
DEFINICIÓ

La convocatòria de reunió és un document per mitjà del qual es demana la
presència d’algú en algun lloc, en una data i en una hora determinats, per
assistir a una reunió.

CARACTERÍSTIQUES

El text de la convocatòria ha de mantenir el to formal propi del llenguatge
administratiu, i alhora la claredat visual de l’estructura i la brevetat en la
redacció.

Els tractaments personals que s’hi han d’usar són: per al redactor, la pri-
mera persona del singular, preferentment, ja que és el president qui signa la
convocatòria (o el secretari, per ordre del president); i per al receptor, la
segona del plural (vós).

El format és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

La convocatòria de reunió segueix una estructura molt constant pel que fa
als elements que la integren.

0. Capçalera

Normalment hi apareix imprès el nom de l’entitat o institució i cal seguir
el disseny específic que marquen les normes d’identitat corporativa de cada
organisme.

1. Dades del destinatari

Nom i cognoms.
Adreça.
Codi postal i ciutat.

A continuació del nom i els cognoms es pot posar el càrrec, si l’assistència
a la reunió és per raó de la seua representació en l’organisme.

En les convocatòries externes cal seguir el model de l’esquema 2 (pàg. 82),
amb la destinació immediatament després de l’òrgan convocant, i amb
expressió completa de la seua adreça. En les convocatòries internes la des-
tinació també es pot situar al peu del document, i n’hi ha prou amb el nom
i els cognoms.
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2. Salutació i comiat

Les fórmules de salutació i comiat són optatives. Només es poden posar en
les convocatòries externes i han de ser Senyor o Senyora per a la salutació i
Ben atentament o Atentament per al comiat.

3. Identificació de la reunió

En aquest apartat apareix el nom de l’òrgan que fa la convocatòria: ...reu-
nió del Consell Interuniversitari Valencià corresponent a...; la indicació, si escau
d’acord amb la normativa, del caràcter ordinari o extraordinari de la reu-
nió i el lloc, la data i l’hora de la primera convocatòria, i de la segona, si n’hi
ha.

Si es vol fer constar l’autoritat de qui fixa la reunió, aquest paràgraf pot
començar amb frases de l’estil Com a president de..., us convoque...; Per
encàrrec de la presidenta, us convoque..., si és el secretari qui fa la convocatòria.

4. Ordre del dia

Aquest apartat, llevat de les sessions constitutives, s’inicia amb el punt
Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior i acaba amb el Torn obert de
paraules, període obert d’intervencions a la fi d’una sessió d’un òrgan
col·legiat. En tot cas, l’ordre del dia ha de figurar obligatòriament en les
convocatòries.

5. Signatura de qui convoca

Càrrec.
(Signatura.)
Nom i cognoms.

La persona que convoca ha d’indicar el càrrec que exerceix com a convo-
cant (president o secretari) i s’ha d’introduir per l’article determinat
corresponent.

6. Datació

La datació consta de la localitat (sense preposició) i la data: el dia (en
xifres), el mes (en lletres minúscules) i l’any (en xifres i sense punt).

7. Informació ocasional

En aquest apartat, que és opcional, s’afegeix informació d’interès per als
assistents: durada aproximada de la reunió, si s’ha de portar algun tipus de
material, si hi ha documentació annexa a la convocatòria, etc.
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FRASEOLOGIA

• Per ordre del rector, us convoque a la reunió ordinària d...
• Complint l’acord pres en l’última sessió, us convoque a la pròxima reunió...
• Us convoque a la propera reunió de la Comissió...
• Per indicació de la presidenta, us convoque a...
• Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
• Lectura i proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior.
• Assumptes de tràmit.
• Torn obert de paraules.

REMARQUES

Les normes que regulen les convocatòries, les sessions, el procediment,
etc., dels òrgans col·legiats estan establertes per la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procedi-
ment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).
Per la seua importància n’esmentem les següents:

• És funció del president dels òrgans col·legiats convocar les sessions,
ordinàries i extraordinàries, i fixar l’ordre del dia, tenint en compte, si
s’han expressat amb la suficient antelació, les peticions dels altres mem-
bres (article 23).

• Per ordre del president, el secretari pot convocar les reunions, com també
citar els membres de l’òrgan (article 25).

• La convocatòria haurà d’arribar a cada destinació amb una antelació míni-
ma de 48 hores. Els destinataris també hauran de tenir en el mateix ter-
mini la informació corresponent sobre els temes que figuren en l’ordre
del dia (article 24).

• Els òrgans col·legiats podran establir el règim propi de convocatòries, si
aquest no està previst per les seues normes de funcionament. Aquest
règim podrà preveure una segona convocatòria i especificar-hi el nombre
de membres necessaris per constituir vàlidament l’òrgan (article 26).

• La redacció d’actes usa moltes vegades abreviacions que substitueixen
noms complets d’organismes, lleis, etc. La primera vegada que apareix
una abreviació cal explicar-ne el significat.
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EXEMPLE 1 ESQUEMA

Oficina de Recerca 
i Investigació (ORI)

D’acord amb els Estatuts, us convoque a la reunió ordinària de la Comissió de

Recerca i Investigació (CRI), que tindrà lloc el dia 24 de gener de 2001, a les 9 h, a

la sala d’actes de la Facultat de Ciències Experimentals, camí de Vera, s/n, amb

aquest ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Proposta de reciclatge formatiu del personal administratiu. 

3. Situació financera de l’ORI. 

4. Torn obert de paraules. 

El secretari

Josep Giner i Casanova

València, 17 de gener de 2001

SRA. CLARA BOIX I AMIGUET
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Departament d’Informàtica

Sr. Pere Gisbert i Valero 
C/ Maestrat, 23
46003 València

Senyor,

Per indicació del president, us convoque a la pròxima reunió ordinària del Consell

Assessor del Tercer Cicle del Departament d’Informàtica.

Dia: dimecres, 9 de febrer

Hora: 10 h (1a convocatòria), 10.30 h (2a convocatòria) 

Lloc: seminari del Departament

Ordre del dia:

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Informe del president sobre el conveni amb la Universitat de les Illes Balears.

3. Balanç econòmic de la Gerència.

4. Torn obert de paraules. 

Atentament,

El secretari del Departament

Antoni Altava Sanfeliu

València, 17 de gener de 2001
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