Junta Electoral de les Illes Balears
ESBORRANY CALENDARI ELECCIONS AL PARLAMENT DE LES ILLES
BALEARS I ALS CONSELLS INSULARS DE MALLORCA, DE MENORCA I
D’EIVISSA DE L’ANY 2019
Art. 42.2 i 42.3
LOREG
Art. 11.1 CAIB
Art. 6.1 Elec.
Consells
Art. 42.2 i 42.3
LOREG
Art. 11.1 i 11.2
CAIB
Art. 6.2 Elec.
Consells
Art. 11.2 CAIB
Art. 6.2 Elec.
Consells
Art. 168.1 LOREG
Art. 15.1 CAIB
Art. 8.2 Elec.
Consells
Art. 44.2 LOREG
Art. 168.2 LOREG
art. 15.2 CAIB
Art. 168.3 LOREG
Art. 15.3 CAIB

Art. 15.4 CAIB
Art. 168.5 LOREG
Art. 15.5 CAIB

ACTIVITATS
Expedició del decret convocatòria

1 d’abril

Publicació decret convocatòria BOIB i BOE

2 d’abril

Difusió decret convocatòria pels mitjans de
comunicació social de les Illes Balears

2 d’abril

REPRESENTANTS DE LES CANDIDATURES
DAVANT L’ADMINISTRACIÓ ELECTORAL
Designació Representant General i suplent davant la
JEIB
Els partits i les federacions que estableixin un pacte
de coalició per concórrer conjuntament a les eleccions
ho han de comunicar a la Junta competent
Designació, per part del Representant General, dels
Representants de les Candidatures i suplents
La JEIB comunica a les JEZ els noms dels
representants de les candidatures corresponents a la
seva circumscripció. (La JEIB disposa de dos dies per
comunicar a les JEZ els representants de les
candidatures)
Els representants de les candidatures i els suplents
s’han de personar davant les JEZ respectives perquè
n’acceptin la designació
Els promotors de les agrupacions d’electors han de
designar els representants de les candidatures i els
seus suplents davant les JEZ respectives (en el
moment que en facin la presentació)

Art. 174.1 LOREG
Els representants generals designen per escrit davant
Art. 28 CAIB
la JEIB els administradors generals dels partits
Art. 9 Elec. Consells
Designació dels administradors de les candidatures,
Art. 174.2 LOREG
per escrit i davant la junta electoral competent, pels
Art. 6 i 28 CAIB
representants respectius
Art. 9 Elec. Consells

Fins 10 d’abril
Fins 12 d’abril
Fins 12 d’abril

Fins 14 d’abril

Fins 16 d’abril

17 a 22 d’abril

Fins 12 d’abril

17 a 22 d’abril
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Art. 76 i 78 LOREG
Art. 27 CAIB
Art. 78.2 LOREG
Art. 27 CAIB
Art. 78.2 LOREG
Art. 27 CAIB

Els representants de candidatura nomenen
interventors i apoderats per a la mesa electoral
Els representants de les candidatures envien a les JEZ
les credencials de nomenament dels interventors
Les JEZ envien a les meses electorals les credencials
anteriors

Fins 23 de
maig
Fins 23 de
maig
26 de maig

PRESENTACIÓ I PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS
Art. 45 LOREG
Art. 16.3 CAIB
Art. 47.1 LOREG
Art. 18.1 CAIB
Art. 47.2 LOREG
Art. 18.2 CAIB
Art. 47.2 LOREG
Art. 18.2 CAIB
Art. 47.3 LOREG
Art. 18.3 CAIB
Art. 47.5 LOREG
Art. 18.3 CAIB
Art. 49.1 i 49.2
LOREG

Art. 49.3 LOREG

Art. 49.4 LOREG
Art. 49.4 LOREG

Art. 60 al 68 LOREG
Art. 22 a 24 CAIB

Les candidatures sotasignades pels representants dels
partits, les federacions i les coalicions i pels
Entre el 17 i el
promotors de les agrupacions d’electors es presenten
22 d’abril
davant les JEZ
Publicació en el BOIB de les candidatures presentades
i exposició als locals de la JEIB. A més, les de cada
24 d’abril
circumscripció electoral s’han d’exposar als locals de
les JEZ respectives i a l’Ajuntament de Formentera
Les JEZ comuniquen als representants de les
candidatures les irregularitats que s’hi han apreciat o 25 i 26 d’abril
que altres representants han denunciat
Esmena de les irregularitats en les candidatures (els
representants de candidatures disposen de 48 h per
27 i 28 d’abril
esmenar les irregularitats)
Les JEZ procedeixen a la proclamació de candidats
Publicació en el BOIB de les candidatures
proclamades i exposició d’aquestes als locals de les
juntes respectives
Interposició de recurs contra els acords de
proclamació de les JEZ davant el jutjat contenciós
administratiu (el termini de dos dies per interposar el
recurs és a partir de la publicació de les candidatures)
Resolució judicial dels recursos amb caràcter ferm i
inapel·lable, sense perjudici del procediment
d’empara davant el Tribunal Constitucional (la
resolució judicial es dicta en els dos dies següents a la
interposició del recurs)
Interposició del recurs d’empara contra els acords de
proclamació de candidats per les JEZ (l’empara s’ha
de sol·licitar en el termini de dos dies)
Resolució del recurs d’empara (el Tribunal
Constitucional ha de resoldre el recurs en els tres dies
següents)
PROPAGANDA I ACTES DE CAMPANYA
ELECTORAL
Constitució de la comissió de control

29 d’abril
30 d’abril

1 i 2 de maig

1 a 3 de maig

1 a 6 de maig
2 a 9 de maig

Si es produeix
el supòsit
previst a l’art.
65.5 de la
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Art. 57.2 LOREG
Art. 51 LOREG
Art. 20 CAIB

Publicació en el BOIB dels locals oficials i llocs públics
per fer-hi actes de campanya electoral
Campanya Electoral
DESPESES I SUBVENCIONS ELECTORALS

LOREG.
6 a 17 d’abril
10 al 24 de
maig

Art. 124.1 LOREG

Comunicació de l’administrador general i de
candidatura de l’obertura de comptes corrents

Art. 127.2 i 127.3
LOREG
Art. 30.3 CAIB

24 h següents
a l’obertura del
compte i a
partir del 13
d’abril

Sol·licitud d’acomptes

23 a 25 d’abril

Art. 133 LOREG

Presentació comptabilitat comptes partits

3 a 27 de
setembre

Art. 75, i del 103 al
108 LOREG
Art. 75.4 LOREG
Art. 75.5 LOREG
Art. 108.1 LOREG
Art. 108.1 LOREG

Art. 108.2 LOREG

Art. 108.3 LOREG

Art. 108.3 LOREG

Art. 108.3 LOREG

ESCRUTINI ELECTORAL I PROCLAMACIÓ
D’ELECTES
La JEIB fa l’escrutini general

29 de maig

La JEIB es constitueix com a mesa electoral amb les
interventors que a aquest efecte designin les
29 de maig
candidatures que hi concorren
Escrutini de vots de residents absents i incorporació
29 de maig
dels resultats a l’escrutini general
Un cop acabat l’escrutini, la JEIB ha d’estendre en
29 de maig a 1
triple exemplar una acta d’escrutini
de juny
En haver acabat la sessió, se n’ha d’estendre també
29 de maig a 1
una acta, en què s’han de fer constar totes les
de juny
incidències esdevingudes durant l’escrutini
Els representants i els apoderats de les candidatures
presenten reclamacions i protestes que només es
poden referir a incidències recollides en les actes de
1 dia un cop
sessió de les meses electorals o en l’acta de la sessió
finalitat
d’escrutini de la JEIB (els representants i els
l’escrutini
apoderats de les candidatures disposen d’un dia per
presentar reclamacions)
La JEIB resol per escrit les reclamacions i les
protestes presentades i les comunica immediatament
1 dia per a
als representants i als apoderats de les candidatures
resoldre
(la JEIB resol les reclamacions i les protestes en el
termini d’un dia)
Recurs contra la resolució anterior presentada pels
representants i pels apoderats generals davant la
1 dia per a
recórrer
JEIB (els representants generals disposen d’un dia per
presentar un recurs contra la resolució)
En el termini
La JEIB tramet l’expedient, juntament amb el seu
d’un dia
informe, a la Junta Electoral Central
d’haver-se
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Art. 108.3 LOREG

Art. 108.3 LOREG

Art. 108.3 LOREG

Art. 108.3 LOREG

Art. 108.4 LOREG
Art. 108.6 LOREG
Art. 41.5 de
l’Estatut
d’Autonomia de les
Illes Balears
Disposició
Transitòria 1ª de la
Llei Electoral de
Consells

La JEIB notifica aquesta tramesa als representants de
les candidatures i els cita perquè puguin comparèixer
davant la JEC

interposat el
recurs

Els
representants
de les
Els representants de les candidatures compareixen
candidatures
davant la JEC
compareixen
l’endemà de la
tramesa de
l’expedient
El termini per
rebre les parts
La JEC rep en audiència les distintes parts
no pot ser
superior als dos
dies
La resolució del
La JEC resol el recurs i trasllada la resolució a la JEIB recurs s’ha de
fer el dia
següent
La JEIB procedeix a la proclamació d’electes finalitzat
A partir del 31
el termini per a presentar recursos o s’han resolt per
de maig
les juntes competents
La JEIB publica en el BOIB els resultats generals i per
circumscripcions electorals
Sessió constitutiva del Parlament de les Illes Balears

Fins 25 de juny

Constitució dels consells insulars

Entre el 16 de
juny i el 9 de
juliol

EL CONTENCIÓS ELECTORAL

Art. 112.1 LOREG

Interposició de recurs contenciós electoral davant la
JEIB

Art. 113.1 LOREG

Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del
TSJIB

dins els tres
dies següents a
l’acte de
proclamació
d’electes
Un cop acabat
el període de
prova, la Sala,
si n’era el cas,
ha de dictar
sentència en el
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Art. 114.1 LOREG

Notificació de la sentència

114.2 LOREG

Presentació de recurs d’empara davant el Tribunal
Constitucional contra la sentència

114.2 LOREG

Resolució del recurs d’empara

termini de
quatre dies
No més tard
del 37è dia
posterior a les
eleccions
L’empara s’ha
de sol·licitar en
el termini de
tres dies
Durant els
quinze dies
següents
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