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Article 8
Col$laboració entre administracions
Les administracions competents han d'establir i aplicar
criteris de coordinació interinstitucional que impedeixin la
duplicitat de les actuacions per satisfer el mateix servei.
Les administracions competents, dins del seu àmbit
competencial i territorial, promouran la implicació de les
entitats locals en la difusió del coneixement, de la informació i
dels recursos entre els potencialment interessats, i de l'existència
dels programes d'autonomia o emancipació que aquesta llei
estableix, i la seva col$laboració activa en la difusió, l'aplicació
i l'eficàcia d'aquests programes. A aquest efecte, es podran
establir els convenis de col$laboració interadministrativa que
siguin pertinents.
Article 9
Entitats d'iniciativa social
Les administracions competents fomentaran la col$laboració
amb les entitats privades sense ànim de lucre que contribueixin
al compliment dels objectius previstos en aquesta llei, en els
termes establerts legalment.
Disposició addicional única
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
elaborarà en el termini màxim de 12 mesos des de l'endemà a
l'entrada en vigor d'aquesta llei, un pla integral que inclogui les
accions i els objectius per fer realitat l'existència d'una xarxa de
suport eficaç per als joves inclosos en un programa d'autonomia
personal.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament
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1.1.2. REGLAMENT DEL PARLAMENT
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, aprovà la Modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 21 DEL
REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les exigències de major transparència en les variacions
patrimonials dels càrrecs públics, els precedents de les mesures
adoptades en l'àmbit local i en d'altres parlaments, així com el
consens que s'ha produït recentment entre els grups
parlamentaris sobre la matèria, conviden a reconsiderar el
tractament que fa de les declaracions sobre béns patrimonials
dels diputats i les diputades el Reglament en la seva darrera
reforma, a fi que el contingut de les dites declaracions sigui
accessible a tots els ciutadans.
Article únic
S’afegeix un nou apartat, 2 bis, a l'article 21 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, amb el següent text:
"2 bis. La declaració a què es refereix aquest article serà
pública. Aquesta publicitat es farà efectiva mitjançant la
publicació immediata de les declaracions a la pàgina web
del Parlament de les Illes Balears, en un format que no sigui
susceptible de ser manipulat per tercers, així com al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, un cop hagin rebut
la conformitat de la Mesa de la cambra.”

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti totes
les disposicions que siguin necessàries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta llei.

Disposició final

Disposició final segona
Normativa sobre la renda mensual

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria de serveis socials, en el termini màxim de
18 mesos elaborarà la normativa que reguli la renda mensual
que recull l’article 5.e) d’aquesta llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, a 26 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

