
 

Núm. 8 [maig de 2022] 
 

Agenda d’activitats formatives  
 16 de maig: jornada “Experiències en la gestió dels fons en el marc del Pla de Recuperació per 

a Europa”, que tindrà lloc al Parc Bit, i amb la qual es posa fi al Cicle formatiu dedicat a la 
problemàtica jurídica dels fons Next Generation EU. Més informació. 

 27 de maig: Dret a la informació i dret a l’oblit en les administracions públiques, seminari 
presencial organitzat per l’IEA. Oberta la inscripció.  

 

Publicades diverses normes d’interès 
 Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears, modificada pel Decret llei 4/2022, 

de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi 
econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna. 

 Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco 
del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania 

 Decret 11/2022, d’11 d’abril, pel qual es regula el règim de control intern que ha d’exercir la 
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 

Novetat editorial de l’IEA 
 Llei d’educació de les Illes Balears, núm. 15 de la col·lecció «Eines», pròximament disponible 

en versió electrònica i en paper. 
 

Vídeos de jornades i seminaris 
A l’apartat Arxius audiovisuals de la secció Activitats de la nostra pàgina web trobareu 
l’enregistrament de les jornades sobre Autonomia, costes i litoral, que varen tenir lloc els dies 31 
de març i 1 d’abril, i pròximament del seminari sobre les Novetats en la gestió dels convenis, que 
va tenir lloc el 28 d’abril. Així mateix, es pot accedir a altres jornades i seminaris de l’IEA dels 
anys 2020, 2021 i 2022. 
 
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. 
 

Sentències rellevants recents 
 El Tribunal Constitucional empara una unió de fet exclosa d’un benefici fiscal (nota de premsa). 

 El Ple del TC estima el recurs d’empara del Grup Parlamentari Socialista en el Parlament de 
Catalunya contra la decisió de la Mesa que va acordar la votació electrònica per a l’elecció d’un 
senador autonòmic (nota de premsa). 

 La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, en la Sentència núm. 428/2022, de 6 
d’abril, es pronuncia sobre el règim de carrera professional aplicable al personal estatutari fix 
dels serveis de salut en promoció interna temporal. 
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