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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2021-69 d'11 de febrer, pel qual es crea el Llibre 

de Sessions del Plenari del Consell Municipal. 

Decret. 

Atesa l'entrada en vigor, l'1 de gener d'enguany, de la modificació del Reglament Orgànic 

Municipal aprovada definitivament pel Plenari del Consell Municipal en la seva sessió de 30 

d'octubre de 2020, en virtut de la qual s'estableix un nou sistema de documentació de les 

sessions del Consell Municipal, dels Consells de Districte i d'altres òrgans col·legiats a partir 

del seu enregistrament en suport apte per a la gravació i reproducció del so i de la imatge.

A l'objecte de preservar la tradició històrica -que es remunta a mitjans del segle XIII amb els 

registres de deliberacions i continua a partir del segle XVIII amb els llibres d'acords o actes 

municipals- i garantir, en un plànol diferent al de la nova organització del sistema d'actes, la 

continuïtat cronològica dels fons que documenten en suport paper els debats i acords de 

l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania en el govern de la ciutat.

De conformitat amb allò disposat a l'article 13.1 de la Carta municipal de Barcelona,

Disposo

Primer. Crear el Llibre de Sessions del Plenari del Consell Municipal, amb establiment a 

l'efecte de les següents determinacions:

1. El Llibre es forma i enquaderna anualment a partir de l'agregació successiva dels 

documents descriptius de la celebració i desenvolupament de cadascuna de les 

sessions plenàries corresponents a l'any natural. Les diligències acreditatives de la 

seva obertura i tancament s'expedeixen pel Secretari/a General de la Corporació amb 

el vistiplau del President/a del Consell Municipal.

2. Els fulls del Llibre es numeren i protocol·litzen amb la rúbrica del President/a del 

Plenari del Consell Municipal i el segell de la Corporació.

3. El format del Llibre és en paper, sense perjudici que el seu contingut sigui accessible 

per mitjans electrònics. Cadascun dels documents descriptius que l'integren té el 

caràcter de l'extracte en suport paper establert a l'article 3.2.d) del Reial decret 

128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris 

d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

4. L'elaboració del document descriptiu de la sessió i la formació, gestió i custòdia del 

Llibre de Sessions correspon a la Secretaria General.

5. El document descriptiu porta com a títol el de "SESSIÓ" seguit de la referència de 

l'òrgan, el número correlatiu d'ordre començant per l'1, i la indicació de l'any ("SESSIÓ 
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CP nn/aaaa"), essent el seu contingut el següent: a) la data i l'hora en què comença i 

en què s'aixeca la sessió; b) el seu caràcter ordinari o extraordinari; c) la relació dels 

assistents; d) la relació de matèries debatudes; e) la indicació de les persones que hi 

han intervingut; f) les incidències que s'han produït; g) els vots emesos i els acords 

adoptats; i h) la relació succinta de les opinions emeses.

6. De conformitat amb allò establert a l'article 90.1 del Reglament Orgànic Municipal, la 

certificació dels acords adoptats pel Plenari del Consell Municipal es fa exclusivament 

en atenció al que resulti de l'acta de la sessió. No obstant això, es pot sol·licitar i 

obtenir còpia del correlatiu document descriptiu un cop aquella hagi estat aprovada.

Segon. Disposar la publicació íntegra d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i 

a la Gaseta Municipal.

Tercer. Donar-ne compte al Plenari del Consell Municipal en la primera sessió que celebri.

Barcelona,11 de febrer de 2021. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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