ESTATUT DE LA CÚRIA DIOCESANA DE
LA DIÒCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
CAPÍTOL V - DELEGACIONS DIOCESANES - ARTICLE 24
Naturalesa i funcions
1. Les anomenades “Delegacions Diocesanes”
són organismes optatius de les diòcesis,
mitjançant els quals, el bisbe i la diòcesi com
a tal, realitza o coordina la seva acció pastoral en els diversos camps pastorals. Estan al
servei de l’activitat pastoral de la diòcesi, de
les parròquies i de les institucions, en la mesura en què siguin útils per a la coordinació,
l’animació, l’assessorament i la promoció de
la pastoral en un camp específic.
2. La tasca de les Delegacions està determinada per aquesta condició, de constituir una
ajuda i un servei pastoral a la Diòcesi i a les
parròquies. En aquest sentit, el delegat actuarà en comunió amb el Bisbe i caldrà un
mandat explícit del Prelat quan un delegat,
segons el parer del Prelat, hagi de realitzar
un acte amb efectes jurídics o econòmics.
3. El Bisbe mirarà de dotar-les d’instruments i
personal suficients per al seu treball, pel fet
que constitueixen un instrument molt valuós
en les seves mans per a l’assessorament i l’acció pastoral diocesana en els seus àmbits respectius. I les parròquies, al seu torn, no només
se’n poden servir com a ajuda per a l’activitat
pastoral, sinó que també hi presten la seva
col·laboració i es deixen coordinar per elles en
les activitats diocesanes, o en allò que vingui
exigit pel caràcter diocesà que ha de tenir tota
acció pastoral realitzada per qualsevol comunitat o institució dins l’Església particular.

4. És, per tant, propi de les delegacions la “diocesanitat” (actuar sempre en des de la diòcesi com a tal) i l’especialització (dedicar-se
monogràficament a un determinat camp de
la pastoral diocesana). Les seves funcions
són bàsicament:
• Promoure l’activitat pastoral en el seu àmbit específic, tant en la comunitat diocesana com en les parròquies i institucions.
• Procurar que es garanteixi el caràcter diocesà de tot el treball pastoral que es realitza en la diòcesi, cosa que suposa procurar
la seva unitat i la seva coordinació.
• Servir subsidiàriament les parròquies i institucions en el terreny de l’assessorament,
suggeriment de materials i, eventualment, suplint els buits o carències que hi
existeixin.
• Participar en les reunions i actes de promoció o coordinació d’activitats pastorals
convocades per organismes supradiocesans.
5. Les delegacions procuraran la integració no
només de les parròquies i grups en unitats
més àmplies, sinó també el treball conjunt
i coordinat entre elles mateixes. En aquest
sentit tindran, com a tasca prioritària, la inserció dels propis projectes pastorals en el
pla pastoral diocesà.

CAPÍTOL V - DELEGACIONS DIOCESANES - ARTICLE 24
Naturalesa i funcions

6. Les delegacions adquireixen també més
protagonisme quan hi ha grups o moviments interparroquials o d’àmbit diocesà.
Aquests grups o moviments guardaran una
relació estreta de col·laboració i coordinació
amb la Delegació de la seva corresponent
àrea.
7. Cada Delegació, a més del Delegat, nomenat pel Bisbe diocesà, pot comptar amb un
equip assessor o consell i amb algunes persones que ajudin en la gestió. Els membres
del Consell Assessor, a més de posseir sensibilitat i preparació per al respectiu camp
pastoral, si és possible, han de procedir de
les distintes zones de la diòcesi, a fi que hi

hagi una certa representació de totes elles
a l’hora de reflexionar, planificar i executar
accions pastorals.
8. Els delegats mantindran les relacions pertinents en els àmbits de la Conferència Episcopal Espanyola i de la Reunió de Bisbes
amb seu a Catalunya, que els pertoqui. Cada
delegació, d’acord amb les directrius del Bisbe i dintre del pla pastoral diocesà, tindrà
presents les normes, acords, recomanacions, orientacions, que emanen de la Conferència Episcopal Espanyola o de la Reunió de
Bisbes amb seu a Catalunya, així com tot el
que va establir el Concili Provincial Tarraconense per al seu camp respectiu.
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Les delegacions tindran en compte els següents criteris d’actuació:

• Entrar al Registre de la Cúria —que gestiona
la Secretaria General— els documents la importància dels quals, a criteri del delegat, així
ho aconsella. Caldrà adjuntar-hi, si n’hi hagués, les conclusions principals a què s’arriba.
• Arxivar, classificats, els documents i escrits
que rep o genera la delegació (correspondència, memòries anyals, activitats, actes de reunions…).
• La delegació disposarà de l’ajut econòmic necessari per a la seva gestió i la realització de
les seves activitats. Així mateix donarà raó de
les despeses tingudes en cada exercici.
• Comunicar a la Delegació per als Mitjans de
Comunicació i a la Secretaria General les informacions de les activitats relacionades amb
la delegació per fer-ne la deguda divulgació
i, si fos el cas, comunicar a temps qualsevol
modificació en l’agenda diocesana (canvi de
data, supressió d’un acte…).
• Comunicar al Moderador de la cúria i al Secretari general la proposta d’actes diocesans que
estan previstos de realitzar durant el curs per
poder assegurar la coordinació necessària.

• Comunicar a la Secretaria General, abans de
la seva formalització, els convenis i subvencions que gestioni una delegació, per tal que
se’n tingui aquella informació que facilita la
coordinació necessària d’aquest tipus de sol·
licituds. Si convé, es demanarà als serveis
jurídics del Bisbat l’assessorament corresponent.
• Emetre l’informe pertinent —una delegació—
que li sigui requerit per l’òrgan competent
de govern diocesà en relació amb la matèria
de la seva competència, el qual informe serà
pres en consideració, sense, però, que tingui
per ell mateix caràcter vinculant.
• Cada delegació es dotarà a si mateixa d’aquella estructura interna que, a parer del seu
responsable, sigui necessària per al seu funcionament o servei. Si calgués alguna col·
laboració més específica, sobretot si aquesta
comportés una retribució econòmica, caldrà
sotmetre-ho a la consideració del Bisbe. Les
persones voluntàries que presten la seva col·
laboració en una delegació seran comunicades a Secretaria General perquè se’n tingui
coneixement a tots els efectes. En acabar el
mandat del delegat, els col·laboradors posaran el seu càrrec a disposició del Bisbe, excepte si ho són en virtut d’un nomenament episcopal, que continuaran fins que s’acompleixi
el termini assenyalat.
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• Presentar a l’aprovació del Prelat els membres de la delegació i de les seves comissions
previstes en el present Estatut o que el Bisbe
vulgui establir amb posterioritat a l’aprovació
d’aquest document.
• Assistir a les reunions de coordinació diocesana, presentant per escrit el que es requereixi.

• El Bisbe convocarà els delegats a l’inici i final
de curs.
• En cessar en el càrrec el delegat, serà traslladat a l’Arxiu Històric el material degudament
classificat corresponent a l’etapa del seu
mandat.

