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Nota a l’edició 

A diferència d’altres dossiers documentals, aquest dossier no conté els apartats habituals 
(normativa, jurisprudència, bibliografia) sinó que únicament facilita l’accés a la normativa 
esmentada en el Projecte de llei del Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a 
la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears a través d’enllaços fets sobre el 
propi text del Projecte publicat en el BOPIB núm. 145, de 4 de març de 2022. Consta de la portada 
(p. 1) i el sumari (p. 2). A través del títol del Projecte de la pàgina 2 s’accedeix a un document 
en format .pdf amb el text del Projecte amb els enllaços i amb marcadors al costat esquerre de 
la pantalla que us facilitaran la navegació.  

En cada cas s’ha cercat la norma consolidada. Si s’ha comprovat que no existia cap modificació 
de la norma original els enllaços condueixen a la publicació oficial respectiva, BOE o BOIB.  

Es dóna preferència a la norma en català. No obstant, sovint ens veiem obligats a fer els enllaços 
a fitxers trets del serveis que tenim contractats, Insignis o La Ley Digital. En aquest darrer cas, 
les normes només són visibles pels usuaris del sistema però no són visibles en obert a través 
d’internet.  

Esperem que aquesta eina de treball us sigui útil. 

Servei de Biblioteca i Documentació 

http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_12_mes_urg_turisme/Text_projecte_llei_decret_llei.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_12_mes_urg_turisme/Text_projecte_llei_decret_llei.pdf
http://contingutsweb.parlamentib.es/Biblioteca/DossierDocumental/Legislatura_10/10_12_mes_urg_turisme/Text_projecte_llei_decret_llei.pdf

	sumari_35_09_serveis_socials.pdf
	11TLey Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por 11T12Tel11T12T que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capita...
	Ley 43/2015, de 9 de octubre, del tercer sector de acción social (Versión consolidada)
	Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (Versión consolidada)
	Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears (Versió consolidada)
	Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social
	Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular de...
	Decret 14/2016, d'11 de març, pel qual s'aprova el text consolidat del Decret sobre contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
	Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera bàsica de serveis socials de les Illes Balears 2017-2020 i s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals (Versió consolidada)




