Núm. 6 [gener de 2022]
§ Jornades sobre Autonomia, costes i litoral
Els dies 31 de març i 1 d’abril de 2022 tindran lloc, a la seu de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
les Illes Balears, aquestes jornades, organitzades conjuntament per la Direcció General de
Territori i Paisatge i l’IEA. Pròximament trobareu més informació.

§ Proper número de la Revista Jurídica de les Illes Balears
Us avançam el sumari del número 21 de la RJIB, publicació que el mes de febrer trobareu a
https://revistajuridicaib.icaib.org/. A la mateixa web, hi ha disponibles tots els números
publicats. Podeu sol·licitar un exemplar en paper dels números anteriors en aquest formulari.

§ Darreres publicacions de l’IEA
 Legislació d’habitatge, núm. 13 de la col·lecció «Eines».
 Un nou marc legal per als consells insulars, núm. 5 de la «Col·lecció Debats».
Teniu disponibles aquestes i altres novetats editorials de l’IEA aquí.

§ Vídeos de les jornades i seminaris
A l’apartat Arxius audiovisuals de la secció Activitats de la nostra pàgina web trobareu
l’enregistrament de les jornades i seminaris organitzats per l’IEA els anys 2020 i 2021.

§ Llibres d’interès
 Comentarios a la Constitución Española de 1931 en su noventa aniversario, publicat pel
Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, editat sota la direcció dels catedràtics de Dret
Constitucional Joan Oliver Araujo i Agustín Ruiz Robledo.
 Vocabulari de dret, reeditat per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de
les Illes Balears, una obra col·lectiva coordinada pels professors Antoni Llabrés i Eva
Pons.

§ Publicada la llei estatal de l’ingrés mínim vital
En data 21 de desembre de 2021 es va publicar en el BOE la Llei 19/2021, de 20 de desembre,
per la qual s’estableix aquest ingrés.

§ Aprovat l’acord per al traspàs de les competències d’ordenació turística al Consell
de Mallorca
Mitjançant el Decret 50/2021, de 13 de desembre, publicat en el BOIB de 14 de desembre de 2021,
s’aprova l’Acord del Ple de la Comissió Mixta Govern-Consells Insulars de 10 de desembre de 2021.

http://iea.caib.es

