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La Carpeta del Regidor és l’espai dins 
el Genesys d’Audifilm Consulting on els 
càrrecs electes poden veure totes les 
dades, propostes, acords i actes de les 
sessions dels òrgans col·legiats dels quals 
formen part.

Des d’aquest entorn també és possible 
accedir als expedients de cada propos-
ta, tant per sessions futures com per ses-
sions ja celebrades.

CONCILIEM EL 
TEU TEMPS

LLIBRE D’ACTES.  
LLIBRE DE DECRETS.  
LLIBRE DE REGISTRES D’ENTRADA.  
LLIBRE DE REGISTRES DE SORTIDA.

Funcionalitats bàsiques

Carpeta del 
Regidor  
Funcionalitat 
principal

La carpeta és un espai on sentir-se bé...

QUAN ET
VAGI BÉ

TOTA LA
INFORMACIÓ

ALLÀ ON
SIGUIS

Segueix les novetats: www.audifilm.com



PLANIFICACIÓ DE LES SESSIONS

GESTIÓ DE L’AGENDA PERSONAL

TRÀMIT I GESTIÓ DE SOL·LICITUD DE DRET D’ACCÉS D’EXPEDIENTS

TRÀMIT DE PRESENTACIÓ I GESTIÓ DE MOCIONS PEL PLE

ESPAI DE TREBALL DEL REGIDOR/A

Calendari compartit on constin totes les sessions i reunions importants.

• Planificació de les sessions dels òrgans col·legiats, reunions i

actes importants dels quals ha de tenir constància el regidor/a.

Espai de gestió de l’agenda personal de cada Regidor/a.

• Anotació de cites i tasques del Regidor/a.

• Pot ser privada o pública (oberta als ciutadans).

Tràmit online de sol·licitud d’accés d’expedients integrat a la carpeta.

• Tràmit guiat dins la carpeta que permetrà presentar un registre d’entrada

amb la sol·licitud d’accés als expedients indicats.

• Gestió i visualització de les sol·licituds i accés als expedients.

Tràmit online de presentació i signatura de mocions compartides integrat a la carpeta.

• Tràmit guiat integrat a la carpeta que permetrà presentar una moció

i registrar-la d’entrada. Aquesta moció podrà ser signada per un o

més regidors/es i incorporada directament a la sessió de Comissió

Informativa o Ple que correspongui.

• Gestió i visualització de les sol·licituds i accés als expedients.

Marcar, crear i editar documents de treball compartits i organitzats en carpetes.

• Possibilitat d’elaborar documentació de treball de forma conjunta.

• Disposa d’un repositori per poder marcar com a preferits altres

documents de la carpeta que es creguin oportuns.
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ALTRES FUNCIONALITATS DISPONIBLES
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