
1. Per a l’adequat exercici de les seves funci-
ons, el Secretari General o Canceller disposa 
dels serveis de la Secretaria General. Corres-
pon, doncs, a aquest organisme:
• Registrar l’entrada i sortida de documents 

a la Cúria. Essent aquest, un registre ge-
neral, cal que tots els organismes hi passin 
els documents de major importància: els 
que provenen de la Santa Seu, de la Con-
ferència Episcopal Espanyola, de la Con-
ferència Episcopal Tarraconense, d’alguna 
instància de l’Administració civil… sobre-
tot els que requereixin una resposta o la 
constància de l’enviament.
• Enviar les convocatòries i comunicacions, i 

redactar les actes i comunicats de reunions.
• Preparar autoritzacions, emetre certifi-

cats.
• Enviar al seu destí documents oficials: 

convenis, contractes, llicències d’obres, 
notificacions.
• Enviar al seu destinatari els documents 

oficials que s’adrecen a instàncies extradi-
ocesanes: Conferència Episcopal Espanyo-
la, Santa Seu…

• Col·laborar amb el respectiu arxiprest per 
tal de garantir la integritat del patrimoni i 
arxiu d’una parròquia en el cas de defunció 
del rector.
• Redactar l’estadística anual destinada a la 

Santa Seu i preparar altres estadístiques i 
bases de dades que facilitin la informació 
necessària per a l’acció del govern diocesà.
• Atendre l’administració i les gestions de 

caràcter general de la Casa de l’Església.
• Gestionar les trameses diocesanes.
• L’edició del Butlletí Oficial del Bisbat i de la 

Guia de l’Església.
• L’Agència de Precs a Roma.

2. Per tal de facilitar la correcta realització dels 
actes administratius que depenguin del Bis-
bat, la Cúria disposarà dels serveis tècnics i 
jurídics adequats per tal d’obtenir-ne l’as-
sessorament oportú i, eventualment, encar-
regar-li una gestió determinada. A aquests 
serveis es confia el dictamen sobre estatuts 
d’associacions i fundacions, però també so-
bre altres actes de naturalesa jurídica, com 
són convenis, contractes…
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