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Esmenes del Grup MÉS al projecte 
de reforma de la Llei Electoral 

 
 

ESMENA A LA TOTALITAT 
 
Vulnera l'autonomia parlamentària i pretén reduir la pluralitat democràtica de la 
cambra de sobirania popular. Debilita el Parlament com a institució de control a 
l'Executiu i també com a poder legislatiu.  
 
 

ESMENES PARCIALS 
 
Esmena 1, de supressió. S'elimina l'article 1. 
 
Esmena 2, de supressió. S'elimina la Disposició Addicional única. 
 
Esmena 3, de supressió. S'elimina la Disposició Transitòria única. 
 
Esmena 4, de supressió. S'elimina la Disposició Final única. 
 
Esmena 5, d'addició. Article 3 (nou): 
 
“Article 3. Es modifica l'article 7.1.b. de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda amb el següent 
contingut: 
 
b) Dos vocals, catedràtics o professors titulats de dret en actiu, o juristes de 
reconegut prestigi amb més de 10 anys d'exercici professional, que tinguin la 
condició política de ciutadans de les Illes Balears, designats a proposta conjunta 
dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.  
 
La condició de vocal és incompatible amb els càrrecs següents: 
 

- Diputats del Parlament de les Illes Balears, del Parlament Europeu o 
membres de les Corts Generals. 

- Membres del Govern, alts càrrecs polític o qualsevol altre càrrec que impliqui 
mandat representatiu de l'Estat, les comunitats autònomes, els consells 
insulars o les entitats locals. 
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- Membres dels òrgans superiors de direcció de partits polítics. 
- Candidats en els processos electorals a les Illes Balears.” 

 
Esmena 6, d'addició. Article 4 (nou): 
 
“Article 4. Es modifica l'apartat 3 de l'article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda amb 
el següent contingut: 
 
3. Per a l'atribució d'ascons, es dividirà el nombre de vots obtingut per cada 
candidatura per 1, 3, 5, 7, etc., assignant escons a les candidatures que obtinguin 
els majors quocients en aquestes operacions fins al repartiment de tots els escons 
assignats a la circumscripció.” 
 
Esmena 7, d'addició. Article 5 (nou): 
 
“Article 5. Es suprimeix l'apartat 4 de l'article 12 de la Llei 8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.” 
 
Esmena 8, d'addició. Article 6 (nou): 
 
“Article 6. Es modifica l'apartat 2 de l'article 7 de la Llei 7/2009, de 11 de desembre, 
electoral dels Consells Insulars, que queda amb el següent contingut: 
 
3. Per a l'atribució de les places de consellers electes a les candidatures, es dividirà 
el nombre de vots obtingut per cada candidatura per 1, 3, 5, 7, etc., assignant 
places a les candidatures que obtinguin els majors quocients en aquestes 
operacions fins al repartiment de totes les places assignades a la circumscripció.” 
 
Esmena 9, d'addició.  Article 7 (nou): 
 
“Article 7. Es Suprimeix l'apartat 3 de l'article 7 de l'article 7 de la Llei 7/2009, de 11 
de desembre, electoral dels Consells Insulars.” 
 
Esmena 10, d'addició. Article 8 (nou): 
 
“Article 8. S'afegeix un nou apartat, l'apartat 5, a l'article 5 de la Llei 8/1986, de 26 
de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que diu: 
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5. Retribució única. Aquells diputats que exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
plena, i per tant rebin una retribució per a tal concepte, no podran rebre ni de 
l'administració pública ni de l'activitat privada cap altre remuneració, llevat de les 
excepcions que pugui establir la llei.” 
 
Esmena 11, d'addició. Article 9 (nou): 
 
“Article 9. Es modifica l'apartat 2 de l'article 25 de la Llei 8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que queda amb 
el següent contingut: 
 
2. El Govern assegura la disponibilitat de paperetes i sobres de votació. Els 
enviaments de correu massius sufragats amb recursos públics es limitaran a un per 
llar, en el qual s'inclourà la informació de totes les candidatures al Parlament i als 
consells insulars que s'hi presenten.”  
 
Esmena 12, d'addició. Article 10 (nou): 
 
“Article 10. Es modifica l'apartat 1 de l'article 29 de la Llei 8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
 
1. La comunitat autònoma subvencionarà les despeses electorals d'acord amb els 
criteris següents: 
 
a) El Parlament de les Illes Balears aprovarà una partida única en concepte de 
subvenció electoral a les candidatures al Parlament. 
 
b) La partida única destinada a subvencionar les eleccions a la comunitat autònoma 
es distribuirà entre les 4 circumscripcions electorals, de forma proporcional al cens 
electoral. 
 
c) La partida de subvenció electoral corresponent a cada circumscripció es 
distribuirà a parts iguals entre totes les candidatures d'aquella circumscripció que, 
reconegudes per la Junta Electoral, participen del procés electoral de la comunitat 
autònoma.” 
 
Esmena 13, d'addició. Article 11 (nou): 
 
“Article 11. Es suprimeix l'apartat 3 de l'article 29 de la Llei  8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.” 
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Esmena 14, d'addició. Article 12 (nou): 
 
“Article 12. Es modifica l'apartat 1 de l'article 10 de la Llei 7/2009, de 11 de 
desembre, electoral dels Consells Insulars, que queda amb el següent contingut: 
 
1. La comunitat autònoma subvencionarà les despeses electorals d'acord amb els 
criteris següents: 
 
a) El Parlament de les Illes Balears aprovarà una partida única en concepte de 
subvenció electoral a les candidatures als consells insulars. 
 
b) La partida única destinada a subvencionar les eleccions als consells insulars es 
distribuirà entre les 4 circumscripcions electorals, de forma proporcional al cens 
electoral. 
 
c) La partida de subvenció electoral corresponent a cada circumscripció es 
distribuirà a parts iguals entre totes les candidatures d'aquella circumscripció que, 
reconegudes per la Junta Electoral, participen del procés electoral.” 
 
Esmena 15, d'addició. Article 13 (nou): 
 
“Article 13. Se suprimeix l'apartat 3 de l'article 10 de la  Llei 7/2009, de 11 de 
desembre, electoral dels Consells Insulars.” 
 
Esmena 16, d'addició. Article 14 (nou): 
 
“Article 14. Es modifica l'apartat 1 de l'article 30 de la Llei 8/1986, de 26 de 
novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
1. La comunitat autònoma concedirà acomptes de les subvencions esmentades a 
l'article anterior a totes les candidatures que concorrin a la convocatòria electoral, 
per una quantitat màxima del 30% de la subvenció que els correspongui.” 
 
Esmena 17, d'addició. Article 15 (nou): 
 
“Article 15. Es modifica l'article 23 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
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Article 23. La distribució del temps gratuït de propaganda electoral a cada mitjà de 
comunicació de titularitat pública, i en els distints àmbits de programació que 
aquests tinguin, s'efectuarà sempre d'acord amb els criteris professionals 
d'independència i pluralitat per a garantir un tractament equilibrat entre totes les 
candidatures que concorrin a la convocatòria electoral.” 
 
Esmena 18, d'addició. Article 16 (nou): 
 
“Article 16. Es modifica l'article 24 de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: 
 
Article 24. Per determinar el moment i l'ordre d'emissió dels espais gratuïts de 
propaganda electoral al qual tenen dret les candidatures participants a les 
eleccions, d'acord amb el que es preveu en aquesta llei, la Junta Electoral de les 
Illes Balears tindrà en compte les seves preferències, i en cas de desacord el 
repartiment es farà per sorteig.” 


