Núm. 5 [novembre de 2021]
§ Propers seminaris presencials organitzats per l’Institut
 18 de novembre: La gestió documental i els arxius de les administracions públiques. Oberta
la inscripció.
 13 de desembre: La qualitat de les normes: el parlamentarisme racionalitzat o la irracionalitat
del procediment legislatiu. Pròximament s’obrirà la inscripció.
§ Projecte de llei de consells insulars
El Consell de Govern de les Illes Balears, en data 20 de setembre, va aprovar el Projecte de llei de
consells insulars, que actualment es troba en fase de tramitació parlamentària. Podeu consultar a la
nostra web la documentació relativa a les Jornades que va organitzar l’IEA.
§ Enllestit l’acord per al traspàs de les competències d’ordenació turística al Consell de Mallorca
La secció insular de Mallorca de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars va assolir
el 13 d’octubre aquest acord que tindrà efectes a partir de l’1 de gener de 2022, i que ha de ser
ratificat pel ple de la Comissió Mixta.
§ Primera edició en castellà de l’obra Legislación de las Illes Balears. Textos fundamentales
En breu tindreu disponible en aquest enllaç, en format electrònic, aquest volum de la «Col·lecció
legislativa» de l’IEA, que recull les disposicions principals de l’ordenament jurídic balear. Amb aquest
títol s’estrena el nou disseny de la Col·lecció.
§ X Foro de las Autonomías
El Foro, que va tenir lloc al Senat el dia 21 d’octubre, versà sobre l’Informe Comunidades Autónomas
2020 que elabora, com cada any, l’Observatori de Dret Públic de Barcelona en col·laboració amb la
majoria de les comunitats autònomes. Teniu disponibles les ponències en aquest enllaç.
§ Consultau les novetats en matèria d’autonomies
A l’apartat Actualitat de la secció Estat autonòmic de la nostra pàgina web trobareu legislació
autonòmica comparada, jurisprudència constitucional i controvèrsies competencials Estat-CAIB.
§ Dues sentències rellevants del Tribunal Constitucional
 El TC ha estimat la qüestió d’inconstitucionalitat promoguda per la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia, Ceuta i Melilla, i declara la
inconstitucionalitat i nul·litat de diversos articles del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals relatius al denominat impost de plusvàlua municipal. Vegeu aquí la nota de premsa.
 El TC ha estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat presentat per cinquanta-un diputats
del Grup Parlamentari Vox del Congrés contra el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, que va
declarar el segon estat d’alarma; l’Acord del Ple del Congrés dels Diputats de 29 d’octubre de 2020,
que va autoritzar la seva pròrroga, i el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, que el prorrogà.
Més informació.

http://iea.caib.es

