Núm. 9 [juliol de 2022]
Apareix la primera Guia de bones pràctiques sobre escrits, informes orals i actuacions
judicials
Aquesta obra ha estat coeditada pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears i l’Institut
d’Estudis Autonòmics, i ha comptat amb la col·laboració de diversos col·lectius jurídics de la
nostra comunitat autònoma. Aquí teniu l’enllaç.

Mediación y arbitraje en la Administración Pública
És el títol de l’obra dirigida per Felio José Bauzá Martorell i publicada per Bosch (Wolters Kluwer)
amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Autonòmics.

El darrer número de la Revista Jurídica de les Illes Balears ja és al vostre abast
Podeu trobar el núm. 22 de la RJIB, el qual conté una secció monogràfica dedicada a problemes
actuals del dret civil, fent clic 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.

Propers seminaris presencials organitzats per l’Institut
 22 de setembre: “Una visió pràctica del dret d’accés a la informació pública”, que serà
impartit per Nuria García Barco. Trobareu més informació en el pròxim ÍTEMS.
 7 d’octubre: “Una llei pels drets de les persones sense llar”, a cura d’Antoni Milian i Massana.
Pròximament disposareu de més informació.

Publicades diverses normes d’interès
 Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del
turisme de les Illes Balears.
 Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars.
 Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Aquesta Llei modifica la
Llei 39/2015.

El Tribunal Constitucional anul·la les autoritzacions pels TSJ de les mesures
sanitàries per a la protecció de la salut pública
La STC 70/2022, de 2 de juny, estima la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal
Superior de Justícia d’Aragó en relació amb l’article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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