ACTVITAT

ARTICLES (*)

DATES

42 LOREG
42 LOREG
20.5-3 (DC)
3 (DC)

30 març
31 març
27 abril-18 maig
19 maig

Decret de convocatòria sobre l'elecció dels membres dels consells comarcals
Publicació en el DOGC del Decret de convocatòria
La JEZ presenta a la JEP les associacions d'agrupacions d'electors
Publicació en el DOGC de les associacions d'agrupacions d'electors
Determinació dels membres de cada consell comarcal

20.1

La JEP assigna a les formacions polítiques i agrupacions el nombre de membres que
corresponen a cada consell comarcal i ho notifica als interessats

20.6

La JEP convoca els representants de les formacions polítiques i agrupacions que han
obtingut lloc en el consell comarcal perquè designin les persones que han de ser
proclamades
Proclamació d'electes i suplents, lliurament de credencials i tramesa als consells
comarcals de les acreditacions
Publicació de la composició dels consells comarcals en els taulers d'anuncis dels
ajuntaments i en el DOGC
Interposició de recurs contenciós electoral per l'acte de proclamació d'electes davant la
JEP
Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia

21.3

En el termini dels 5 dies següents:
15 juny-19 juny (1)
5 juliol-9 juliol (2)
15 juny-20 juny (1)
5 juliol-10 juliol (2)

21.3
23
112.1 LOREG
23
113.1 LOREG

A partir del 15 juny
16 juny-23 juny (1)
6 juliol-13 juliol (2)
7 juliol-10 juliol (1)
27 juliol-30 juliol (2)

22.1

Primer dia hàbil un cop transcorreguts
15 dies naturals des de l'endemà de la
proclamació d'electes

21.1 i 2

Constitució dels consells comarcals i elecció del president

(*) Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal.
(1) Sense recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes (constitució ajuntaments).
(2) Amb recurs contenciós electoral contra la proclamació de regidors electes (constitució ajuntaments).

Abans de la constitució dels
ajuntaments
ajuntaments
14 juny (1)
4 juliol (2)

