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DOCTRINA JEIB
ACOMPTE DEL 30% (Art. 30 Llei 8/1986, Electoral de la CAIB)
- Es calcularà a partir de la suma total de les despeses electorals que tinguessin
establertes.
 Acord de la JEIB Sessió de 16/04/1999

tornar

ACTE DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS AMB LES FAMÍLIES
BENEFICIÀRIES DE LA “TARGETA NADÓ”
- No entra dins les competències de la Junta Electoral de les Illes Balears prohibir la
presència de candidats en un acte, havent-se de destacar així mateix, que de les
al·legacions fetes per l’Il·lm. Secretari General de la Conselleria de Presidència i
Esports, es desprèn que les autoritats que han d’assistir a aquest acte estan
directament relacionades amb la gestió de l’activitat en que dit acte s’inscriu.
 Acord de la JEIB Sessió de 15/05/2007

tornar

ACTE INSTITUCIONAL: ESMORZAR DE TREBALL AMB ELS MEMBRES DE
LA COMUNITAT EDUCATIVA CONVOCAT PEL M.H. PRESIDENT DE LES
ILLES BALEARS
- La junta considera que a la vista de la relació de persones convidades a l’esmentat
acte, segons resulta del llistat tramés per la Secretaria General de Vicepresidència i
de la Conselleria de Relacions Institucionals, integrada per autoritats i persones de
distints àmbits polítics, en tots els casos relacionats amb la matèria educativa, l’acte
té un caràcter plural i mancat de connotacions electoralistes o, dit d’una altra
manera, és un acte pròpiament institucional, la qual cosa, autoritza i a la vegada
exigeix l’ús de l’escut institucional a l’escrit d’invitació dels assistents a l’acte i a la
utilització de recursos i mitjans públics en l’organització de l’acte.
 Acord de la JEIB Sessió de 24/05/2007

tornar

ADMINISTRADOR GENERAL (Art. 123.3 Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General)
- La junta estima, en aplicació del dit article, que qui ha estat designat
administrador general no pot esser candidat.
 Acord de la JEIB Sessió 21/04/1987
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ADMINISTRADORS DE CANDIDATURA
- La designació podrà realitzar-se indistintament davant la Junta Electoral de les
Illes Balears o bé davant les respectives juntes de zona.
 Acord de la JEIB Sessió de 24/04/1987

tornar

ADMINISTRADORS GENERALS I ADMINISTRADORS DE CANDIDATURES:
SUPÒSITS (Arts. 28 i 6 de la Llei 8/1986, Electoral de la CAIB, i art. 121 i següents de
la Llei Orgànica 5/1985)
- Que es nomeni un administrador general quan els partits, federacions, coalicions i
agrupacions d’electors es presentin a més d’una circumscripció.
- En el cas que els esmentats es presentin a una sola circumscripció nomenaran un
administrador de candidatura.
- En el cas que els esmentats es presentin a més d’una circumscripció podran optar
entre nomenar tan sols un administrador general o bé nomenar al mateix temps
administradors de candidatura.
 Acord de la JEIB Sessió de 24/04/1987

tornar

CAMPANYA ELECTORAL ENCOBERTA (Art. 50 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General)
- 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 aconseguides
amb recursos públics.
 Acord de la JEIB Sessió 04/06/1999

tornar

CAMPANYA INSTITUCIONAL (Arts. 20 de la Llei 8/1986, Electoral de la CAIB i
50 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General)
- La campanya de falques radiofòniques, a la qual consta l’expressió “Avui bé, demà
millor”, es refereix a informacions sense cap indici de propaganda, donat el seu
caràcter eminentment didàctic o informatiu.
 Acord de la JEIB Sessió de 14/04/2003
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord de
21/04/2003
tornar
- La campanya de la Conselleria de Treball i Formació “Donam solucions” es
considera purament informativa.
 Acord de la JEIB Sessió de 14/04/2003
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 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 21/04/2003
tornar
- No influeix en l’orientació dels vots dels electors el lema “No vuelva usted
mañana”.
 Acord de la JEIB Sessió de 22/05/1987
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 29/05/1987
tornar
- No influeixen en l’orientació del vot dels electors els lemes “Línea créditovivienda de protección limitada” i “La protecció d’allò més nostre” de la
campanya institucional del Govern de la comunitat autònoma i s’acorda que es
poden seguir utilitzant.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/1987

tornar

- No es considera campanya un anunci, immers dins una part del diari “El Día
del Mundo” dedicat al poble de Santa Maria amb motiu de la fira d’aquest
municipi, en el que no hi ha cap menció a grup algun ni intent de captació de vot
i en el que es fa una crida general als pagesos a efectes d’aconseguir una major
productivitat en les tasques del camp, lema ja utilitzat l’any 1991 i que s’ha
seguit utilitzant esporàdicament.
 Acord de la JEIB Sessió de 02/05/1995

tornar

- Recurs del director i subdirector de “El Mundo/El Día de Baleares” sobre la
publicació de la campanya institucional del Consell Insular de Mallorca.
Es desestima la pretensió en la mesura que del contingut de l’article 10 de la Llei
Electoral de les Illes Balears i dels articles 19 i següents de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, no es desprèn la competència d’aquesta junta electoral
per a resoldre la pretensió d’empara en els termes plantejats.
 Acord de la JEIB Sessió de 14/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, es desestima per
Acord de 21/05/2007
tornar
- Suspensió de les campanyes de la Conselleria de Turisme “Enamorats de les
nostres illes”, “Amb el progrés hi som tots” i “Transport públic cada cop més a
prop” per vulnerar l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General per quan aqueixes no són campanyes institucionals atès que no
s’informa d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que no poden
considerar-se imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o pel
correcte desenvolupament dels serveis públics, tota vegada que en aqueixes es
contemplen al·lusions a les fites obtingudes durant el mandat del Govern de les
Illes Balears iniciador d’aquesta campanya i s’acorda iniciar expedient
sancionador contra les persones que resultin responsables.
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 Acord de la JEIB Sessió de 14/04/2003
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 21/04/2003
tornar
- Suspensió: els anuncis amb els lemes “Bon Consell, bons resultats”,
“Cooperació”, “Cultura” del Consell Insular de Mallorca i, el lema “Hay obras
que no se ven pero que son imprescindibles” del Govern de la comunitat
autònoma, no estan orientats exclusivament 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 8/1986, Electoral de les
Illes Balears, i 50 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, la junta
acorda requerir al Govern de la 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 que s’hagi d’inserir a qualsevol
mitjà de comunicació relacionada amb els anuncis abans descrits.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/1987

tornar

- Suspensió immediata de la distribució de fullets pel Consell Insular d’Eivissa i
Formentera per vulnerar l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General per quan aqueixes no són campanyes institucionals, atès que no
s’informa d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que no poden
considerar-se imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o pel
correcte desenvolupament dels serveis públics, tota vegada que en aqueixes es
contemplen al·lusions a les fites obtingudes durant el mandat del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera iniciador de la campanya.
 Acord de la JEIB Sessió de 16/05/2003

tornar

- Suspensió de la difusió i retirada immediata de la campanya institucional de
foment del vot del Govern de les Illes Balears.
 Acord de la JEIB Sessió de 10/05/2003
tornar
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 19/05/2003
- Suspensió de l’acte de 2 de maig de 2007 per vulnerar les normes electorals.
 Acord de la JEIB Sessió de 01/05/2007

tornar

- Suspensió de la campanya institucional del Consell Insular de Mallorca fins al
dia d’inici de la campanya electoral, és a dir, el dia trenta-vuitè posterior a la
convocatòria, és a dir, el dia onze de maig, atès que l’articl3 20.2 de la Llei
Electoral de les Illes Balears, aplicable a les eleccions als consells insulars,
estableix expressament que la campanya institucional ha d’estar orientada
exclusivament a fomentar la participació dels electors en la votació i es pot
realitzar exclusivament durant la campanya electoral i
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Requeriment a la Presidència del Consell Insular de Mallorca per a la immediata
retirada de la campanya institucional de qualsevol medi de comunicació públic o
privat.
Pel que fa a la qüestió del disseny de la campanya institucional i la seva
presumpta similitud amb la precampanya realitzada per un partit polític, la junta
acorda que pel cas de que es torni difondre durant la campanya electoral
l’esmentada campanya institucional, aquesta qüestió serà estudiada i s’adoptaran
les mesures que es considerin adients.
 Acord de la JEIB Sessió de 08/05/2007

tornar

CAMPANYES EN MARXA O PROGRAMADES PER A REALITZAR EN
PERÍODE ELECTORAL
- La Junta Electoral de les Illes Balears no emet cap pronunciament previ en
relació a elles.
 Acords de la Junta Electoral Central de 7, 17 i 28 d’abril i de 5 i 10 de
maig i Acords de la JEIB sessions de 15/04/2003 ; 16/04/2003 ; 19 i 25
d’abril i 2 de maig de 2003 ; 23/02/2007
tornar
CANDIDATS A DIPUTAT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS (Arts.
3.1, 2.1, 4.3 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, Electoral de les Illes Balears; Arts.
2.1 i 21 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i STC 60/1987, de 20 de maig)
- Poden ser-ho tots els que gaudint del dret de sufragi actiu tinguin la condició
política de ciutadà de la comunitat autònoma, és a dir, tots els espanyols que,
segons les lleis generals de l’Estat, tinguin veïnatge administratiu en algun dels
municipis de les Illes Balears. L’acreditació fefaent es podrà realitzar mitjançant
documents que provin, a judici de la Junta Electoral de Zona, la residència
administrativa del possible candidat.
 Acord de la JEIB Sessió de 21/05/1999

tornar

CENS ELECTORAL
- La Junta Electoral de les Illes Balears no té competència en qüestions referides
al cens electoral.
 Acord de la JEIB Sessió de 17/06/1999

tornar

CERTIFICACIONS CENSALS CANDIDATS
- 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.
 Acord de la JEIB Sessió de 04/05/1999
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CERTIFICACIONS CENSALS ESPECÍFIQUES: RECOLLIDA
- La junta decideix que 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-la recollir personalment.
 Acord de la JEIB Sessió de 28/05/1995

tornar

COMISSIÓ DE CONTROL PER A LA DISTRIBUCIÓ D’ESPAIS GRATUÏTS A
MITJANS DE TITULARITAT PÚBLICA
- Ha d’esser la JEIB la que coordini i, en el seu si, constitueixi la comissió, tant
per les eleccions locals com autonòmiques.
En el cas de que sorgís el supòsit d’una impugnació, la Junta Electoral
Provincial resoldria respecte de les municipals i la JEIB respecte de les
autonòmiques.
 Acord de la JEIB Sessió de 12/04/1995

tornar

- La distribució d’espais electorals per la Comissió de Control s’ha 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 la mateixa i multiplicar aquesta xifra pel nombre
total de candidats de la entitat política que ara concorr en solitari, que
obtingueren escons”.
 Acord de la JEIB Sessió de 12/05/1995

tornar

CONSULTA DEL CENS ESPECIAL DE RESIDENTS ABSENTS “CERA” (Art.
41.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i art. 2.3 de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades)
- Conformement amb l’establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, a l’article 41.2, segons el qual “queda prohibida cualquier información
particularizada sobre los datos personales contenidos en el Censo Electoral”;
així com per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, a l’article 2.3, que reforça
l’anterior quan estableix que “se regirán por disposiciones específicas y por lo
especialmente previsto, en su caso, por testa Ley Orgánica, los siguientes
tratamientos de datos personales: a)los ficheros regulados por la legislación de
régimen electoral”. Aquesta junta no pot en cap cas atendre la sol·licitud
formulada pel que fa a la possibilitat de consulta de les dades contingudes en el
CERA.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/04/2001
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DESPESES ELECTORALS: LÍMITS (Instrucció de la Junta Electoral Central de
15/03/1999; arts. 175.2, 193.2, 227.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i
art. 29 de la Llei Electoral de les Illes Balears; Ordre de 21 d’abril de 1999 del conseller
d’Economia i Hisenda i Reial Decret 480/1999, de 18 de març)
- A les entitats polítiques que concorrin a dos o a tots els processos electorals
d’aquelles comunitats autònomes on es 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 les despeses de les eleccions a Corts
Generals en relació a l’àmbit territorial corresponent.
 Acord de la JEIB Sessió de 29/04/1999

tornar

DIA DE LES ELECCIONS (Art. 51.3 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General)
- Atès el contingut dels anuncis que es volen 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 més, jornada de
reflexió), s’entén 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 infligeixen la normativa continguda a l’article
51.3 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.
 Acord de la JEIB Sessió de 22/05/1991

tornar

- Tramesa al jutjat de guàrdia de la denúncia presentada per la inserció, el dia de
les eleccions, al suplement “Venta y Cambio”, del “Diario Baleares”, d’un
anunci d’un partit polític, per si dita publicació pogués constituir delicte
electoral i immediata retirada del suplement.
 Acord de la JEIB Sessió de 26/05/1991

tornar

- Tramesa al jutjat de guàrdia còpia de la denúncia relativa a la inserció, el dia de
les eleccions, al setmanari “Brisas” d’entrevistes i informacions sobre
personatges coneguts de diverses formacions polítiques.
 Acord de la JEIB Sessió de 20/05/1991

tornar

- Queixa contra les funcions de portaveu del Govern de les Illes Balears per part
de la Sra. Rosa Estaràs el dia de les eleccions.
Es desestimen els recursos en la mesura que la normativa electoral vigent no
impedeix una actuació com la programada pel Govern, tenint en compte que dels
escrits presentats no cap induir la utilització de les compareixences d’una
manera distinta a la usual i habitual en el dia de la jornada electoral.
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 Acord de la JEIB Sessió de 25/05/2007

tornar

DISPOSITIU DE TRANSPORT DE CIUTADANS ALS COL·LEGIS
ELECTORALS ORGANITZAT PER “S’INSTITUT DE SERVEIS SOCIALS I
ESPORTIUS DE MALLORCA”
- La junta entén que l’ús partidista no ha resultat acreditat pels denunciants o dit
d’una altre manera, les esmentades denúncies estan desproveïdes de
fonamentació en aquest punt. L’únic que ha quedat acreditat és que es va
informar als voluntaris que assistiren a l’acte en qüestió de la possibilitat d’esser
requerits per algun beneficiari dels serveis socials per tal d’acompanyar-lo a
exercici el seu dret de vot i això es troba molt allunyat dels fets denunciats, és a
dir, l’organització d’un servei de taxis, ambulàncies i autocars, que finançaria
S’Institut amb els seus recursos i que conduiria als votants des de la seu de
S’Institut fins el col·legi electoral corresponent. La Junta Electoral de les Illes
Balears acorda desestimar igualment les sol·licituds dels denunciants al respecte,
però sense deixar de manifestar que, si el que pretén organitzar S’Institut és un
servei de transport per a facilitar el desplaçament dels electors als col·legis
electorals, l’esmentat servei s’haurà de prestar, segons l’Acord de la Junta
Electoral Central de dia 7 de juny de 1994, en condicions d’igualtat a tots els
electors i en totes les localitats en les que la seva organització resulti
aconsellable, sota la vigilància de les juntes electorals de zona.
 Acord de la JEIB Sessió de 15/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 06/06/2007
tornar
DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA DEL LLIBRE “A BARBIE SE LE PUDREN LOS
VISONES”
- S’anul·la l’acord de la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca, adoptat
en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2007, amb retroacció de les actuacions
en el moment procedimental previ a l’audiència inexcusable als interessats –diari
“El Mundo/El Día de Baleares” i Sr. Román Piña Valls- i que sigui dictat amb
motivació suficient.
 Acord de la JEIB Sessió de 25/05/2007

tornar

DRET DE RECTIFICACIÓ (Art. 68 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General)
- De conformitat amb l’art. 68 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
el dret de rectificació correspon exclusivament a les persones esmentades al
meritat article i, en conseqüència, tota vegada que les juntes electorals no
apareixen entre dites persones, la Junta Electoral de les Illes Balears no té
legitimació per exercitar-ho.
 Acord de la JEIB Sessió de 27/04/2007
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EMISSORES DE TELEVISIÓ PRIVADES: ENTREVISTES O DEBATS AMB
REPRESENTANTS DE LES ENTITATS POLÍTIQUES CONCURRENTS A LES
ELECCIONS DURANT ELS PERÍODES ELECTORALS (Norma Setena de la
Instrucció de la Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999 i art. 66 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General)
- Hauran de posar-ho en coneixement de la junta electoral competent amb cinc
dies d’antelació a l’inici de l’emissió dels debats o entrevistes, amb indicació de
la data i hora de l’emissió, de les entitats polítiques convidades i l’acceptació per
les mateixes en el seu cas, i de la durada dels debats o entrevistes als efectes
que, publicat l’anunci corresponent al BOIB, les entitats polítiques afectades
puguin examinar la referida comunicació i formular els recursos que estimin
pertinents dins les 24 hores següents a la seva comunicació.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/2007

tornar

ENQUESTA DEL << CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS>>
- No hi ha lloc a prendre acord algun, atès que no pot afectar en res a la
transparència del procés electoral. La Junta, atesa la forma en que s’ha realitzat
l’enquesta, suggereix a la coalició la formulació d’una queixa davant l’òrgan de
l’Administració Central de que depengui el dit Centre.
 Acord de la JEIB Sessió de 02/05/1995

tornar

ENS PÚBLIC DE RÀDIO I TELEVISIÓ DE MALLORCA
- Comunicació de “TV de Mallorca” sobre la programació d’entrevistes amb
representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques dels
dies 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig.
La junta entén que no s’ha vulnerat en cap cas el respecte al pluralisme polític i
social així com la neutralitat informatives, atès que el Pla d’entrevistes va esser
aprovat per unanimitat del Consell d’Administració de TV de Mallorca, al qual
s’hi troben presents representants del partit recurrent.
No s’acorda, com pretén el partit recurrent, la supressió de qualsevol programa
d’entrevistes a candidats o referits als processos electorals en curs fins que no
s’adaptin i equilibrin els temps d’emissió a la representativitat de les formes
politiques que es presenten a les eleccions, car la llibertat de programació de TV
de Mallorca implica la possibilitat d’actuar d’acord amb el pla d’entrevistes, atès
que la proporcionalitat que estableix l’article 64 de la LOREG no és d’aplicació
en aquest cas.
 Acord de la JEIB Sessió de 11/05/2007

tornar

- Desestimació de la sol·licitud de suspensió d’entrevistes programades atès que
l’incompliment procedimental de l’esmentat ens públic insular ha estat
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adequadament subsanat per la notificació personal ordenada per l Junta Electoral
de les Illes Balears, la qual ha fet possible als partits polítics interessats, i en
concret al partit polític recurrent, tenir un coneixement complet de la totalitat de
la informació relativa a les entrevistes electorals, la qual cosa ha evitat qualsevol
mena d’indefensió material o formal i ha permès el plantejament dels recursos
pertinents amb totes les garanties.
 Acord de la JEIB Sessió de 07/05/2007

tornar

- Durada de les entrevistes i cobertura de la campanya electoral als informatius.
1.- Es desestima la pretensió del recurrent atès que de l’examen de les
esmentades entrevistes resulta que queden desvirtuades les al·legacions fetes
donat que, comprovada la duració d’aquestes entrevistes, resulta que el
minutatge de la part substantiva de l’entrevista s’allunya sensiblement de la
duració al·legada pel recurrent i, en canvi, s’acosta en gran mesura, a la duració
al·legada per TV de Mallorca.
2.- Pel que fa a la cobertura dels informatius, d’una banda, malgrat que la junta
ha constatat que no s’observa estrictament el criteri de proporcionalitat del tems
assignat a cada candidat electoral, les magnituds de la desviació no són
significatives; d’altra banda, atès que s’ha constatat igualment que l’actuació
dels informatius no s’allunya substancialment de l’acord pres per unanimitat pel
Consell d’Administració de TV de Mallorca el proppassat dia 12 d’abril de 2007
en relació amb el Pla de Cobertura Electoral; i d’altra banda, atès que el criteri
de la proporcionalitat no és l’únic principi que s’ha de tenir en compte per fer
efectius els principis de pluralisme polític i social així com de neutralitat
informativa en els mitjans de comunicació de titularitat pública durant el
períodes electorals, és per això que aquesta junta acorda desestimar la petició del
recurrent al respecte.
 Acord de la JEIB Sessió de 17/05/2007

tornar

- No cap dictar la suspensió de l’entrevista amb al Sra. Maria Antònia Munar pel
dia 2 de maig atès que ha estat emesa.
Si el partit recurrent no està d’acord amb la proposta de cobertura presentada pot
interposar el corresponent recurs contra el Pla d’entrevistes que conté.
El tractament que ha rebut el partit sol3licitant pel que fa a les entrevistes ha
estat similar al dels altres partits polítics, per la qual cosa la junta considera que
no s’ha vulnerat el principi de respecte al pluralisme polític i social.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/2007

tornar

- Petició de suspensió a la programació de TV de Mallorca de qualsevol
entrevista o programa referit al procés electoral en curs fins que no s’aporti el
pla de mitjans o de cobertura global.
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Es comunica al recurrent que en dat d’avui s’ha donat trasllat a totes les entitats
polítiques citades a l’esmentat pla d’una còpia del mateix al qual s’hi contenen
les entrevistes que s’han de realitzar i, especialment, s’ha comunicat a les
esmentades entitats polítiques les entrevistes previstes per als dies 7,8 i 9 donant
termini d’una dia per a poder recórrer contra elles.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/2007

tornar

- Publicació de la comunicació d’entrevistes a realitzar en diferents programes
de la Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona Mallorca (Instrucció de la Junta
Electoral Central de 13 de setembre de 1999 i art. 66 de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General).
Segons dita Instrucció, les entitats polítiques podran examinar la relació
d’entrevistes a les dependències d’aquesta junta en el termini preclusiu d’un dia
des de la publicació d’aquesta resolució i formular dins el mateix termini els
recursos que estimin pertinents.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/2007

tornar

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (EPRTIB)
- Comunicació de les entrevistes amb representants d’entitats polítiques
concurrents a les eleccions autonòmiques (Instrucció de la Junta Electoral
Central de 13 de setembre de 1999).
La junta acorda no atendre les al·legacions relatives a la distribució del temps
perquè fins i tot essent certs els percentatges al·legats pel recurrent i aplicant-los
de la manera per ell sol·licitada, els canvis produïts en relació amb les propostes
fetes per IB3 nos serien rellevants. No entima l’al·legació sobre unificació del
tems a les entrevistes atès que en es la seva funció qualificar “el millor
tractament informatiu” sinó posar remei a qualsevol vulneració dels principis de
respecte al pluralisme polític i social així com de neutralitat informativa.
Igualment, acorda no atendre la al·legació en matèria dels dies prevists per
emetre les entrevistes atès que la seva proposta no condueix a una major
neutralitat informativa o a un major respecte del pluralisme polític i social i
perquè la proposta d’IB3 s’ha d’entendre incardinada dins la seva llibertat de
programació.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 16/05/2007
tornar
- Convocatòria d’una vaga els dies 24, 25 i 27 de maig.
La junta acorda:
1.- Estimar la petició feta per la directora de l’EPRTIB i, conseqüentment,
requerir a la Delegació del Govern perquè durant els dies 24, 25 i 27 de maig
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adopti totes les mesures necessàries per tal d’impedir l’ocupació de la via
pública i voltants del centre de treball de Televisió de les Illes Balears, S.A. en el
polígon de Son Bugadelles, en el municipi de Calvià, emprant els mitjans que
calgui i tingui a la seva disposició per a vetllar i garantir que la tasca dels mitjans
públics de comunicació Televisió de les Illes Balears S.A. i Ràdio de les Illes
Balears S.A. es realitzi amb totes les garanties i per tal d’evitar totes les accions
que puguin menyscabar l’exercici dels drets constitucionals i perjudicar els
principis fonamentals.
2.- Requerir a la Delegació del Govern per tal que comuniqui a aquesta junta
electoral les mesures adoptades al respecte.
 Acord de la JEIB Sessió de 17/05/2007

tornar

- Emissió el dia 6 de maig d’una entrevista a les Sres... en el programa “Bona Nit
Balears” d’IB3 Televisió.
La junta recorda que de conformitat amb l’establert a la Norma 7na de la
Instrucció de 13 de setembre de 1999, dictada en desenvolupament de l’art. 66
de la LOREG, les emissores de televisió que durant els períodes electorals
decideixin emetre debats electorals o entrevistes amb els representants de les
entitats polítiques concurrents a les eleccions ho hauran de posar en coneixement
de la junta electoral competent amb cinc dies d’antelació a l’inici d’emissió dels
debats o entrevistes, amb indicació de la data i hora de l’emissió, de les entitats
polítiques convidades i l’acceptació per les mateixes en el seu cas, i de la durada
dels debats o entrevistes als efectes que, publicat l’anunci corresponent al BOIB,
les entitats polítiques afectades puguin examinar la referida comunicació i
formular els recursos que estimin pertinents.
 Acord de la JEIB Sessió de 10/05/2007

tornar

- Escrit presentat per la direcció de l’EPRTIB mitjançant el qual es sol·licita el
pronunciament de la Junta Electoral de les Illes Balears sobre la decisió de no
accedir a la petició feta per un partit polític sobre la substitució del seu
representant a les entrevistes previstes a Ràdio IB3 i a IB3 Televisió.
La junta entén que la decisió d’acceptar o no acceptar l’esmentada substitució de
la persona a entrevistar entra dins l’àmbit de la competència de la Direcció
General de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, decisió que,
segons es desprèn dels seus escrits número de registre de sortida 085 i 086, ja ha
adoptat en anteriors anàlogues ocasions, en referir-se als mateixos escrits que ha
estat denegada en anteriors ocasions, en relació amb altres partits, la modificació
del Pla de cobertura que en el seu dia fou aprovat pel Consell d’Administració
de l’EPRTIB.
La junta ha acordat també significar-li que, l’afirmació continguda en el paràgraf
segon de les comunicacions adreçades al partit (...) de data 23 de maig, escrits
085 i 086 del seu registre de sortida i que es refereixen a entrevistes a realitzar
als “candidats a presidir el Govern de les Illes Balears”, no coincideixen amb
l’expressió continguda a la comunicació enviada als diferents partits polítics en
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data 3 d’abril que es refereixen tant a les entrevistes de televisió com a les de
ràdio, i on es fa referència expressament a entrevistes a “candidats al Parlament
de les Illes Balears”.
 Acord de la JEIB Sessió de 24/05/2007

tornar

- No suspensió del programa “Mira lo que hay”.
Possibilitat de que algun representant del partit que formula la queixa assisteixi a
la gravació de l’esmentat programa.
 Acord de la JEIB Sessió de 03/05/2007

tornar

- Queixa plantejada per un partit polític sobre la negativa a la realització d’una
entrevista a un candidat.
La junta acorda que per part de l’EPRTIB es disposin els mitjans tècnics adients
per tal que el dia d’avui s’emeti l’entrevista del candidat del partit recurrent, amb
anterioritat a l’emissió del programa que hagi d’esser emès del candidat del
següent partit, que serà el que haurà de tancar l’emissió d’entrevistes electorals,
assignant al candidat del partit recurrent el temps de 18 minuts assenyalat en el
Pla de Cobertura presentat davant aquesta junta, la qual cosa ha de suposar
necessàriament un reajustament de l’horari d’emissió sense que es perjudiqui a
l’emissió de l’entrevista del candidat del partit següent.
 Acord de la JEIB Sessió de 25/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 06/06/2007
tornar
ESCRUTINI GENERAL
- L’ha de realitzar la Junta Electoral de les Illes Balears (Arts. 6 i 10 Llei 8/1986,
Electoral de la CAIB i arts. 103 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General.
 Acord de la JEIB Sessió de 05/05/1987

tornar

- Reclamació contra l’acte d’escrutini general corresponent al Parlament de les
Illes Balears (arts. 108.2, 97.2 i168.1a de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim
Electoral General).
Segons l’article 108.2 de la Llei Orgànica d5/1985, del Règim Electoral General,
les reclamacions i protestes que pugin formular els representants i apoderats de
les candidatures un cop verificat l’Escrutini General “només podran referir-se a
incidències recollides en les Actes de la Sessió de les Meses Electorals o 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.
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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 majoria dels altres partits i aquests estan
conformes amb les nul·litats declarades al no haver formulat cap reclamació o
protesta alguna davant la JEIB.
Les reclamacions i protestes que poden ser examinades en aquest tràmit per la
JEIB han de circumscribir-se a concretes nul·litats de paperetes del partit
recurrent, per la qual cosa no és possible fer una revisió general, com es postula,
de tots els sobres de la circumscripció de Mallorca. 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 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 electora 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.
Es desestima la reclamació primera donat que a l’acta de la sessió de la Mesa ...
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 la de l’acta d’escrutini de l’esmentada mesa que va mostrar
davant la junta el representant de la coalició Partido Popular-Unió Mallorquina,
per la qual cosa no es pot adjudicar, ni s’adjudiquen, els referits dotze vots al
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, al
percentatge del 3% que estableix l’article 168.1.a) de la LOREG.
 Acord de la JEIB Sessió de 31/05/1991
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 08/06/1991.
tornar
ESPAIS GRATUÏTS DE PROPAGANDA ELECTORAL EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ DE TITULARITAT PÚBLICA.
- Tant les juntes electorals provincials com les juntes electorals autonòmiques
haurien de distribuir els esmentats espais a les programacions regionals i locals
de titularitat pública cada una en el procés electoral que constitueixi el seu àmbit
natural de competència, amb la conseqüent constitució de les corresponents
comissions de ràdio i televisió.
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Els espais 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 autonòmiques d’acord amb el barem fixat per la
Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General.
 Acord de la JEIB Sessió de 24/04/1991

tornar

- Es desestima l’escrit sol·licitant espais gratuïts de propaganda electoral a les
emissores d’àmbit autonòmic en la mesura que del contingut de l’article 188 de
la Llei Orgànica del Règim Electoral General es desprèn que “el derecho a los
tiempos de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el
artículo 64, corresponde en el caso de las elecciones municipales, a aquellos
partidos, federaciones o coaliciones que presentan candidaturas en municipios
que comprenden al menos el 50 por 100 de la población de derecho de las
circunscripciones incluidas en el ámbito de difusión o, en su caso, de
programación del medio correspondiente”.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/2007

tornar

INADMISSIÓ DE DENÚNCIA (Art. 21.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General)
- Inadmetre la denúncia presentada, tota vegada que l’escrit coincideix
substancialment tant pel que fa a la matèria i a les persones, amb el recurs que es
troba pendent de resolució davant la Junta Electoral Central i al qual s’ha fet
esment als antecedents de la present Resolució, sense que la prova testifical
aportada pel recurrent hagi estat valorada, atès que aquesta consta també
incorporada al recurs previst a l’art. 21.2 de la LOREG que la Junta Electoral
Central ha de resoldre.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/2007

tornar

INCOMPATIBILITAT SENADOR I DIPUTAT DEL PARLAMENT DE LES
ILLES BALEARS (Arts. 5.2 i 3 de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears i
Resolució del President de la Junta Electoral Central de 14 d’abril de 1999)
- La renúncia al càrrec de senador ha de ser efectiva el dia de la presa de
possessió del càrrec de diputat del Parlament de les Illes Balears. És
incompatible el càrrec de diputat amb el de senador, llevat del cas del senador
elegit en representació de la comunitat autònoma.
 Acord de la JEIB Sessió de 29/04/1999

tornar

JUNTA ELECTORAL DE LES ILLES BALEARS
- Criteris generals de determinació de la competència per a la resolució de
queixes en primera instància.
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1.- La Junta Electoral de les Illes Balears coneixerà en primera instància
d’aquelles qüestions que li hagin estat delegades o li hagin estat expressament
atribuïdes per la Llei.
2.- Així mateix, coneixerà en primera instància d’aquelles qüestions que fan
referència a actuacions que afectin a dues o més circumscripcions electorals. En
tot cas, les qüestions que només afectin a una circumscripció seran resoltes en
primera instància per les juntes electorals de zona competents per raó del
territori.
 Acord de la JEIB Sessió de 17/05/2007, modificat per Acord de la
mateixa junta el 21/05/2007.
tornar
- La jubilació del Magistrat President no implica el cessament de les seves
funcions dins la junta (Art. 16.1 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General).
 Acord de la JEIB Sessió de 28/06/1990

tornar

- No té competència pe a resoldre sobre la constitucionalitat de les normes
reguladores del procediment electoral.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 06/07/2007
tornar
- Petició de suspensió cautelar de la incorporació ordinària del vot per correu
(Art. 19.1.k) de la Llei del Règim Electoral General).
La junta ordena l’arxiu de l’escrit, atès que conforme a l’article dit no disposa de
competència objectiva per a resoldre la qüestió platejada.
 Acord de la JEIB Sessió de 25/05/2007

tornar

LOGOTIP DEL PARTIT PRESENTAT EN SUPORT INFOMÀTIC (Art. 46 de la
Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General)
- No es té cap inconvenient en que es faci d’aquesta manera, si bé, s’ha de tenir
en compte el que disposa el dit art. 46 i la doctrina que al respecte ha dictat la
Junta Electoral Central.
 Acord de la JEIB Sessió de 16/03/2007

tornar

LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ ELECTORAL A LES OFICINES DE
“CORREOS”
- La JEIB es dirigeix al Cap Provincial de “Correos” comunicant-li que autoritza
el lliurament pels partits que es presentin en aquest procés electoral de la
documentació de propaganda electoral a les oficines de “Correos” fora del
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termini, sense perjudici de que aquesta documentació tingués dificultats per a la
seva classificació i posterior tramesa.
 Acord de la JEIB Sessió de 23/05/1995

tornar

MODIFICACIÓ DELS RESULTATS ELECTORALS A LES ELECCIONS AL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS (Arts. 99 i 108 de la LOREG)
- Es desestima la petició del recurrent atès que no ha estat feta en el moment
oportú, d’acord amb els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els
participants d’una elecció tinguin una diligència especial amb l’observança de
tràmits i terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària
seguretat jurídica que ha de presidir els processos electorals.
 Acord de la JEIB Sessió de 17/07/2007

tornar

NUL·LITAT DE CREDENCIALS DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA
DELS ANYS 1999, 2003 I 2004
- La junta declara la inadmissió de l’escrit presentat en tant que la resolució de la
qüestió plantejada correspon a la jurisdicció contenciós-administrativa.
 Acord de la JEIB Sessió de 25/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 06/07/2007
tornar
PAPERETA ELECTORAL: LOGOTIPS I SIGLES DELS PARTITS D’UNA
COALICIÓ ELECTORAL (Arts. 44.2, 46.1 i 26 de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes
Balears)
- A la primera pregunta: “¿Es posible que en la papeleta de voto se pueda
reflejar además del logotipo y siglas propias (de la coalición de partidos) todos
los nombres (siglas) y los logotipos de los cinco partidos que forman la
coalición?” S’hi ha de respondre negativament.
- A la segona pregunta: “¿Es posible que sólo aparezcan las siglas o sólo los
logotipos de lo cinco partidos de la coalición?” La resposta ha de ser la següent:
si les sigles del cinc partits constitueixen les de la coalició i els logotips dels cinc
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 15 d’abril de
1999, la resposta serà afirmativa; en cas contrari, n’ha d’esser negativa.
- 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?” S’hi ha de respondre
afirmativament.
 Acord de la JEIB Sessió de 29/04/1999
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PODER NOTARIAL
- No és necessària la presentació de poder notarial per a la designació de
representant general.
 Acord de la JEIB Sessió de 21/04/1987

tornar

PRESSUMPTE ERROR DE CÒMPUT DELS RESULTATS ELECTORALS
OBTINGUTS A UN MUNICIPI A LES ELECCIONS ALA CONSELL DE
MALLORCA (Arts. 99 i 108 de la LOREG)
- Es desestima la petició del recurrent atès que no ha estat feta en el moment
oportú, d’acord amb els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els
participants d’una elecció tenguin una diligència especial amb l’observança de
tràmits i terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària
seguretat jurídica que ha de presidir els processos electorals.
 Acord de la JEIB Sessió de 15/06/2007

tornar

RECURS EXTEMPORANI
- Així es declara tota vegada que el fet recorregut és ja un fet ferm.
 Acord de la JEIB Sessió de 18/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central, desestimat per Acord
de 06/07/2007
tornar
RENÚNCIES VOLUNTÀRIES DE DIPUTATS I CONSELLERS DELS CONSELLS
INSULARS
- S’estableix com a criteri que, si aquestes 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 l’esmentada presa de
possessió, davant el president del Parlament de les Illes Balears els diputats i
davant el consell corresponent els consellers.
 Acord de la JEIB Sessió de 21/03/2003

tornar

REPRESENTANTS GENERALS
- No serà necessària la presentació de poder notarial i s’haurà, en tot cas,
d’acreditar la identitat de la persona que accepta la designació.
 Acord de la JEIB Sessió de 21/04/1987
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REPRESENTANTS GENERALS ESTRANGERS EXTRACOMUNIATARIS A
LES ELECCIONS AUTONÒMIQUES
- No poden ser-ho tota vegada que els representants generals també podrien
esser nomenats administradors generals i un dels requisits exigits per la Llei per
ser administrador general consisteix en el gaudi de la plenitud de drets civils i
polítics, requisit aquest que implica la possibilitat d’exercir el dret a vot a les
esmentades eleccions, dret del qual no gaudeixen els estrangers.
 Acord de la JEIB Sessió de 04/04/2007

tornar

REPRESENTANTS I SUPLENTS DE LES CANDIDATURES (Art. 15.3 de la Llei
8/1986, electoral de la CAIB)
- El termini de comunicació de la designació a les juntes de zona és de dos dies a
partir de l’onzè dia posterior a la convocatòria.
 Acord de la JEIB Sessió de 21/04/1987

tornar

SUBVENCIÓ: CÒMPUT DE L’ASSIGNADA A CADA UN DELS PARTITS I
COALICIONS QUE CONCORREN A LES ELECCIONS
- S’ha 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 per la mateixa i multiplicar aquesta
xifra pel nombre total de candidats de la entitat política que ara concorr en
solitari, que obtingueren escons”.
 Acord de la JEIB Sessió de 12/05/1995

tornar

UTILITZACIÓ D’UNA DIRECCIÓ D’EMAIL EN LLOC D’UN NÚMERO DE
FAX A LES COMUNICACIONS ENTRE LES JUNTES ELECTORALS I ELS
REPRESENTANTS DELS PARTITS
- Es pot emprar qualsevol medi que permeti tenir constància de la recepció per
l’interessat o el seu representant, així com de la data, identitat i el contingut de
l’acte notificat, sense perjudici que al mateix temps s’hagi de trametre la
documentació original per correu o qualsevol altri medi que permeti tenir
constància de la recepció.
 Acord de la JEIB Sessió de 16/03/2007

tornar

UTILITZACIÓ DE LA FIGURA DEL REI I DE SÍMBOLS O INSTITUCIONS DE
L’ESTAT (Acord de la Junta Electoral Central de 17 d’octubre de 1989)
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- No cabe la utilización partidista de la figura de S.M. el Rey ni de símbolos o
instituciones del Estado, si bien sería posible su utilización en forma respetuosa
y acorde con su naturaleza institucional.
 Acord de la JEIB Sessió de 04/06/1999

tornar

VOT PER CORREU DEL RESIDENTS ABSENTS A LES ELECCIONS ALS
CONSELLS INSULARS (Art. 75 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General,
Disposició Transitòria Setena de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears)
- Des de l’entrada en vigor de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, s’ha
regulat pel que disposa l’art. 75 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General, constituint-se la Junta Electoral de les Illes Balears en Mesa Electoral
als efectes d’escrutar els vots dels espanyols residents absents i aquest article
regirà en el proper procés electoral de 2007.
- La Disposició Transitòria Setena del nou Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears expressa que les eleccions als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa, es realitzaran amb la intervenció de la Junta Electoral de les Illes
Balears com administració electoral amb totes les competències establertes a la
Llei, mitjançant l’aplicació de la vigent llei electoral de la comunitat autònoma.
 Acord de la JEIB Sessió de 23/02/2007
 Assabentada la Junta Electoral Central 22/03/2007
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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

tornar

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.
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 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

tornar

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
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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 núm. 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 exclusivament 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 créditovivienda 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.
 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
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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 rerefons utilitzat a l’esmentada propaganda i, considerant que el
símbol utilitzat en el rerefons 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 rerefons 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

tornar

(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).
Acord relatiu al cessament com a membres de la Junta Electoral amb motiu de la
jubilació.
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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

tornar

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
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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:
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 electora 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

tornar

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:
27

Junta Electoral de les Illes Balears
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 referir-se 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 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
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Partido 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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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 motiu 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:
30

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

tornar

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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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
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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.
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
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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 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 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:
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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 Universíada.
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

tornar

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.

36

Junta Electoral de les Illes Balears
 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 respetuosa 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
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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:
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

39

Junta Electoral de les Illes Balears
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.
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
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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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Acord relatiu a la petició feta per l’administrador electoral d’una coalició electoral
d’increment de la subvenció concedida a l’esmentada coalició.
Acord:
Desestimar la sol·licitud presentada d’increment de la quantitat de la subvenció
concedida a aqueixa formació, i ratificar-se en els càlculs realitzats per la Secretaria de
la Junta Electoral i, aprovats per aquesta, en relació amb la subvenció electoral a què la
coalició esmentada tenia dret en funció dels resultats obtinguts i les quantitats
acreditades, tant per despeses electorals generals com per mailing, càlculs que foren
acceptats pel sol·licitant prèviament a la tramesa corresponent per part d’aquesta junta
al Govern les Illes Balears perquè se’n procedís al pagament pertinent.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/02/2000

tornar

Acord respecte de la petició feta pel director del Diario de Mallorca mitjançant la
qual sol·licita autorització perquè un redactor del diari pugui consultar el Cens
Especial de Residents Absents (CERA) corresponent a les eleccions autonòmiques i
municipals de 1999 i de 1995, i els resultats globals obtinguts per cada partit en el
recompte d’aquests vots, sol·licitud que es fonamenta en el (SIC) cumplimiento del
derecho constitucional a comunicar información veraz, de interés público.
Acord:
Aquesta junta, pel fet d’esser competent exclusivament en el procés electoral
autonòmic, no disposa de cap informació electoral relativa específicament a les
eleccions municipals en cap dels processos indicats.
Conformement amb l’establert per la Llei Orgànica del Règim Electoral General
(LOREG), a l’article 41.2, segons el qual queda prohibida cualquier información
particularizada sobre los datos personales contenidos en el Censo Electoral; així com
per la Llei Orgànica de Protecció de Dades, a l’article 2.3, que reforça l’anterior quan
estableix que se regirán por disposicions específicas, y por lo especialmente previsto,
en su caso, por esta Ley Orgáncia los siguientes tratamientos de datos personales: a)
Los ficheros regulados por la legislación de régimen electoral, aquesta junta no pot en
cap cas atendre la sol·licitud formulada pel que fa a la possibilitat de consulta de les
dades contingudes en el Cens Especial de Residents Absents (CERA).
Pel que fa als resultats globals obtinguts per cada partit en el recompte dels vots
d’aquest cens i, atès que són dades públiques, la junta ha acordat que s’emeti
certificació acreditativa dels resultats esmentats, referits als comicis autonòmics del
1995 i del 1999, tal com figuren en les actes d’escrutini corresponents.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/04/2001

tornar

Adopció d’un criteri bàsic per a la interpretació que les renúncies voluntàries
contemplades al vigent article 37 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears se
pugin produir des del moment en que es realitza la proclamació oficial d’electes,
llevat del cas d’impugnació.
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Acord:
1.- La renúncia al càrrec de diputat es pot fer una vegada proclamat electe, sense perdre
la condició de conseller, i sempre sense perjudici que es compleixin les regles que sobre
incompatibilitat estableix la normativa electoral.
2.- Un diputat electe pot renunciar al càrrec de conseller.
3.- Els consells insulars es constituiran amb els consellers que ho son per ostentar la
condició de diputat, pel qui substitueixin als càrrecs incompatibles, i pels que
substitueixen als diputats que han renunciat al càrrec de conseller.
4.- Per a computar el percentatge 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
han sortit electes per una candidatura.
5.- En quant a l’òrgan davant el qual hagin de presentar-se les esmentades renúncies,
s’estableix com a criteri que, si aquestes 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
se produeixen amb posterioritat a l’esmentada presa de possessió, davant el president
del Parlament de les Illes Balears els diputats, i davant el consell corresponent els
consellers.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/03/2003

tornar

Acord relatiu a l’escrit de queixa contra l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en relació a determinades campanyes publicitàries.
Acord:
1.- Suspendre les campanyes de la Conselleria de Turisme “Enamorats de les nostres
illes”, la campanya “Amb el progrés hi som tots” i la campanya “Transport públic cada
cop més a prop”, per vulnerar l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, per quan aqueixes no són campanyes institucionals atès que no s’informa
d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que no poden considerar-se
imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o pel correcte desenvolupament
dels serveis públics, tota vegada que en aqueixes es contemplen al·lusions a les fites
obtingudes durant el mandat del Govern de les Illes Balears iniciador d’aquesta
campanya contra la qual s’ha presentat aquesta queixa, circumstàncies aquestes que no
concorren en les altres dues campanyes a les quals ens referirem en els apartats
següents.
2.- En relació amb la campanya a la qual consta l’expressió “Avui bé, demà millor”,
aquesta junta entén que la mateixa es tracta d’una campanya de falques radiofòniques,
respecte de la qual els denunciants no han aportat prova alguna, i que dels documents
presentats pel Govern no es dedueix cap infracció, atès que dita campanya es refereix a
informacions sense cap indici de propaganda donat el seu caràcter eminentment didàctic
o informatiu.
3.- En relació amb la campanya de la Conselleria de Treball i Formació, “Donam
solucions”, analitzada la mateixa, es considera purament informativa.
4.- En quan a la sol·licitud d’obertura d’expedient sancionador, aquesta Junta Electoral
de les Illes Balears, acorda iniciar expedient sancionador contra les persones que
resultin responsables en relació amb les campanyes que, de conformitat amb el disposat
al paràgraf anterior, han estat objecte de suspensió i per això, sol·licitar informe al
Govern de les Illes Balears sobre la identitat de dites persones responsables.
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/04/2003
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 21/04/2003

tornar

Acord en relació a la consulta feta per la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts en
relació a una proposta de campanya informativa relativa als beneficis fiscals
autonòmics en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
Acord:
Amb relació al procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta Electoral de
les Illes Balears, d’acord amb la reiterada doctrina fixada per la Junta Electoral Central
en consultes anàlogues a la present, no emet cap pronunciament previ amb relació a
campanyes en marxa o programades per a realitzar en període electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/04/2003

tornar

Acord respecte de la consulta realitzada sobre si els càrrecs de directors insulars i
secretaris tècnics del Consell de Mallorca són causa d’inelegibilitat per exercir el
dret de sufragi passiu a les eleccions locals i autonòmiques, tot considerant que
aquestes causes han de tenir una interpretació restrictiva i en tot cas han d’estar
clarament taxades per la Llei.
Acord:
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears té manca de competència material per evacuar
aquesta consulta pel que fa al procés electoral d’àmbit local i, en conseqüència, no
respondre la consulta en aquest sentit.
2.- Els càrrecs de directors insulars i secretaris tècnics del Consell de Mallorca no poden
esser considerats inclosos entre les causes d’inelegibilitat que delimiten negativament el
dret de sufragi passiu a les eleccions al Parlament de les Illes Balears, atès que no
consten expressament inclosos en la normativa reguladora de la qüestió, la qual, a més,
no pot esser objecte d’una interpretació extensiva.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/04/2003

tornar

Acord relatiu a unes manifestacions recollides a diversos mitjans de comunicació
de les Illes Balears en relació a la campanya publicitària “Mira com és Mallorca”,
segons les quals, l’esmentada campanya tenia el vist i plau de la “Junta Electoral”.
Acord:
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears no ha estat consultada amb relació a la
campanya publicitària del Consell de Mallorca, “Mira com és Mallorca”.
2.- En qualsevol cas, si se li hagués consultat la qüestió, l’acord hagués estat el següent:
“La Junta Electoral de les Illes Balears, d’acord amb reiterada doctrina fixada per la
Junta Electoral Central (Acords de 7, 17 i 28 d’abril i de 5 i 10 de maig de l’any 1995)
en consultes anàlogues a la present, no emet cap pronunciament previ amb relació a
campanyes en marxa o programades per a realitzar en període electoral”.
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/04/2003

tornar

Acord en relació a campanyes publicitàries de diverses conselleries del Govern de
les Illes Balears.
Acord:
Amb relació al procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta Electoral de
les Illes Balears, d’acord amb la reiterada doctrina fixada per la Junta Electoral Central
en consultes anàlogues a la present, no emet cap pronunciament previ amb relació a
campanyes en marxa o programades per a realitzar en període electoral.
 Sessions de la Junta Electoral de les Illes Balears: 19 i 25 d’abril i 2 de maig de
2003
tornar
Acord respecte de la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.
Acord:
1.- Aprovar la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral i comunicar-ho
a totes i cada una de les entitats polítiques que concorren al present procés electoral, tot
tenint en compte el que es diu als apartats següents.
2.- En relació a l’escrit NºRGE 253/03, trametre al Grupo Verde Europeo la nova
distribució dels espais gratuïts de propaganda electoral aprovats per aquesta junta i,
requerir a aquesta formació política per tal que manifesti si es manté la seva voluntat de
mantenir el seu recurs, el qual s’haurà d’interposar davant aquesta junta per a la seva
resolució per part de la Junta Electoral Central.
3.- Al mateix acord establert a l’apartat anterior s’ha arribat pel que fa referència a
l’escrit NºRGE 250/03, de la formació política Unión Cívica.
4.- Pel que fa a l’escrit NºRGE 256/03, del partit Els Verds de Menorca, s’acorda
trametre-li la nova distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral, incloent-hi els
espais que li corresponen com a formació política que concorre al present procés
electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 06/05/2003
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central pel representant d’Unió
Cívica
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 13/05/2003
tornar
Acord relatiu a la queixa contra l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en relació amb la suspensió de la difusió i retirada de la campanya
institucional de foment del vot.
Acord:
1.- Ordenar a l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears la suspensió
de la difusió i la retirada immediata de la campanya institucional de foment del vot.
2.- No incoar expedient sancionador contra els membres del Govern de les Illes Balears
ni d’altres persones responsables de la difusió de la campanya esmentada.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2003
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 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 19/05/2003

tornar

Acord relatiu al recurs contra l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i
Formentera, de data 9 de maig de 2003, en relació amb la distribució de fullets pel
Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
Acord:
Revocar l’acord de la Junta Electoral de Zona d’Eivissa i Formentera, de data 9 de maig
de 2003, en relació amb la distribució de fullets pel Consell Insular d’Eivissa i
Formentera i, en conseqüència, ordenar al Consell Insular d’Eivissa i Formentera la
suspensió immediata de la distribució dels fullets que foren objecte de la queixa
plantejada, per vulnerar l’article 50.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General
per quan dita campanya no pot tenir la consideració de campanya institucional, atès que
no s’informa d’actuacions en concret, sinó d’avantatges i beneficis que, en cap cas, no
poden considerar-se imprescindibles per a la salvaguarda de l’interès públic o per al
correcte desenvolupament dels serveis públics, tota vegada que en ells es contenen
al·lusions a fites obtingudes durant el mandat del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera, iniciador de la campanya contra la qual es presentà en el seu dia la queixa i
consegüent recurs.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/05/2003

tornar

Acord respecte de la consulta continguda a l’escrit presentat pel senador per
Menorca des de les eleccions generals de març de 2000, el qual, a més, ha estat
elegit diputat per la circumscripció de Menorca a les eleccions del proppassat dia
25 de maig de 2003.
Acord:
1.- La renúncia al càrrec de diputat del Parlament de les Illes Balears podrà fer-se una
vegada sigui proclamat electe, sense que aquesta renúncia impliqui la renúncia al càrrec
de conseller del consell insular i, conseqüentment, es podrà comptabilitzar el càrrec de
senador i conseller, tota vegada que la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, no estableix
cap incompatibilitat al respecte.
2.- D’aquest Acord se’n donarà compte a l’interessat, així com també als partits polítics
que, al seu dia, formularen la petició que donà lloc a l’Acord d’aquesta junta electoral
de dia 21 de març de 2003, arran del qual es modificaren els criteris mantinguts al
respecte l’any 1999.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 02/06/2003
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2003-2007
Acord relatiu a l’inici d’un procediment sancionador per l’incompliment de
l’acord de la Junta Electoral de les Illes Balears de dia 14 d’abril de 2003 i ratificat
per la Junta Electoral Central en data 18 d’abril de 2003, de suspensió de la
campanya “Enamorats de les nostres illes”.
Acord:
1.- No obrir expedient sancionador en haver prescrit la presumpta infracció denunciada.
2.- Aquesta resolució es comunicarà al representant general de l’esmentada formació
política.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/11/2003

tornar

Acord relatiu a la consulta feta pel director general de tributs i recaptació del
Govern de les Illes Balears respecte de la campanya publicitària “Renda Àgil
2007”.
Acord:
Primer. Amb relació al procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta
Electoral de les Illes Balears, d’acord amb la reiterada doctrina fixada per la Junta
Electoral Central en consultes anàlogues a la present, no emet cap pronunciament previ
amb relació a campanyes en marxa o programades per a realitzar en període electoral.
Segon. Comunicar aquesta Resolució a l’Il·lm. Director General de Tributs i Recaptació
de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/02/2007

tornar

Acord adoptat respecte de la consulta feta per la Delegació Provincial de l’Oficina
del Cens Electoral sobre les normes d’aplicació per al vot dels residents absents a
les eleccions a consells insulars.
Acord:
Primer. Correspon al President del Govern de les Illes Balears la convocatòria
d’eleccions als Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa.
Segon. El fet que s’hagi desdoblat la llista electoral no s’ha de considerar motiu per
canviar el règim electoral que s’ha emprat al llarg dels processos electorals que hi ha
hagut des de 1983.
Tercer. Des de l’entrada en vigor de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, el vot
per correu dels residents absents, s’ha regulat pel que disposa l’art. 75 de la Llei
Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General, constituint-se la Junta Electoral de les
Illes Balears en Mesa Electoral als efectes d’escrutar els vots dels espanyols residents
absents.
Quart. Quan entri en vigor el nou Estatut d’Autonomia, aquest expressa, a la seva
Disposició Transitòria Setena, que les eleccions als consells insulars de Mallorca,
Menorca i Eivissa es realitzaran amb la intervenció de la Junta Electoral de les Illes
Balears com administració electoral amb totes les competències establertes a la Llei,
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mitjançant l’aplicació dels preceptes de la vigent llei electoral de la comunitat
autònoma.
Cinquè. En el proper procés electoral, pel que fa al vot per correu dels residents absents
respecte de l’elecció dels membres dels consells insulars, no s’ha modificat cap precepte
que estableixi unes normes distintes a les que han regit fins ara, per la qual cosa aquest
s’ha de regir pel que marca l’art. 75 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral
General. Aquest article estableix un règim general que només conté una excepció, en el
seu apartat 7, relatiu a les eleccions municipals, i mai pot un supòsit excepcional
aplicar-se analògicament a d’altres supòsits, donat que ho prohibeix l’art. 4.2. del Codi
Civil.
Sisè. Comunicar aquest acord a la Delegació Provincial de Illes Balears de l’Oficina del
Cens Electoral.”
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 23/02/2007
 Assabentada la Junta Electoral Central: 22/03/2007

tornar

Acords adoptats en relació a la consulta feta sobre la validesa de la presentació del
logotip del partit en suport informàtic i sobre la utilització d’una direcció
“d’email” en lloc d’un número de fax per a les comunicacions entre les juntes
electorals i els representants del partit.
Acord:
1.- Respecte de la consulta 1ª (validesa de la presentació del logotip del partit en suport
informàtic), i referit a l’àmbit de competència d’aquesta junta electoral, no es té cap
inconvenient que es faci d’aquesta manera, si bé s’ha de tenir en compte el que disposa
l’Art. 46 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim Electoral General i la doctrina que al
respecte ha dictat la Junta Electoral Central.
2.- Respecte de la consulta 2ª (Utilització d’una direcció d’email en lloc d’un número de
fax per a les comunicacions entre les juntes electorals i els representants del partit) la
junta manifesta que es pot emprar qualsevol medi que permeti tenir constància de la
recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, identitat i el contingut
de l’acte notificat, sense perjudici que al mateix temps s’hagi de trametre la
documentació original per correu o qualsevol altre medi que permeti tenir constància de
la recepció.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 16/03/2007

tornar

Acord relatiu a la consulta feta sobre si una persona extracomunitària amb permís
vigent de residència, pot esser representant general a les properes eleccions.
Acord:
1.- La present contestació a la consulta plantejada es limita exclusivament a l’àmbit
propi de les eleccions autonòmiques, és a dir, sense que pugi extendre-se a les eleccions
municipals, respecte de les quals aquesta Junta Electoral no hi té competència.
2.- Els estrangers extracomunitaris no poden actuar com a Representants Generals a les
eleccions autonòmiques, tota vegada que els Representants Generals també podrien
esser nomenats Administradors Generals i un dels requisits exigits per la Llei per esser
Administrador General consisteix en el gaudi de la plenitud de drets civils i polítics,
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requisit aquest que implica la possibilitat d’exercir el dret a vot a les esmentades
eleccions, dret del qual no gaudeixen els estrangers.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 04/04/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit presentat pel president de la Junta Electoral de Zona de
Palma sobre una denúncia presentada contra la campanya d’un partit polític.
Acord:
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears, a la seva sessió del dia d’avui, a la vista de
l’escrit referenciat a l’encapçalament, mitjançant el qual es tramet a aquesta Junta
Electoral la denúncia també referenciada a l’encapçalament, argumentant que
l’esmentada denúncia s’havia presentat a d’altres juntes de zona i, després que per part
de la Secretaria de la Junta Electoral de les Illes Balears no s’hagi pogut constatar la
seva presentació a altres juntes de zona, acorda retornar a la Junta Electoral de Zona de
Palma l’esmentada denúncia per tal que aquesta dicti la Resolució pertinent, atès que,
d’acord amb l’art. 19.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l’art. 10 de la
Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, és de la seva competència.
2.- Comunicar el present acord a l’Il·lm. Sr. President de la Junta Electoral de Zona de
Palma.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/04/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el Govern de les Illes Balears i
contra els responsables d’una formació política respecte de la utilització de símbols
institucionals.
Acord:
Desestimar la queixa formulada.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/04/2007

tornar

Acord adoptat sobre la petició feta respecte d’unes declaracions realitzades pels
informatius d’IB3 Televisió, dia 18 d’abril, relatives a la cobertura informativa
que es farà de les eleccions.
Acord:
1.- Respecte de l’apartat primer de la sol·licitud, es manifesta que la Junta Electoral de
las Illes Balears, en data 14 de març de 2007, en el seu escrit de comunicació amb l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears relatiu a la proposta del mateix sobre plans
de cobertura de la campanya electoral, en cap moment acordà avalar l’esmentada
proposta, sinó que tan sols es va donar per assabentada, tal y com resulta de la
certificació de la part bastant de l’acta de la reunió de la Junta Electoral de las Illes
Balears de dia 23 de març de 2007 que s’adjunta, i de l’escrit de comunicació tramés a
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a que es refereix l’apartat “A.” dels
antecedents del present Acord i que igualment s’adjunta.
2.- Pel que fa a l’apartat segon de la sol·licitud de l’escrit formulada, no procedeix fer
cap manifestació al respecte.
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3.- De conformitat amb l’article 68 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, el
dret de rectificació correspon exclusivament a les persones esmentades al meritat article
i, en conseqüència, tota vegada que les juntes electorals no apareixen entre dites
persones, la Junta Electoral de las Illes Balears no té legitimació per exercitar l’esmentat
dret de rectificació.
4.- Comunicar el present acord al partit sol·licitant i a l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 27/04/2007

tornar

Acord relatiu al recurs contra la resolució de la Junta Electoral de Zona de Palma,
sobre l’escrit denunciant la campanya publicitària d’un partit polític en la qual
apareix l’escut del Govern de les Illes Balears.
Acord:
La Junta Electoral de les Illes Balears acorda la inadmissió de l’escrit per extemporani,
al no haver-se presentat en el temps i forma que preveu l’article 21.2 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 30/04/2007

tornar

Resolució de 30 d’abril de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la
qual es fa pública la comunicació de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, d’entrevistes a realitzar en diferents programes de IB3 Ràdio i Televisió
els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 i 25 de maig.
Acord:
En compliment del previst en el paràgraf segon de la Norma sisena de la Instrucció de la
Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, en desenvolupament de l’article 66
de la Llei Orgànica del Regim Electoral General, s’ordena la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’anunci de que per part l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears s’ha posat en coneixement d’aquesta Junta relació d’entrevistes a
realitzar en diferents programes de televisió i de ràdio els dies 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,
24 i 25 de maig.
Segons el previst a l’esmentada Instrucció, les entitats polítiques afectades podran
examinar la citada relació d’entrevistes a les dependències d’aquesta Junta Electoral de
les Illes Balears, en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquesta
Resolució, i formular dins el mateix termini els recursos que estimin pertinents.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 30/04/2007
 ** Veure acord de la Junta Electoral Central de dia 16/05/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit de queixa presentat contra el president del Govern de les
Illes Balears per unes manifestacions sobre “hechos de gestión del Govern” i en el
qual es sol·licita d’aquesta junta electoral que suspengui l’acte previst i s’iniciï
expedient sancionador.
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Acord:
1.- Declarar que l’acte previst per al proper dia 2 de maig vulnera les normes electorals
i, en conseqüència, s’ordena al president del Govern de les Illes Balears la suspensió de
l’acte.
2.- Que no procedeix l’obertura de procediment sancionador contra el president del
Govern de les Illes Balears.
3.- Comunicar el presents acords al partit denunciant i al M. H. president del Govern de
les Illes Balears.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 01/05/2007

tornar

Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit presentat sol·licitant la suspensió de
l’emissió del programa “Mira lo que hay”.
Acord:
1.- Desestimar la petició de suspensió de l’esmentat programa, atès que d’acord amb la
documentació presentada per la Directora General del Ens Públic de Radiotelevisió de
las Illes Balears amb número de registre 290/07, de dia 3 de maig, queden desvirtuats
els fets al·legats a l’escrit de queixa.
2.- Manifestar al representant del partit sol·licitant, la possibilitat de que algun
representant del seu partit polític assisteixi a la gravació de l’esmentat programa, acord
que també se comunicarà a la Direcció del Ens Públic IB3.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 03/05/2007

tornar

Acord relatiu als recursos presentats per dues formacions polítiques derivats de la
comunicació tramesa per l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears en
relació amb les entrevistes amb representants d’entitats polítiques concurrents a
les eleccions autonòmiques.
Acord:
1.-Pel que fa al recurs plantejat pel partit (...), la Junta acorda desestimar el recurs
plantejat atès que la matèria sobre la qual s’al·lega i es recorr no és la pròpia del
procediment derivat del punt sisè de la Instrucció de la Junta Electoral Central de dia 13
de setembre de 1999, és a dir, sobre les entrevistes electorals, sinó que fa referència a la
distribució d’espais gratuïts de propaganda electoral.
2.- Pel que fa a l’escrit presentat pel representant general del partit (...), la Junta acorda:
a) Pel que fa a l’al·legació primera relativa a la manca d’entrevistes als candidats
de Palma i Formentera no atendre-la atès que aquesta Junta no té competències
amb relació a les eleccions municipals, i d’altra banda, l’esmentada al·legació és
simplement la manifestació d’una opinió, però no la denúncia de la vulneració
dels principis a què es refereix l’article 66 de la LOREG.
b) Pel que fa a les al·legacions relatives a la distribució de temps, la Junta acorda
no atendre aquesta al·legació perquè fins i tot essent certs els percentatges
al·legats pel recurrent i aplicant-los de la manera per ell sol·licitada el canvis
produïts en relació amb les propostes fetes per IB3 no serien rellevants.
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c) Pel que fa a la tercera al·legació sobre unificació del temps de les entrevistes la
Junta acorda no estimar-la atès que no és funció de la Junta Electoral de les Illes
Balears qualificar “el millor tractament informatiu” sinó posar remei a qualsevol
vulneració dels principis de respecte al pluralisme polític i social així com de
neutralitat informativa.
d) Pel que fa a l’al·legació quarta en matèria dels dies prevists per a emetre les
entrevistes, la Junta acorda igualment no atendre l’al·legació esmentada, atès
que l’argumentació del recurrent, relativa a què és més lògica i ajustada a dret la
distribució proposada per ell mateix que la proposada per IB3, no és concloent
per a rebatre que els resultats de la proposta de distribució del partit (...)
condueixin a una major neutralitat informativa o a un major respecte del
pluralisme polític i social i perquè la proposta d’IB3 s’ha d’entendre incardinada
dins la seva llibertat de programació.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central per un dels partits.
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 16/05/2007 tornar
Resolució de 5 de maig de 2007, de la Junta Electoral de les Illes Balears, per la
qual es fa pública la comunicació de la Ràdio i Televisió de Mallorca d’entrevistes
a realitzar en diferents programes de la Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona
Mallorca els dies 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig.
Acord:
En compliment del previst en el paràgraf segon de la Norma sisena de la Instrucció de la
Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, en desenvolupament de l’article 66
de la Llei Orgànica del Regim Electoral General, s’ordena la publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears de l’anunci de que per part de la Ràdio i Televisió de
Mallorca s’ha posat en coneixement d’aquesta Junta la relació d’entrevistes a realitzar
en diferents programes de la Televisió de Mallorca i de la ràdio Ona Mallorca els dies
10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23 i 24 de maig.
Segons el previst a l’esmentada Instrucció, les entitats polítiques afectades podran
examinar la citada relació d’entrevistes a les dependències d’aquesta Junta Electoral de
les Illes Balears, en el termini preclusiu d’un dia des de la publicació d’aquesta
Resolució, i formular dins el mateix termini els recursos que estimin pertinents.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007

tornar

Acord relatiu a la petició de suspensió de l’emissió d’una entrevista a la Sra. Maria
A. Munar Riutort programada per TV de Mallorca pel dia 2 de maig.
Acord:
1.- Pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’emissió de l’entrevista programada per
TV de Mallorca amb la Sra. Maria Antònia Munar pel dia 2 de maig, la Junta acorda,
atès que aquesta entrevista ja ha estat emesa, no dictar cap mesura al respecte.
2.- Pel que fa a la sol·licitud que s’obligui a Ràdio i Televisió de Mallorca d’atorgar al
partit sol·licitant la presència que li correspon d’acord amb la seva representativitat en
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l’anterior procés electoral al Parlament de les Illes Balears, la Junta Electoral acorda
comunicar al recurrent que l’Ens de Ràdio i Televisió de Mallorca ja ha presentat la
proposta de cobertura. En conseqüència, si el partit recurrent no està d’acord amb el
tractament que ha de rebre a l’esmentat mitjà de comunicació pot interposar el
corresponent recurs contra el pla d’entrevistes que conté. D’altra banda, segons resulta
de l’escrit presentat per TV de Mallorca sota el núm. 294/07, el tractament que ha rebut
el partit sol·licitant pel que fa a les entrevistes ha estat similar al dels altres partits
polítics, per la qual cosa aquesta Junta considera que no s’ha vulnerat el principi de
respecte al pluralisme polític i social.
3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a Ràdio i Televisió
de Mallorca de sancions, la Junta acorda no iniciar cap procediment sancionador per la
raó que segons es dedueix dels anteriors acords no ha existit cap tipus d’infracció
electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007

tornar

Acord adoptat respecte de l’escrit de queixa contra l’Ens Públic de Ràdio i
Televisió de Mallorca.
Acord:
1.-Pel que fa al punt primer de la petició, relatiu a la suspensió a la programació de TV
de Mallorca de qualsevol entrevista o programa referit al procés electoral en curs fins
que no s’aporti el pla de mitjans o de cobertura global, la Junta acorda comunicar al
recurrent que en data d’avui s’ha donat trasllat a totes les entitats polítiques citades a
l’esmentat pla d’una còpia del mateix, al qual s’hi contenen les entrevistes que s’han de
realitzar i, especialment, s’ha comunicat a les esmentades entitats polítiques les
entrevistes previstes per als dies 7, 8 i 9, donant termini d’un dia per a poder recórrer
contra elles.
2.- Pel que fa al punt segon de la sol·licitud, relatiu a requerir de Ràdio i Televisió de
Mallorca per tal que presenti la programació o pla de cobertura, la Junta acorda reiterar
al recurrent el que s’ha dit a l’anterior punt sobre la subsanació ja feta.
3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a Ràdio i Televisió
de Mallorca de sancions, la Junta acorda no iniciar cap procediment sancionador per la
raó que segons es dedueix dels anteriors acords no ha existit cap tipus d’infracció
electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007

tornar

Recordatori a les emissores de televisió privades del disposat per la Norma Setena
de la Instrucció de la Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, dictada
en desenvolupament de l’art. 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
Acord:
Havent tingut aquesta Junta coneixement que s’han realitzat a mitjans de comunicació
privats, entrevistes amb els diferents candidats de les formacions polítiques que
concorren al procés electoral convocat per al proper dia 27 de maig de 2007, la Junta
Electoral de les Illes Balears recorda que, de conformitat amb l’establert a la Norma
Setena de la Instrucció de la Junta Electoral Central de 13 de setembre de 1999, dictada
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en desenvolupament de l’art. 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, les
emissores de televisió privada que durant els períodes electorals decideixin emetre
debats o entrevistes amb els representants de les entitats polítiques concurrents a les
eleccions, hauran de posar-ho en coneixement de la Junta Electoral competent –la Junta
Electoral de les Illes Balears en aquest cas- amb cinc dies d’antelació a l’inici de
l’emissió dels debats o entrevistes, amb indicació de la data i hora de l’emissió, de les
entitats polítiques convidades i l’acceptació per les mateixes en el seu cas, i de la durada
dels debats o entrevistes als efectes que, publicat l’anunci corresponent al BOIB, les
entitats polítiques afectades puguin examinar la referida comunicació i formular els
recursos que estimin pertinents dins les 24 hores següents a la seva comunicació.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 05/05/2007

tornar

Acord relatiu al recurs plantejat contra el pla d’entrevistes de Ràdio i Televisió de
Mallorca S.A., amb representants d’entitats polítiques concurrents a les eleccions
autonòmiques, insulars i municipals.
Acord:
Desestimar la sol·licitud formulada pel que fa a la suspensió de les entrevistes
programades a Radio i Televisió de Mallorca SA pels propers dies 7, 8 i 9 de maig de
2007, atès que l’incompliment procedimental de l’esmentat ens públic insular ha estat
adequadament subsanat per la notificació personal ordenada per la Junta Electoral de les
Illes Balears, la qual ha fet possible als partits polítics interessats i, en concret al partit
polític recurrent, tenir un coneixement complet de la totalitat de la informació relativa a
les entrevistes electorals, la qual cosa ha evitat qualsevol mena d’indefensió material o
formal i ha permès el plantejament dels recursos pertinents amb totes les garanties.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 07/05/2007

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada contra la campanya institucional iniciada
pel Consell Insular de Mallorca.
Acord:
1.- La Junta ordena la suspensió de la campanya institucional a que es refereix l’art.
20.2 de la Llei 8/1986, Electoral de les Illes Balears, fins al dia d’inici de la campanya
electoral, és a dir, el dia trenta-vuitè posterior a la convocatòria, és a dir, el dia onze de
maig, atès que l’esmentat article de la Llei Electoral de les Illes Balears aplicable a les
eleccions als consells insulars, estableix expressament que la campanya institucional ha
d’estar orientada exclusivament a fomentar la participació dels electors en la votació i es
pot realitzar exclusivament durant la campanya electoral.
2.- Requerir a la Presidència del Consell Insular de Mallorca que ordeni immediatament
la retirada de l’esmentada campanya institucional de qualsevol medi de comunicació
públic o privat.
3.- Pel que fa a la qüestió del disseny de la campanya institucional i la seva presumpta
similitud amb la precampanya realitzada per un partit polític, la junta acorda que pel cas
de que es torni a difondre durant la campanya electoral l’esmentada campanya
institucional, aquesta qüestió serà estudiada i s’adoptaran les mesures que se considerin
adients.
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 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 08/05/2007

tornar

Acord adoptat com a conseqüència de l’escrit de queixa contra l’emissió per part
de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3), del programa “Bona Nit
Balears”.
Acord:
1.- Havent tingut coneixement aquesta Junta Electoral de les Illes Balears, de la
celebració d’una entrevista a les Sres. (...) i (...) el passat dia 6 de maig en el programa
“Bona Nit Balears” d’IB3 televisió, es recorda a la cadena de televisió IB3, que de
conformitat amb l’establert amb la norma 7na. de la Instrucció de 13 de setembre de
1999, dictada en desenvolupament de l’art. 66 de la LOREG, les emissores de televisió
que durant els períodes electorals decideixin emetre debats electorals o entrevistes amb
els representants de les entitats polítiques concurrents a les eleccions, ho hauran de
posar en coneixement de la Junta Electoral competent –Junta Electoral de les Illes
Balears en aquest cas- amb cinc dies d’antelació a l’inici de l’emissió dels debats o
entrevistes, amb la indicació de la data i l’hora d’emissió de les entitats polítiques
convidades i acceptació de les mateixes, en el seu cas, i la duració dels debats o
entrevistes, als efectes de què, publicat l’anunci corresponent en el BOIB, les entitats
polítiques afectades puguin examinar la referida comunicació i formular els recursos
que estimin pertinents.
2.- Requerir a IB3 televisió perquè en el futur no torni a realitzar entrevistes d’aquesta
naturalesa fora del que marca la instrucció de dia 13 de setembre de 1999. Així mateix
es comunica a IB3 que la doctrina derivada de l’acord de la Junta Electoral Central de 8
de maig de 1978 ja ha canviat, perquè la Junta Electoral Central va modificar el seu
criteri al respecte, tot i tenint en compte que, l’esmentada doctrina de 1978 es referia a
aparicions televisives i no a entrevistes electorals.
3.- Pel que fa a la darrera petició a la qual es sol·licita la imposició a IB3 de sancions,
aquesta Junta comunica que no procedeix l’inici del procés sancionador, perquè no hi va
haver petició de vot i el candidat (...) va participar a d’altres debats a IB3.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit de denúncia presentat contra una campanya publicitària
d’un partit polític.
Acord:
1.- Arxivar l’expedient sense més tràmit.
2.- Comunicar aquest acord a la representant del partit denunciant.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 10/05/2007

tornar

Acord adoptat com a conseqüència del recurs presentat a la comunicació de “TV
de Mallorca” sobre la programació d’entrevistes amb representants d’entitats
polítiques concurrents a les eleccions autonòmiques dels dies 10, 14, 15, 16, 17, 21,
22, 23 i 24 de maig.
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Acord:
1.- Pel que fa a l’al·legació primera, aquesta junta entén que no s’ha vulnerat en cap cas
el respecte al pluralisme polític i social així com la neutralitat informatives, atès que el
Pla d’entrevistes va esser aprovat per unanimitat del Consell d’Administració de TV de
Mallorca, al qual s’hi troben presents representants del partit recurrent.
2.- Pel que fa a la sol·licitud de la representant del partit recurrent sol·licitant la
supressió en la programació de Radio i Televisió de Mallorca de qualsevol programa
d’entrevistes a candidats o referits als processos electorals en curs fins que no s’adaptin
i equilibrin els temps d’emissió a la representativitat de les forces polítiques que es
presenten a les eleccions, la llibertat de programació de TV de Mallorca implica la
possibilitat d’actuar d’acord amb el pla d’entrevistes, atès que la proporcionalitat que
estableix l’article 64 de la LOREG no és d’aplicació en aquest cas.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 11/05/2007

tornar

Acord adoptat en relació a l’escrit de queixa presentat contra la directora de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) i contra el presentador del
programa “Bona Nit Balears”.
Acord:
Inadmetre l’escrit presentat atesa la seva extemporaneïtat, donat que el fet objecte de
denúncia va tenir lloc el passat dia sis de maig i l’escrit de queixa va tenir entrada el
proppassat dia deu de maig, un cop excedit amb escreix el termini de 24 hores a què es
refereix l’apartat tercer de l’esmentada instrucció de la Junta Electoral Central de dia 13
de setembre de 1999.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit de queixa plantejat pel director i pel subdirector del diari
“El Mundo/El día de Baleares” sobre la publicació de la campanya institucional
del Consell Insular de Mallorca.
Acord:
Es desestima la pretensió articulada pel director de El Mundo/El Día de Baleares i pel
subdirector del mateix diari, en la mesura que del contingut de l’article 10 de la Llei
Electoral de les Illes Balears i, dels articles 19 i següents de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, no es desprèn la competència d’aquesta Junta Electoral per a resoldre
la pretensió d’empara en els termes plantejats.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 14/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central.
 Desestimat per la Junta Electoral Central: 21/05/2007

tornar

Acord relatiu a la denúncia presentada contra un acte programat pel Govern de
les Illes Balears amb les famílies beneficiàries de la “Targeta nadó”.
Acord:
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La Junta acorda no atendre la petició feta per quan no entra dins les competències de la
Junta Electoral de les Illes Balears prohibir la presència de candidats en un acte, haventse de destacar així mateix, que de les al·legacions fetes per l’Il·lm. Secretari General de
la Conselleria de Presidència i Esports, es desprèn que les autoritats que han d’assistir a
aquest acte estan directament relacionades amb la gestió de l’activitat en que dit acte
s’adscriu.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007

tornar

Acord adoptat davant les denúncies presentades contra una reunió realitzada el
dia 7 de maig per “S’Institut” relativa a un dispositiu de transport de ciutadans als
col·legis electorals.
Acord:
1.- La Junta acorda resoldre acumuladament les tres denúncies formulades, atesa la
coincidència dels fets al·legats i la similitud de les sol·licituds formulades.
2.- No practicar prova atès que no procedeix iniciar un període probatori al si d’un
procediment de naturalesa peremptòria, com és el present, i atès que amb les denúncies
s’haurien d’haver presentat les proves en què es fonamenten els fets denunciats o, al
manco, unes concretes proves indiciàries d’aquests.
3.- Pel que fa a la qüestió d’un pretès ús partidista de recursos públics i de les
institucions i organismes oficials pels responsables de la campanya i pels responsables
d’un determinat partit polític, aquesta Junta entén que l’esmentat ús partidista no ha
resultat acreditat pels denunciants o dit d’una altre manera, les esmentades denúncies
estan desproveïdes de fonamentació en aquest punt i, per tant, la Junta acorda no fer cap
manifestació al respecte.
4.- Pel que fa a la qüestió de la creació de qualsevol dispositiu de transport de ciutadans
als col·legis electorals que sigui finançat amb recursos públics i que no estigui adreçat al
conjunt dels ciutadans en condicions d’igualtat, tota vegada que l’únic que ha quedat
acreditat, mitjançant el reconeixement consignat a l’escrit d’al·legacions del propi
Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca, és que es va informar als voluntaris
que assistiren a l’acte en qüestió de la possibilitat d’esser requerits per algun beneficiari
dels serveis socials per tal d’acompanyar-lo a exercir el seu dret de vot i això es troba
molt allunyat dels fets denunciats, és a dir, l’organització d’un servei de taxis,
ambulàncies i autocars, que finançaria S’Institut amb els seus recursos i que conduiria
als votants des de la seu de S’Institut fins el col·legi electoral corresponent, la Junta
Electoral de les Illes Balears acorda desestimar igualment les sol·licituds dels
denunciants al respecte, però sense deixar de manifestar que, si el que pretén organitzar
S’Institut és un servei de transport per a facilitar el desplaçament dels electors als
col·legis electorals, l’esmentat servei s’haurà de prestar, segons l’Acord de la Junta
Electoral Central de dia 7 de juny de 1994, en condicions d’igualtat a tots els electors i
en totes les localitats en les que la seva organització resulti aconsellable, sota la
vigilància de les juntes electorals de zona.
5.- Pel que fa a la sol·licitud d’iniciació d’un procediment sancionador, la Junta
Electoral de les Illes Balears, acorda desestimar aquesta sol·licitud atès que no s’han
acreditat infraccions en tot el que s’ha dit en els punts anteriors.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007
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 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central.
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/06/2007

tornar

Acord adoptat en relació a les denúncies presentades contra la Conselleria
d’Agricultura i Pesca i contra un partit polític.
Acord:
La Junta acorda arxivar les denúncies, atès que la qüestió plantejada ja ha estat resolta
per la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca el proppassat dia 11 de maig i
aquesta Resolució ha guanyat fermesa.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/05/2007

tornar

Acord de la Junta Electoral de les Illes Balears relatiu als criteris generals de
determinació de la competència per a la resolució de queixes en primera instància.
Acord:
1.- La Junta Electoral de les Illes Balears coneixerà en primera instància d’aquelles
qüestions que li hagin estat delegades o li hagin estat expressament atribuïdes per la
Llei.
2.- Així mateix, coneixerà en primera instància d’aquelles qüestions que fan referència a
actuacions que afectin a dues o més circumscripcions electorals. En tot cas, les
qüestions que només afectin a una circumscripció seran resoltes en primera instància per
les juntes electorals de zona competents per raó del territori.
3.- Aquest acord es comunicarà a les juntes electorals de zona de Mallorca, Menorca i
Eivissa-Formentera.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007
 Modificat per acord de la Junta Electoral de les Illes Balears: 21/05/2007 tornar
Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la directora general de
l’EPRTVIB (IB3), relatiu a la convocatòria d’una vaga els dies 24, 25 i 27 de maig.
Acord:
1.- Estimar la petició feta per la directora de l’EPRTVIB i, conseqüentment, requerir a
la Delegació del Govern perquè durant els dies 24, 25 i 27 de maig adopti totes les
mesures necessàries per tal d’impedir l’ocupació de la via pública i voltants del centre
de treball de Televisió de les Illes Balears, S.A. en el polígon de Son Bugadelles, en el
municipi de Calvià, emprant els mitjans que calgui i tingui a la seva disposició per a
vetllar i garantir que la tasca dels mitjans públics de comunicació Televisió de les Illes
Balears, S.A. i Ràdio de les Illes Balears S.A. es realitzi amb totes les garanties i per tal
d’evitar totes les accions que puguin menyscabar l’exercici dels drets constitucionals i
perjudicar principis fonamentals.
2.- Requerir a la Delegació del Govern per tal que comuniqui a aquesta Junta Electoral
les mesures adoptades al respecte.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007
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Acord relatiu al recurs plantejat contra Ràdio i Televisió de Mallorca per la
durada de les entrevistes electorals i la cobertura de la campanya electoral als
informatius.
Acord:
1.- Pel que fa a la petició del recurrent, relativa a la duració de les entrevistes realitzades
als candidats Sr. (...) i Sr. (...), la Junta Electoral de les Illes Balears desestima la
pretensió del recurrent, atès que de l’examen de les esmentades entrevistes resulta que
queden desvirtuades les al·legacions fetes donat que, comprovada la duració d’aquestes
entrevistes, resulta que el minutatge de la part substantiva de l’entrevista s’allunya
sensiblement de la duració al·legada pel recurrent i, en canvi, s’acosta en gran mesura, a
la duració al·legada per TV de Mallorca.
2.- Pel que fa a la cobertura dels informatius, d’una banda, malgrat que la junta ha
constatat que no s’observa estrictament el criteri de proporcionalitat del temps assignat a
cada candidat electoral, les magnituds de la desviació no són significatives; d’altra
banda, atès que s’ha constatat igualment que l’actuació dels informatius no s’allunya
substancialment de l’acord pres per unanimitat pel Consell d’Administració de TV de
Mallorca el proppassat dia 12 d’abril de 2007 en relació amb el Pla de Cobertura
Electoral; i d’altra banda, atès que el criteri de la proporcionalitat no és l’únic principi
que s’ha de tenir en compte per fer efectius els principis de pluralisme polític i social
així com de neutralitat informativa en els mitjans de comunicació de titularitat pública
durant els períodes electorals, és per això que aquesta junta acorda desestimar la petició
del recurrent al respecte.
3.- Pel que fa a la sol·licitud d’incoació d’expedient sancionador contra els responsables
de Ràdio i Televisió de Mallorca, atès que no s’ha constatat l’existència d’infraccions
electorals, no procedeix iniciar-lo.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/05/2007

tornar

Acord adoptat en relació al recurs plantejat contra la resolució de la Junta
Electoral de les Illes Balears de dia 10 de maig.
Acord:
Comunicar al recurrent la inadmisió del seu recurs, atès que aquesta Junta Electoral no
té competència per a resoldre sobre la constitucionalitat de las normes reguladores del
procediment electoral, tota vegada que el fet recorregut és ja un fet ferm i, és per això,
que el recurs es declara extemporani.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central.
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/07/2007

tornar

Acord adoptat com a conseqüència de la denúncia presentada contra una reunió
realitzada el dia 7 de maig a “S’Institut”.
Acord:
Inadmetre la denúncia presentada, tota vegada que l’esmentat escrit coincideix
substancialment tant pel que fa a la matèria i a les persones, amb el recurs que es troba
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pendent de resolució davant la Junta Electoral Central i al qual s’ha fet esment als
antecedents de la present Resolució, sense que la prova testifical aportada pel recurrent
hagi estat valorada, atès que aquesta consta també incorporada al recurs previst a l’art.
21.2 de la LOREG que la Junta Electoral Central ha de resoldre.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit sol·licitant espais gratuïts de propaganda electoral a les
emissores d’àmbit autonòmic.
Acord:
Es desestima la pretensió articulada, en la mesura que del contingut de l’article 188 de
la Llei Orgànica del Règim Electoral General, es desprèn que “El derecho a los tiempos
de emisión gratuitos en los medios de titularidad pública, regulado en el artículo 64,
corresponde en el caso de elecciones municipales, a aquellos partidos, federaciones o
coaliciones que presentan candidaturas en Municipios que comprendan al menos al 50
por 100 de la población de derecho de las circunscripciones incluidas en el ámbito de
difusión o, en su caso, de programación del medio correspondiente.”
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 18/05/2007

tornar

Acord adoptat amb motiu de l’escrit de queixa contra el Govern de les Illes
Balears i contra la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears.
Acord:
1.- Considerar que les afirmacions del denunciant a propòsit de l’acte convocat pel Molt
Honorable President de les Illes Balears i en el seu nom, pel Conseller d’Educació i
Cultura, a realitzar dia 24 de maig a les 9:00, consistent en un esmorzar de treball amb
els membres de la comunitat educativa, afirmacions tals com que la invitació al mateix
té una “finalitat clarament partidista”, que té un “caire polític” o que “és una invitació
amb finalitats netament partidistes i de propaganda electoral per a influenciar en la
intenció de vot” o que a l’acte esmentat “s’aprofitarà per a fer campanya política a favor
del partit governant i on segurament es faran algunes al·lusions a les fites aconseguides
en aquests darrers quatre anys de govern”, no han resultat en forma alguna, ni tan sols
indiciàriament, provades o acreditades pel denunciant, abans el contrari, la Junta
considera que, a la vista de la relació de persones convidades a l’esmentat acte, segons
resulta del llistat tramés per la Secretaria General de Vicepresidència i de la Conselleria
de Relacions Institucionals, integrada per autoritats i persones de distints àmbits
polítics, en tots els casos relacionats amb la matèria educativa, l’acte té un caràcter
plural i mancant de connotacions electoralistes o, dit d’una altre manera, és un acte
pròpiament institucional, la qual cosa, en conseqüència, autoritza i a la vegada exigeix
l’ús de l’escut institucional a l’escrit d’invitació dels assistents a l’acte i a la utilització
de recursos i mitjans públics en l’organització de l’acte de constant referència.
2.- No ordenar la suspensió de l’acte ni requerir al Molt Honorable Sr. President de les
Illes Balears ni al Conseller d’Educació i Cultura per tal que s’abstinguin de realitzar
l’esmentat acte.
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3.- No procedeix l’obertura de procediment sancionador por quan no s’ha vulnerat la
legislació electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/2007

tornar

Acord adoptat amb motiu de l’escrit presentat per la direcció de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual sol·licita el pronunciament de
la Junta Electoral de les Illes Balears sobre la decisió presa per l’EPRTVIB de no
accedir a la petició feta per un partit polític sobre la substitució del seu
representant a les entrevistes previstes a Ràdio IB3 i a IB3 Televisió.
Acord:
En resposta a l’escrit de dia 23 de maig i registre d’entrada de la Junta Electoral núm.
384/07, mitjançant el qual es tramet còpia dels escrits adreçats al Sr. (...) i a la Sra. (...),
ambdós del partit (...), relatius a la substitució del candidat a entrevistar a IB3 Ràdio i a
IB3 Televisió, i en el qual sol·licita el pronunciament d’aquesta Junta Electoral al
respecte, li comunic que aquesta junta, en el dia d’avui, ha acordat comunicar-li que la
mateixa entén que la decisió d’acceptar o no acceptar l’esmentada substitució de la
persona a entrevistar entra dins l’àmbit de competència de la Direcció General de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, decisió que, segons es desprèn dels seus
escrits número de registre de sortida 085 y 086, ja ha adoptat en anteriors anàlogues
ocasions, en referir-se als mateixos escrits que ha estat denegada en anteriors ocasions,
en relació amb altres partits, la modificació del Pla de cobertura que en el seu dia fou
aprovat pel Consell d’Administració de l’EPRTVIB.
D’altra banda, la Junta Electoral de las Illes Balears ha acordat també singnificar-li que,
l’afirmació continguda en el paràgraf segon de les comunicacions adreçades al partit
(...) de data 23 de maig, escrits 085 y 086 del seu registre de sortida i que es refereixen a
entrevistes a realitzar als “candidats a presidir del Govern de les Illes Balears”, no
coincideix amb l’expressió continguda a la comunicació enviada als diferents partits
polítics en data 3 d’abril que es refereix tant a les entrevistes de televisió com a les de
ràdio, i on es fa referència expressament a entrevistes a “candidats al Parlament de les
Illes Balears”.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 24/05/2007

tornar

Acord sobre la petició feta sol·licitant la declaració de nul·litat de determinades
credencials del Consell Insular de Menorca dels anys 1999, 2003 i 2004.
Acord:
Declarar la inadmisió de l’escrit presentat en tant que la resolució de la qüestió
plantejada correspon a la jurisdicció contenciós-administrativa.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central.
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/07/2007

61

tornar

Junta Electoral de les Illes Balears
Acord adoptat sobre el recurs plantejat contra l’acord de la Junta Electoral de
Zona de Palma, relatiu a la denúncia presentada contra la distribució gratuïta del
llibre “A Barbie se le pudren los visones”.
Acord:
1.- S’anul·la l’acord de la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca, adoptat en
sessió celebrada el dia 22 de maig de 2007, amb retroacció de les actuacions en el
moment procedimental previ a l’audiència inexcusable als interessats –diari El
Mundo/El Día de Baleares i Sr. Román Piña Valls- i que sigui dictat amb motivació
suficient.
2.- Comunicar el present acord al diari “El Mundo/El Día de Baleares”, al Sr. Román
Piña Valls, al partit denunciant i a la Junta Electoral de Zona de Palma de Mallorca.”
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007

tornar

Acord relatiu als escrits de queixa presentats contra les funcions de portaveu del
Govern de les Illes Balears per part de la Sra. Rosa Estarás, el dia de les eleccions.
Acord:
Desestimar els recursos plantejats en la mesura que la normativa electoral vigent no
impedeix una actuació com la programada pel Govern i tenint en compte que dels
escrits presentats no cap induir la utilització de les compareixences d’una manera
distinta a la usual i habitual en el dia de la jornada electoral.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007

tornar

Acord relatiu a la queixa plantejada sobre la negativa a la realització d’una
entrevista al seu candidat per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
Acord:
Que per part de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears es disposin els
mitjans tècnics adients per tal que el dia d’avui s’emeti l’entrevista del candidat del
partit recurrent, amb anterioritat a l’emissió del programa de hagi d’esser emès del
candidat del següent partit, que serà el que haurà de tancar l’emissió d’entrevistes
electorals, assignant al candidat del partit recurrent el temps de 18 minuts assenyalat en
el Pla de Cobertura presentat davant aquesta junta, la qual cosa ha de suposar
necessàriament un reajustament de l’horari d’emissió sense que es perjudiqui a
l’emissió de l’entrevista del candidat del partit següent.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007
 Interposat recurs davant la Junta Electoral Central.
 Desestimat per acord de la Junta Electoral Central: 06/06/2007

tornar

Acord adoptat en relació a la petició relativa a la suspensió cautelar de la
incorporació ordinària del vot, com a conseqüència d’unes presumptes
irregularitats greus en el vot per correu. (25/05/2007).
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Acord:
Ordenar l’arxiu de l’escrit atès que conforme a l’article 19.1.k de la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, la Junta Electoral de les Illes Balears no disposa de
competència objectiva per a resoldre la qüestió plantejada i, així mateix, atès que els fets
denunciats podrien ser, al parer del denunciant, constitutius d’un delicte electoral dels
prevists en els articles 139 a 150 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, i a
més que, segons pareix deduir-se del mateix escrit de denúncia dels fets esmentats, en té
coneixement el fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i el
Magistrat Sr. (...), els quals, si escau podrien adoptar les mesures sol·licitades a l’escrit
de denúncia.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 25/05/2007

tornar

Acord relatiu a la denúncia interposada contra la posada en funcionament per
part de la Conselleria de Medi Ambient, dels punts de tramitació de subvencions
del PORN de la Serra de Tramuntana.
Acord:
Desestimar la sol·licitud per falta d’objecte sobrevingut després de la petició formulada
donat que ni el dia 26 ni el dia 27 de maig hi ha activitats programades.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/2007

tornar

Acord adoptat davant l’escrit de queixa contra la representació d’un partit polític i
contra la candidatura a la Presidència de les Illes Balears del mateix partit polític.
Acord:
Arxivar sense més tràmit la petició formulada.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 26/05/2007

tornar

Acord relatiu a l’escrit de queixa contra l’ajuntament de Son Servera.
Acord:
Adreçar un escrit a l’Excm. Fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes
Balears del tenor següent:“Per tal de donar compliment a l’acord adoptat per la Junta
Electoral de les Illes Balears en la seva sessió de dia 28 de maig de 2007, adjunt a la
present us faig trasllat de les denúncies presentades que varen esser rebudes via fax el
proppassat diumenge dia 27, a les 16’49 i a les 17’27 hores a aquesta Junta Electoral
de les Illes Balears, per si els actes denunciats poguessin tenir rellevància penal.”
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 28/05/2007

tornar

Acord adoptat amb motiu de l’escrit relatiu a un presumpte error de còmput dels
resultats obtinguts al municipi de Manacor, districte 6, secció primera, mesa B, a
les eleccions al Consell de Mallorca.
Acord:
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La Junta desestima la pretensió del recurrent atès que no ha estat feta en el moment
oportú, d’acord amb els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els
participants d’una elecció tenguin una diligència especial amb l’observança de tràmits i
terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària seguretat jurídica que ha
de presidir els processos electorals.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 15/06/2007

tornar

Acord relatiu a la petició feta relativa a modificació dels resultats electorals a les
eleccions al Parlament de les Illes Balears.
Acord:
La Junta desestima la pretensió del recurrent atès que no ha estat feta en el moment
oportú, d’acord amb els articles 99 i 108 de la LOREG, que exigeixen que els
participants d’una elecció tinguin una diligència especial amb l’observança de tràmits i
terminis ordenats per la Llei, imprescindible per a la necessària seguretat jurídica que ha
de presidir els processos electorals.
 Sessió de la Junta Electoral de les Illes Balears: 17/07/2007

64

tornar

