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§ Modificats tres articles de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
El 9 de febrer de 2022 es va publicar en el BOE la Ley Orgánica 1/2022, de 8 de febrero, de
reforma de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de
las Illes Balears, para la supresión del aforamiento de los Diputados y las Diputadas del
Parlamento de las Illes Balears y de los miembros del Gobierno de las Illes Balears.

§ Jornades sobre Autonomia, costes i litoral
Obert el termini d’inscripció de les Jornades que es desenvoluparan a Palma els dies 31 de març
i 1 d’abril de 2022. Les sessions, que tindran lloc a la seu del Col·legi d’Advocats de les Illes
Balears, es podran seguir també des de les seus corporatives d’Eivissa i de Menorca.

§ Properes activitats formatives
 Març-maig: Cicle formatiu dedicat a la problemàtica jurídica dels fons Next Generation EU,
organitzat per l’EBAP, en col·laboració amb l’Oficina de Planificació i Coordinació
d’Inversions Estratègiques i l’IEA. Més informació
 28 d’abril: Novetats en la gestió dels convenis de col·laboració, seminari presencial
organitzat per l’IEA, adreçat a funcionaris de la CAIB. Pròximament s’obrirà la inscripció.

§ Publicades diverses normes d’interès
 Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la
circularitat del turisme de les Illes Balears.

 Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica.
 Llei d’educació de les Illes Balears (BOPIB 11/03/2022; pendent de publicació en el BOIB).

§ Novetats editorials de l’IEA
 Secretarios, interventores y tesoreros de la administración local (1812-2013) (Especial
referencia a las Illes Balears), de Nicolau Conti Fuster, publicat per Lleonard Muntaner,
Editor, amb la nostra col·laboració.
 Legislació lingüística. Volum I. Usos institucionals i funció pública, núm. 14 de la
col·lecció «Eines».
 Un nou marc legal per als consells insulars, ara també accessible en versió PDF.

§ Dues sentències rellevants del TC
 La STC 18/2022, de 8 de febrer, desestima el recurs d’inconstitucionalitat contra dos articles
de la Llei del Parlament de Catalunya 8/2020, de 30 de juliol, d’ordenació del litoral.
 El TC ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de la
Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció
de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge (nota de premsa).

http://iea.caib.es

