NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Règim jurídic del Govern i de l’Administració
Amb posterioritat a la data de tancament d’aquesta quarta edició del volum 1 de la
col·lecció «Eines» (desembre 2020), s’han produït les modificacions següents:

(§1)
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques
En el paràgraf segon de l’apartat 4 de l’article 62 (p. 42), on diu «..., quan, encara que
es compleixi alguna de les condicions anteriors, el denunciant...» ha de dir «..., quan,
encara que no es compleixi alguna de les condicions anteriors, el denunciant...».
La disposició final novena de la Llei 10/2021, de 9 de juliol, de treball a distancia (BOE
núm. 164, de 10 de juliol), ha modificat la disposició final setena amb la mateixa
redacció que ja va establir el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre (BOE
núm. 253, de 23 de setembre).

(§4)
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
La disposició final quarta del Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures
extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s’han de
finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (BOIB núm. 49, de 13 d’abril), ha afegit un nou paràgraf en l’apartat 3 de
l’article 65, amb el contingut següent (p. 184):
En tot cas, li correspon analitzar la sostenibilitat financera dels contractes de
concessió d'obres i de concessió de serveis i els acords de restabliment de
l'equilibri del contracte en els termes que preveuen els apartats 3 a 6 de l'article
333 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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