INTRODUCCIÓ A LA LLEI 19/2014, DEL 29 DE
DESEMBRE, DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA
INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN
La Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació
pública i bon govern neix de la necessitat de regular conceptes bàsics com són la
transparència, l’accés a la informació, el bon govern i el govern obert per poder
parlar d’una Administració que dóna compliment al principi de legalitat i de qualitat
en les seves actuacions.
Aquesta llei vol introduir un canvi de paradigma i aconseguir una veritable cultura
administrativa de transparència i de participació ciutadana en els assumptes
públics, així com de millora en la qualitat de la informació pública i de la gestió
administrativa, de la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat en la
gestió pública.
Què entenem per transparència i accés a la informació pública?
El dret a l’accés a la informació pública és el dret subjectiu que es reconeix a les
persones per sol·licitar i obtenir la informació pública, en els termes i condicions
que s’hi estableixi. Les administracions han de transmetre al ciutadà la informació
necessària perquè pugui entendre i avaluar la gestió de les administracions i així
afavorir la seva participació (publicitat activa).
La transparència implica un paper actiu de l’Administració de tramesa d’informació,
l’exigeixi o no el ciutadà. No es tracta només de publicar dades, es tracta de
transmetre informació i de fer que la publicació de dades sigui ben estructurada i
gestionada. El ciutadà ha d’entendre el que se li ensenya i, per tant, la informació
ha de ser clara, ha d’estar actualitzada i ha de ser avaluable.
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.
Per tal d’aconseguir aquest canvi de paradigma i implicar tots els servidors públics,
la Llei catalana ha concretat un ampli llistat d’obligacions per a les administracions
públiques i el Teatre Nacional de Catalunya, com a societat amb participació
majoritària de la Generalitat de Catalunya, té la voluntat de portar-les a terme per
mitjà del Portal de transparència i bon govern creat al seu web www.tnc.cat.

Aquest portal s’estructura en sis grans àrees:
-

Introducció a la llei 19/2014
Organització
Economia i finances
Contractació
Línies d’actuació
Dret d’accés a la informació pública

Alhora, aquestes grans àrees es subdivideixen en apartats específics de contingut
on s’indica, si escau, qui és el responsable de l’actualització de la informació, la
data de la seva publicació i la periodicitat prevista per a les actualitzacions futures.
Així mateix, en el Contracte programa que el TNC té signat amb l’Administració de
la Generalitat de Catalunya s’especifica com l’Entitat ha d’assolir els objectius de
servei públic encomanats per mitjà de tota una sèrie d’indicadors que determinaran
el grau d’acompliment d’aquests objectius. La publicació del resultat d’aquests
indicadors d’avaluació d’objectius, que es pot veure en l’apartat de Contracte
programa d’aquest Portal de transparència i bon govern, és el mitjà pel qual la
Societat mostra l’avaluació del servei prestat.
Finalment, esmentar que la reutilització d’informació pública és lliure i no
restringida. Per a qualsevol dificultat en la comprensió o reutilització d’aquesta
informació, en l’apartat de Sol·licitud d’informació pública d’aquest portal es poden
demanar aclariments o sol·licitar la informació pública en un altre format.
D’altra banda, hi ha informacions diverses sobre altres qüestions que el TNC no
publica en el seu Portal de transparència i bon govern perquè es tracta d’una
informació accessible per altres mitjans o perquè no està sotmès a l’obligació de
publicar-la. En aquest sentit, els apartats que no s’especifiquen en el Portal estan
relacionats amb:
•

El catàleg de serveis, atès que els serveis que presta l’Entitat s’especifiquen
i es detallen en altres apartats del web com el que fa referència a la
programació, al servei educatiu o al servei a les empreses.

•

El catàleg de procediments, perquè en tractar-se d’una societat mercantil de
caràcter públic els actes del TNC no tenen caràcter administratiu.

•

L’inventari dels béns mobles amb un valor especial, atès que el TNC no
disposa de béns mobles amb un valor unitari igual o superior a 207.000 €.

•

La informació econòmica relativa a la gestió del patrimoni, atès que no hi ha
informació de la Societat inclosa en la memòria d’arrendaments i compres
de la Llei de Pressupostos de la Generalitat.

•

La contractació patrimonial perquè el TNC no té signada cap contractació del
tipus patrimonial per ser publicada.

•

L’activitat subvencional, atès que aquesta Societat no atorga subvencions ni
ajuts públics.

•

Plans territorials sectorials, atès que el TNC 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 per ser publicats en el seu 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.

•

La relació dels llocs ocupats per personal adscrit pels adjudicataris de
contractes signats amb el TNC que, en virtut del contracte, duguin a terme
una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en el TNC, atès
que no existeixen.

En conclusió, el TNC, com a entitat prestadora d’un servei públic, ha creat el Portal
de transparència i bon govern en compliment 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.

