POLÍTICA DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON
GOVERN DEL MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i
bon govern neix de la necessitat de regular aquests conceptes bàsics i el govern
obert per poder parlar d’una Administració que dóna compliment al principi de
legalitat i de qualitat en les seves actuacions.
S’entén per bon govern i govern obert les accions del govern encaminades a
aconseguir el flux d’informació entre l’Administració i el ciutadà que requeriran un
canvi en la forma de treballar i de relacionar-se amb el ciutadà. Aquestes accions
han de servir per fer un govern responsable, més obert i més eficaç.
La política de Responsabilitat Social del Museu Nacional d’Art de Catalunya ja
contempla la transparència i l’accés a la informació per part del ciutadà com una de
les seves línies més importants. Per això, considera oportunes les obligacions
derivades de la Llei catalana de transparència i facilita informació àmplia a través del
web i concretament dins dels diferents apartats de la secció El museu.
La reutilització d’informació pública és lliure i no restringida. Per a qualsevol dificultat
en la comprensió o reutilització d’aquesta informació, en l’epígraf “Per saber-ne més”
de la pàgina d’Organització es poden demanar aclariments o sol·licitar la informació
pública en un altre format.
Sobre el catàleg i carta de serveis, la informació es detalla en altres seccions del
web, com ara la visita, la col·lecció, les exposicions, les activitats, aprendre i
participa.
Tanmateix, hi ha informacions sobre algunes qüestions de la Llei de Transparència
que el Museu Nacional no publica al web ja que no hi tenen aplicació tals com les
relacionades amb:
-la contractació patrimonial perquè el Museu Nacional d’Art de Catalunya no té
signada cap contractació del tipus patrimonial per ser publicada.
-plans territorials sectorials, atès que el Museu Nacional d’Art de Catalunya no té
plans territorials, ni urbanístics, ni d’espais d’interès natural, ni altres plans ni
programes que s’hagin elaborat en compliment d’una norma amb rang de llei o que
s’hagin de publicar amb caràcter obligatori al web.
-informació cartogràfica perquè no procedeix.
-les decisions i actuacions de rellevància jurídica dins l’Administració Pública, ja que
és una entitat que no aprova ni promou cap tipus de norma.

En conclusió, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, com a entitat prestadora d’un
servei públic ofereix a través del web un ambli ventall de dades relacionades amb la
transparència i bon govern en compliment del seu compromís de Responsabilitat
Social i del nou marc legal però, sobretot, conscient de la importància d’assumir el
gran repte que suposa oferir una actuació clara, transparent i que garanteixi en tot
moment el dret d’accés a la informació al ciutadà.
Els usuaris són convidats a deixar comentaris al blog i a compartir múltiples pàgines
del web, així com a interactuar amb el museu via les diferents xarxes socials on
aquest participa i que es troben especificades a l'
apartat Connecta del web.
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