
3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes 
de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’exercici de les professions titu-
lades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives
Tram. 200-00034/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat p. 3

Projecte de llei de mesures en matèria de transpa-
rència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10
Text presentat p. 3
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple p. 4

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat p. 4

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/1994, 
de 22 de febrer, de creació del municipi de Badia per segre-
gació de part dels termes municipals de Barberà del Vallès i 
de Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de re-
solucions

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació da-
vant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats la Proposició de llei de reforma de l’impost 
sobre el valor afegit dels serveis bàsics d’aigua, electricitat, 
gas i transport
Tram. 270-00012/10
Pròrroga del termini per a proposar compareixences p. 5
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI 

I ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei de l’exercici de les professi-
ons titulades i dels col·legis professionals
Tram. 200-00030/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 96495).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 11.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Projecte de llei de mesures fiscals, finance-
res i administratives
Tram. 200-00034/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a la totalitat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca
talunya; Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (reg. 96578; 96687).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 d ies 
hàbils (de l’11.12.2014 al 12.12.2014), improrrogable.
Finiment del termini: 15.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública
Tram. 200-00035/10

Text presentat
Reg. 96981 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 09.12.2014

A la Mesa del Parlament

Jordi Baiget i Cantons, secretari del Govern de la Ge
neralitat de Catalunya,

Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 
d’avui, s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es repro
dueix a continuació:

«A proposta del conseller de la Presidència, s’aprova 
l’Avantprojecte de llei de mesures en matèria de trans
parència i accés a la informació pública, i s’autoritza el 
conseller perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita 
que es tramiti en lectura única.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelo
na, el 2 de desembre de 2014.

Projecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública

Preàmbul

La Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de trans
parència, accés a la informació pública i bon govern, 
regula a l’article 24 un règim de reclamació contra les 
resolucions expresses o presumptes de les administra
cions públiques en matèria d’accés a la informació pú
blica, que es pot interposar potestativament i amb ca
ràcter previ a la seva impugnació en via contenciosa 
administrativa.

L’apartat 1 de la disposició addicional quarta de la llei 
estatal estableix que en els supòsits de resolucions dic
tades per les administracions de les comunitats autò
nomes i del seu sector públic i per les entitats locals 
compreses en el seu àmbit territorial, la resolució de la 
reclamació prevista a l’article 24, amb les excepcions 
que determina el segon paràgraf d’aquest mateix apar
tat, correspon a l’òrgan independent que determinin 
les comunitats autònomes. L’apartat 2 de la mateixa 
disposició addicional preveu també que les comunitats 
autònomes poden atribuir la competència per a la reso
lució de la reclamació a l’òrgan estatal creat a la llei i 
que a aquest efecte han de signar el corresponent con
veni amb l’Administració General de l’Estat en el qual 
s’estipulin les condicions en què la Comunitat Autòno
ma sufragarà les despeses derivades de l’assumpció de 
competències per part de l’òrgan estatal.

D’acord amb la disposició final novena de la llei esta
tal, que preveu l’entrada en vigor d’aquest règim d’im
pugnació el 10 de desembre de 2014, esdevé urgent 
l’adopció de la mesura que permeti determinar l’òr
gan independent que té la competència per resoldre 
les reclamacions potestatives contra les resolucions 
expresses o presumptes de les administracions públi
ques catalanes en matèria d’accés a la informació pú
blica. La present llei resulta necessària, com a mesura 
que pot tenir caràcter provisional o temporal, fins que 
no estigui efectivament constituït l’òrgan designat per 
la Llei de transparència, accés a la informació públi
ca i bon govern aprovada pel Parlament de Catalunya. 
En aquestes circumstàncies, mitjançant la present llei 
s’atribueix de forma provisional aquesta competèn
cia a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que, 
d’acord amb la Llei 32/2010, d’1 d’octubre, és l’or
ganisme independent que té per objecte garantir, en 
l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets 
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a la protecció de dades personals i d’accés a la infor
mació que hi està vinculada.

Article únic. Òrgan competent per resoldre les 
reclamacions en matèria d’accés 
a la informació pública

Contra les resolucions expresses o presumptes de les 
administracions públiques de Catalunya en matèria 
d’accés a la informació es pot interposar una reclama
ció davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, 
en els termes establerts en la legislació vigent sobre 
transparència i accés a la informació pública.

Disposició addicional única. Àmbit subjectiu 
d’aplicació

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per administracions 
públiques de Catalunya les enumerades en l’article 3 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. Tanmateix, també és 
d’aplicació a les altres entitats enumerades a l’article 
2 de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, que es
tiguin vinculades o siguin dependents o participades 
per les administracions públiques de Catalunya.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publi
cació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de l’acció exterior de Catalunya.

2. Acord del Govern de 25.11.2014, pel qual s’aprova la 
memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de me
sures en matèria de transparència i accés a la informa
ció pública.

3. Avantprojecte de llei relatiu al règim d’impugnació 
d’actes en matèria d’accés a la informació pública (ver
sió inicial sotmesa a tràmit d’audiència).

4. Oficis de sol·licitud de consideracions a Comissió 
Jurídica Assessora, Associació Catalana de Municipis 
i Federació de Municipis de Catalunya.

5. Sol·licituds d’informes als departaments de Gover
nació i Relacions Institucionals i d’Economia i Conei
xement.

6. Informe de la Direcció General de Pressupostos.

7. Consideracions de la Comissió Jurídica Assessora.

8. Informe de la Secretaria d’Administració i Funció 
Pública.

9. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de trans
parència i accés a la informació pública (versió 2 in
formada pel Consell Tècnic de 25.11.2014).

10. Certificat del secretari del Govern del Consell Tèc
nic de 25.11.2014.

11. Memòria general.

12. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures 
proposades.

13. Informe jurídic.

14. Avantprojecte de llei de mesures en matèria de 
transparència i accés a la informació pública (versió 
final, aprovada en la sessió del Govern de 2.12.2014).

15. Certificació del secretari general de la Presidència.

N. de la R.: Els antecedents del Projecte de llei poden 
ésser consultats a l’Arxiu del Parlament.

Sol·licitud de tramitació en lectura única davant 
el Ple

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 96981).
D’acord amb l’article 126.1 del Reglament, s’admet a 
tràmit. La sol·licitud de tramitació en lectura única és 
en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una 
propera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.

3.01.02. PROPOSICIONS DE LLEI

Proposició de llei de modificació de l’article 
6 del text refós de la Llei de protecció dels 
animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008
Tram. 202-00050/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 
a l’articulat

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96480).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 18.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 
1/1994, de 22 de febrer, de creació del mu-
nicipi de Badia per segregació de part dels 
termes municipals de Barberà del Vallès i de 
Cerdanyola del Vallès
Tram. 202-00071/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió 
(reg. 96980).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 
dies hàbils (del 05.12.2014 al 09.12.2014).
Finiment del termini: 10.12.2014; 09:30 h.
Acord: Presidència del Parlament, 05.12.2014.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN 
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-
grés dels Diputats la Proposició de llei de re-
forma de l’impost sobre el valor afegit dels 
serveis bàsics d’aigua, electricitat, gas i 
transport
Tram. 270-00012/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya (reg. 96483).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 10.12.2014 al 12.12.2014).
Finiment del termini: 15.12.2014; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.12.2014.
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