NOTA D’ACTUALITZACIÓ
Legislació de transparència i accés a la informació publica
Amb posterioritat a la data de tancament d’aquesta edició del volum 12 de la col·lecció
«Eines» (desembre 2020), s’han produït les modificacions següents:
(§1) Llei 19/ 2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
 En la nota 21 (p. 26) cal tenir en compte que el Reial decret 307/2020, d’11 de febrer, ha
estat derogat pel Reial decret 683/2021, de 3 d’agost, pel qual es desplega l’estructura
orgànica bàsica del Ministeri de Política Territorial (BOE núm. 185, de 4 d’agost).
Actualment, la competència en la matèria correspon a la ministra d’Hisenda i Funció
Pública.
 En la nota 25 (p. 26) el Ministeri actual és el d’Hisenda i Funció Pública.
 S’ha de substituir el text de la nota 32 (p. 31) per aquest:
«Cal tenir en compte que, d’acord amb la Resolució del Consell de Transparència i Bon
Govern de 13 de desembre de 2021 (BOE núm. 302, de 18 de desembre), per la qual es
publica el Conveni entre el Consell de Transparència i Bon Govern i la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la competència per a la resolució de les reclamacions
previstes en l’article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, correspon a aquest
Consell».
(§2) Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de
participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient (incorpora les
directives 2003/4/CE i 2003/35/CE)
 En la nota 18 (p. 50) el Ministeri actual és el d’Hisenda i Funció Pública.
(§3) Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic
 Mitjançant el Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre (BOE núm. 263, de 3 de
novembre), es modifiquen els preceptes següents: s’afegeixen els articles 3 bis (p. 57), 3 ter
(p. 57) i 10 bis (p. 63), se suprimeix la disposició addicional 3a (p. 65) i es renumeren les
disposicions addicionals 4a i 5a (p. 65 i 66) que passen a ser ara la 3a i la 4a.
(§4) Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears
 En la nota 16 (p. 83), la Conselleria actual és la de Presidència, Funció Pública i Igualtat.
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(§6) Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés
a la informació pública
 S’afegeix al títol d’aquest Decret (p. 95) una nova nota 1 amb el contingut següent:
«Aquest Decret ha estat afectat pel Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen
i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de
Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes (BOIB núm. 167, de 4 de desembre
de 2021). D’acord amb la Resolució del Consell de Transparència i Bon Govern de 13 de
desembre de 2021 (BOE núm. 302, de 18 de desembre), per la qual es publica el Conveni
entre el Consell de Transparència i Bon Govern i la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, la competència per a la resolució de les reclamacions previstes en l’article 24 de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, li correspon a aquest Consell».
 La introducció de la nova nota 1, fa que totes notes següents es renumerin. Així, el
contingut de la nota 2 a l’article 1.4 (p. 95), s’ha de substituir pel text següent:
«Les referències a la Conselleria de Presidència s’han d’entendre fetes a la conselleria
competent en matèria de transparència. D’acord amb el Decret 11/2021, de 15 de febrer,
de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (BOIB ext. núm. 21, de 15 de febrer), la Comissió per a les Reclamacions
d’Accés a la Informació Pública, actualment, està adscrita a la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica».
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