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ÍTEM 1.1.5. Agenda Institucional dels alts càrrecs 

Informació institucional i organitzativa: informació institucional  

Prové de l’obligació legal: Article: 55.1.c de la Llei 19/2014, del 29 de desembre 

Article 55.   Principis d’actuació  
1. Els alts càrrecs han d’actuar d’acord amb els principis ètics i les regles de conducta següents: 
c) La transparència de les activitats oficials, dels actes i decisions relacionats amb la gestió dels 
assumptes públics que tenen encomanats i de llur agenda oficial, als efectes de publicitat del Registre de 
grups d’interès, establert pel títol IV.  

Informació a publicar: 

Es recomana mostrar el calendari d’activitats oficials dels alts càrrecs que tinguin una 

repercussió en el compliment de la missió institucional. De cada acte previst s’indicarà el títol, la 

descripció del mateix, la data i horari i el lloc.  

S’ha de publicar l’agenda oficial de les reunions i audiències mantingudes pels alts càrrecs amb 

els grups d’interès. 

També es pot incorporar la descripció de la freqüència amb la qual s’actualitza el contingut 

d’aquesta agenda. 

Explicació: 

Els termes de la lletra c) de l’article 55.1 de la LTC no són clars, pel que fa a l’últim incís “als 

efectes de publicitat del registre de grups d’interès”. Poden haver diferents interpretacions. 

Una d’aquestes seria la d’entendre que l’obligació de publicitat només afecta a l’agenda oficial 

dels alts càrrecs pel que fa als grups d’interès, la qual cosa connectaria amb l’article 49.2 de la 

LTC. Aquest article disposa que “el registre (de grups d’interès) ha de donar publicitat de les 

actuacions dels grups d’interès, especialment de les reunions i audiències tingudes amb 

autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de les comunicacions, els informes i 

les altres contribucions amb relació a les matèries tractades”. 

I una altra interpretació seria la d’entendre que s’ha de fer publicitat de les activitats oficials dels 

alts càrrecs com també i , en especial, de l’agenda oficial quan es tracta de grups d’interès.  

En cap altre article de la Llei es fa referència a la necessitat de donar publicitat a l’agenda 

oficial. 

La recomanació, no obstant, és la de publicar també el calendari d’activitats oficials dels alts 

càrrecs que tinguin una repercussió en el compliment de la missió institucional. 

Ítems relacionats: 

http://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/relacionats-

grup1/#1-1 

 

http://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/relacionats-grup1/#1-1
http://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/relacionats-grup1/#1-1
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On localitzo la informació?  

A la web municipal; a les unitats responsables de l’ens local 

Tipus ítem:  

Manual 

Gràfic:  

No 

Font:  

Propi ens 

Modelatge de dades:  

 Descripció.  

 Enllaç al calendari compartit. 

 

 


