
GESTIÓ DELS 
ÒRGANS 

COL·LEGIATS



Utilitzar les tasques i tràmits per facilitar la gestió dels 

assumptes de la JGL o del PLE

Elabora la proposta pel PLE 
o la JGL i vincula el 

document a l’expedient del 
PLE o JGL

Genera el document d’ordre del dia 
de la sessió i posa un nota en el tràmit 
indicant que s’ha acceptat

1

4

S’incorpora en 
l’ordre del dia?

SI

NO

Vincula el document rebut 
pel tràmit a l’expedient 
origen.

Gestor de secretaria

Envia un avís indicant el 
calendari de la sessió i 
l’expedient

Crea l’expedient de la sessió.
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Un cop creat els certificats o els 

acords,  tanca els tràmits vinculats amb 
l’expedient de la sessió.

En l’expedient de la sessió 

genera un nou tràmit 9. Adopció 
de l’acord i certificació.
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Tècnics dels serveis

Envia un tràmit de tipus 8. Proposta 
d’acord al gestor de secretaria. 

9

Tanca el tràmit indicant 
el motiu.



Què fa el gestor de secretaria?

Envia un avís indicant el calendari de la 
sessió (fins quina data es poden enviar 
propostes) i indicant l’expedient

En el nom ha de constar si es tracta de 
JGL o PLE i el número de la sessió. Ex. 

SSSS_N_AAAA_NOM. 1046_1_2018: JGL NUM 27 
ABRIL

Genera el document d’ordre del dia de la sessió amb la 
informació dels documents que li apareixen en la plantilla 
genèrica, o exportant el llistat de documents de l’expedient. 
Per a cada tràmit que li han enviat, posa una nota indicant si s’ha 
acceptat o no, i en cas que no entri en la sessió, es tanca el 
tràmit.
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1 Crea l’expedient de la sessió.

2

(···)
Pot consultar els tràmits vinculats amb l’expedient de la sessió. 

En l’expedient de la JGL o del Ple genera un nou tràmit 9. 
Adopció de l’acord i certificació. Aquest tràmit se l’assignarà a sí 
mateix i es considerarà un tràmit d’espera de que es 
completin les signatures. dels documents. 
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Un cop creat els certificats, es tanquen els tràmits vinculats amb 
l’expedient de la sessió, indicant que els certificats i els acords es troben a 
l’expedient de la sessió. Caldrà que vinculi el document de l’acord a 
cadascun dels tràmits abans de tancarlos.
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Vincula l’acta de la sessió a l’expedient anual que conté les actes 
del PLE o de la JGL (per a JGL sèrie 1045; per a PLE1028)

+



Què fa el tècnic?

Envia un tràmit de tipus 8. Proposta d’acord al 

gestor de secretaria
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(···)

Vincula el document a l’expedient de JGL

o del Ple

• Envia un tràmit al gestor de secretaria 
que gestionarà l’ordre del dia, 

incorporant el document en el tràmit. 
• En el títol del tràmit s’ha d’informar 

breument de l’assumpte, si es tracta de 

PLE o de JGL i del número de la sessió
• En la descripció del tràmit s’ha de fer 

constar l’expedient d'origen: 
SSSS_N_AAAA

Rebrà un avís conforme s’ha  completat el tràmit i 
els acords estan disponibles. El tràmit apareixerà 
completat.

Cal que vinculi el document de l’acord al seu expedient 
d’origen per tal que en fer la notificació tinguin disponible la 
informació de tercers
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