qual cosa, la Junta Electoral de les Illes Balears, acorda que és competència de la Junta Electoral de
Zona de Palma resoldre sobre la denúncia de referència.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/1999
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Acord relatiu al recurs contra l’acord adoptat per la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i
Formentera mitjançant el qual es denegava la sol·licitud d’ampliació de l’espai reservat a les
paperetes electorals per als logotips de les formacions polítiques.
Acord:
Desestimar el recurs presentat; assumir l’acord adoptat per la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i
Formentera i comunicar a dita junta els acords precedents als efectes de l’aprovació i confecció de les
paperetes corresponents, així com per tal que procedeixi a traslladar-ho al recurrent, conforme amb el
previst a l’article 21 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/1999

tornar

Acord relatiu al recurs contra l’acord adoptat per la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i
Formentera mitjançant el qual es desestimava la petició formulada davant aquella junta per una
coalició electoral en relació amb la utilització per part d’una formació política de la expressió “Los
Verdes” en el logotip de la seva papereta electoral.
Acord:
Desestimar el recurs presentat. Assumir i ratificar l’acord adoptat per la Junta Electoral de Zona d’Eivissa
i Formentera.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 19/05/1999

tornar

Acord respecte de la consulta efectuada sobre la interpretació de l’article 3 de la Llei 8/1986,
Electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Acord:
1.- Segons el disposat a l’article 3.1 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de les Illes Balears,
“Són elegibles tots els ciutadans que, tenint la condició d’electors, no es trobin incursos en alguna de les
causes d’inelegibilitat previstes a les disposicions comunes de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General” i són electors, d’acord amb l’establert a l’article 2.1 de la mateixa llei “tots els que gaudint del
dret de sufragi actiu tinguin la condició política de ciutadà de la comunitat autònoma, conformement
amb l’article 6.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears”; és a dir, tots els espanyols que, de
conformitat amb les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en algun dels municipis de les
Illes Balears.
En conseqüència, per a ser candidat a diputat del Parlament de les Illes Balears és precís tenir la condició
de ciutadà de les Illes Balears, conforme amb l’establert per l’article 6.1 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.
2.- L’única interpretació possible que aquesta junta pot fer del punt 4 de l’article 3 de la Llei 8/1986, de
26 de novembre, Electoral de les Illes Balears, és la de que el candidat a diputat del Parlament de les Illes
Balears ha de tenir la condició de ciutadà de les Illes Balears, tal i com es defineix a l’article 6.1 de
l’Estatut d’Autonomia i a l’article 21 d’aqueix, segons el qual “podran esser elegits diputats del
Parlament els ciutadans espanyols residents a les Illes Balears i inscrits al cens electoral d’aquestes,
sempre que siguin majors d’edat i es trobin en exercici ple dels seus drets civils i polítics”.
3.- L’acreditació fefaent de la condició de ciutadà de les Illes Balears es podrà realitzar mitjançant
documents que provin, de manera fefaent a judici de la Junta Electoral de Zona, la residència
administrativa del possible candidat.
4.- La jurisprudència del Tribunal Constitucional té reiteradament reconeguda la constitucionalitat i
l’exigència de veïnatge administratiu en qualsevol dels municipis de la comunitat autònoma com a
requisit d’eligibilitat a les eleccions autonòmiques, que considera raonable “teniendo en cuenta la
finalidad perseguida de proporcionar cierta homogeneidad de intereses en el ámbito de la Comunidad
Autónoma (...) entre el cuerpo electoral y los candidatos (STC 60/1987, de día 20 de mayo)”.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/1999
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Acord relatiu als recursos presentats per dues coalicions electorals contra l’acord de la Junta
Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera, relatiu a la distribució d’espais electorals públics.
Acord:
Desestimar l’esmentat recurs pels propis fonaments que conté l’informe de la Junta Electoral de Zona
d’Eivissa i Formentera, i ratificar l’acord adoptat per dita junta.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/1999

tornar

Acord relatiu a la sol·licitud d’espais de propaganda electoral gratuïta en els mitjans públics
formulada per una coalició electoral.
Acord:
Desestimar, per extemporània, la sol·licitud presentada de que s’atribueixin a dita formació espais gratuïts
de propaganda electoral en els mitjans de comunicació de titularitat pública.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/06/1999

tornar

Acord relatiu a la denúncia per presumpta infracció electoral contra un partit polític i contra l’ens
públic Radiotelevisión Española.
Acord:
Desestimar la denúncia presentada, per aplicació dels fonaments de dret adduïts. (La doctrina de la Junta
Electoral Central respecte de la utilització de la figura del Rey estableix que: “No cabe la utilización o
apropiación partidista de la figura de S.M. el Rey ni de símbolos o instituciones del Estado que, por su
naturaleza o de acuerdo con lo establecido en la Constitución, están por encima de las distintas opciones
políticas y son patrimonio de la nación, por lo que en ningún caso será admisible su apropiación o
manipulación por las concretas entidades políticas en sus programas y publicidad electoral, si bien sería
posible su utilización en forma respectuosa y acorde con su naturaleza institucional” (Ac. de dia 17
d’octubre del 1989).


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/06/1999

tornar

Acord relatiu a la denúncia per una presumpta campanya electoral encoberta realitzada a través
del Govern de les Illes Balears.
Acord:
Desestimar la denúncia presentada perquè es formula contra un partit polític i, en canvi, es refereix a
actuacions genèriques, al·ludides a títol d’exemple i realitzades pel Govern de les Illes Balears.
No obstant, davant la proliferació d’anuncis d’actes oficials i vist l’establert per l’article 50 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, aquesta junta considera pertinent recordar a les institucions que,
sense perjudici dels seus drets constitucionals i, específicament el de la llibertat en l’exercici d’activitats
habituals pròpies de les administracions públiques, i a la fi de garantir el principi d’igualtat dels
concurrents a les eleccions i el compliment de la prescripció legal segon la qual els poders públics no
poden “influir, en cap cas, en l’orientació del vot dels electors”, haurien d’abstenir-se de la realització
d’actes solemnes de caràcter públic amb transcendència als mitjans de comunicació, que suposin una
potencial captació de vots mitjançant l’exposició de mèrits i fites aconseguits amb recursos públics.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/06/1999

tornar

Acord relatiu a les denúncies per presumpta publicació incompleta d’enquestes electorals en el
Diario de Ibiza del diumenge 6 de juny.
Acord:
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Desestimar les denúncies presentades per quan s’estima que la enquesta publicada reuneix els requisits
substancials establerts per l’article 69 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Arxivar sense més
tràmit dites denúncies.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/06/1999

tornar

Acord en relació amb els recursos presentats contra l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa
i Formentera, relatiu al complex esportiu de Es Raspallar.
Acord:
Estimar el recursos presentats contra l’acord resolutiu de dita junta electoral mitjançant el qual es requeria
al president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera per a que es posposàs la inauguració o obertura de
les instal·lacions esportives del complex esportiu de Es Raspallar.
Comunicar dit acord al president del Consell Insular d’Eivissa i Formentera per tal que disposi el
necessari a la fi que es pugui procedir a l’accés i normal funcionament del complex esportiu de Es
Raspallar.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 12/06/1999

tornar

Acord relatiu a la impugnació de la consideració com a vàlids de determinats vots per la
circumscripció de Formentera d’electors inclosos en el Cens Especial de Residents Absents
“CERA”.
Acord:
Desestimar la impugnació presentada i, en conseqüència, no atendre la sol·licitud efectuada per quan
aquesta junta no té competència en qüestions referides al cens electoral i s’estima a més, que dita
impugnació resulta ineficaç i extemporània, sobre la base dels fonaments legals adduïts.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/06/1999

tornar

Acord respecte de la consulta formulada sobre el moment en que és possible la presentació de la
renúncia al càrrec de diputat o conseller, i sobre la possibilitat de que un diputat renunciï al càrrec
de conseller abans de la constitució del consell insular corresponent.
Acord:
1.- “Moment en el que es farà possible la renúncia al càrrec de diputat o conseller, prevista a l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears”.
La renúncia al càrrec de diputat o conseller pot presentar-se en el moment en que desitgi fer-ho qui hi
estigui interessat, a partir de l’adquisició plena de la condició de diputat, que es produeix amb el jurament
o promesa del càrrec davant el Ple de la cambra.
2.- “Si la renúncia al càrrec de diputat pot produir-se immediatament abans de la constitució dels
consells insulars”.
Vist l’indicat a la resposta de la qüestió anterior, la resposta a aquesta segona pregunta ha de ser
necessàriament afirmativa, atès que el càrrec de conseller és inherent al de diputat un cop que aquest ha
adquirit la condició plena i sempre que aqueix no sigui elegit per a ocupar un càrrec incompatible; per
tant, la renúncia a la condició de diputat (després d’haver jurat o promès el càrrec) no implica la pèrdua
del càrrec de conseller, conforme amb l’establert a l’article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/07/1999

tornar

Establiment dels criteris que hauran de regir la interpretació i aplicació del previst per l’article 37
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en tot allò referit a renúncies (tant a la condició de
diputat com a la de conseller), moment i òrgan davant el qual s’han de formalitzar aquestes i,
control i aplicació de la limitació establerta pel punt 5 de l’article esmentat.
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Acord:
1.- La renúncia a un dret només pot fer-se efectiva un cop que l’esmentat dret s’ha consolidat, en
conseqüència, no es pot renunciar a la condició de diputat sense haver-la adquirit mitjançant la
corresponent presa de possessió, conforme amb el disposat a l’article 7 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears.
2.- Un diputat electe pot renunciar a la seva acta de diputat abans de prendre possessió del seu càrrec, no
obstant això, dita renúncia implica la pèrdua dels dos càrrecs inherents a la condició de diputat, és a dir, el
de diputat i el de conseller.
3.- Un conseller pot renunciar a la seva condició de diputat abans de la constitució del consell insular
corresponent. A tal efecte, la renúncia ha de presentar-se davant el president del Parlament de les Illes
Balears.
4.- Els consells insulars es constituiran amb els consellers que ho són per tenir la condició de diputats,
pels que substitueixin a càrrecs incompatibles i pels que substitueixin a diputats que hagin renunciat al
càrrec de conseller, un cop presa possessió de la seva condició de diputat, d’acord amb l’establert pel punt
núm. 1.
5.- Als efectes del còmput del 50% dels electes de cada candidatura com a límit màxim de les renúncies
possibles, s’estableix la separació de còmputs per càrrecs, de tal manera que el 50% dels electes d’una
llista podrà renunciar a la condició de diputat i un altres 50% al càrrec de conseller.
6.- En quan a l’òrgan davant el qual s’han de presentar dites renúncies, s’estableix com a criteri que, si
aqueixes es produeixen abans de la presa de possessió de la condició de diputat, se presentaran davant la
Junta Electoral de les Illes Balears, i si es produeixen amb posterioritat a dita presa de possessió, davant el
president del Parlament de les Illes Balears els diputats i, davant el consell insular corresponent els
consellers.
7.- Als efectes de les limitacions previstes pel punt 5 de l’article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, seria recomanable que les renúncies es formalitzassin un cop constituïdes les institucions.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/07/1999

tornar

Criteri sobre la interpretació del previst a l’article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
en allò que es refereix a l’aplicació de la limitació del 50% en el cas que es produeixi un
nomenament o elecció per a un càrrec incompatible i hagi de superar-se l’esmentat percentatge.
Acord:
El criteri fixat respecte de la fixació del 50% a la qual al·ludeix l’esmentat article 37 de l’Estatut, segons
el qual la lectura darrera de l’esmentat percentatges significa que de les renúncies i incompatibilitats pot
resultar només un nombre de persones, amb un o els dos càrrecs, equivalent a la meitat més de les que ha
estat elegides per una candidatura, si bé es matisa que les incompatibilitats venen establertes per Llei i la
limitació del 50% no pot suposar que s’impedeixi al president del Govern nomenar un nou conseller del
seu executiu.


Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 20/07/1999
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tornar

