
DEFINICIÓ

L’acta de reunió és un document mitjançant el qual es deixa constatació dels
fets esdevinguts durant una reunió d’un òrgan col·legiat, dels acords pre-
sos, de les deliberacions, de les intervencions, etc.

CARACTERÍSTIQUES

La redacció de les actes exigeix atendre amb especial atenció la concisió, la
selecció i la síntesi dels continguts, la claredat narrativa i també l’estructu-
ració visual del document. Cal abandonar, doncs, l’anacrònic retoricisme
que caracteritzava la redacció tradicional d’actes, en les quals se seguia un
esquema d’escriptura narrativa, cronològica i farcida d’elements lingüístics
superflus i també de contingut irrellevant.

S’ha d’usar el present d’indicatiu, encara que la redacció del document siga
posterior a la reunió. Pel que fa al tractament personal del secretari o la
secretària, que és qui escriu l’acta, s’ha de fer servir la tercera persona del
singular en la redacció de l’acta i la primera persona del singular en la fór-
mula final; la referència als altres membres de la reunió s’ha de fer en ter-
cera persona del singular.

La data de l’acta correspon al dia en què es va reunir l’òrgan, independent-
ment de la data de redacció.

Els paràgrafs s’han d’alinear tots a l’esquerra i, doncs, no s’hi ha de fer cap
entrada de línia.Tampoc s’usen els tractaments protocol·laris en documents
habituals i de tràmit com aquest.

El format d’aquest document és ISO A4 (210 mm x 297 mm).

ESTRUCTURA

0. Capçalera

La identificació de l’òrgan que redacta l’acta s’ha de fer d’acord amb les
normes d’identitat corporativa de la institució, i respectar, doncs, elements
de disseny com la situació del logotip, les mides dels marges, el tipus de
paper, etc.
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1. Identificació de la reunió
Cal fer-hi constar:

El nom de l’organisme.
El número de la sessió.
La data.
L’horari.
El lloc.

2.Assistents
De primer cal indicar el nom i els cognoms de les persones que hi assistei-
xen. En el cas del president i del secretari es fa constar, després d’una coma,
el càrrec corresponent. Si assisteixen altres persones en representació d’al-
gun organisme, també s’hi pot fer constar el nom d’aquest.

Després, en un paràgraf a banda, s’indiquen les persones absents, que es
poden introduir per S’han excusat d’assistir-hi o, simplement, Absents.

3. Ordre del dia
En aquest apartat es reprodueix l’ordre del dia de la convocatòria de reu-
nió. Si n’hi ha hagut cap modificació, també s’hi fa constar.

4. Desenvolupament de la sessió

S’hi explica l’evolució de la sessió, amb el nom de les persones que hi inter-
venen, les rèpliques, les discussions i altres incidències.

Aquest apartat, que és optatiu, pot ser substituït pel següent, tot i que
també es pot fer una redacció conjunta, de manera que els acords presos es
vinculen més directament als fets esdevinguts en la sessió.

5.Acords
En aquest apartat es detallen els acords presos i el resum de les votacions;
convé que cada acord quede individualitzat en un paràgraf a part i numerat,
i que l’ordre de presentació dels acords es corresponga amb el de l’ordre
del dia.També s’hi pot fer constar els desacords.

6.Temes pendents

Aquest apartat és opcional; si hi ha temes pendents, s’han d’enumerar breument.
Són temes pendents aquells que figuren en l’ordre del dia i no s’han pogut
tractar, per exemple, per falta de temps, i també els punts de l’ordre del dia
que els membres de l’òrgan col·legiat decideixen ajornar.
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7. Fórmula final

Sol ser sempre la mateixa: El/la president/a alça la sessió, de la qual, com a
secretari/ària, estenc aquesta acta.

8. Signatura

Normalment hi ha dues signatures: la del secretari, a l’esquerra, i la del
president, a la dreta i una mica més avall que l’anterior, precedida del vis-
tiplau:

El secretari
Vist i plau
El president

En algunes actes, com ara les de les meses de negociació sindical, sol aparèi-
xer la firma de totes les persones assistents a la reunió.

Després del càrrec i del nom no es posa cap signe de puntuació.

9.Annexos

Aquest apartat inclou la relació de documents annexos a l’acta.

TERMINOLOGIA

abstenció f
Acció i efecte de no prendre part en una votació.

acord administratiu m
Decisió de l’administració pública, adoptada per un òrgan col·legiat.

alçar (la sessió) v tr
Donar per acabada la sessió.

assumptes de tràmit m pl
Punt de l’ordre del dia, habitual en les reunions, que es dedica al tractament
de qüestions reglamentades d’importància menor.

dictamen m
Opinió escrita i motivada que emet un facultatiu sobre un assumpte de la
seua especialitat.

dur a terme v tr
Tenir lloc, fer, realitzar. Aquesta expressió i els seus sinònims, per precisió
terminològica, no s’han d’usar com a equivalents de celebrar; aquest verb
implica actes solemnes o festius, no administratius. No s’ha d’emprar,
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doncs: la reunió *celebrada pels vicerectors sobre gestió econòmica... sinó, per
exemple, la reunió que van tenir els vicerectors sobre... o la reunió dels vicerectors
sobre...

esborrany de l’acta m
Text de l’acta abans de ser aprovada i susceptible de modificacions.

esmena f
Proposta de modificació d’un text.

estendre acta v tr
Redactar una acta.
Sinònim: alçar acta

informar v intr
Aquest verb, en l’accepció intransitiva, se sol usar de manera incorrecta, en
llenguatge administratiu, com a transitiu: *Informar favorablement la propos-
ta... Cal dir, doncs: Emetre informe favorable sobre la proposta... o també:
Informar favorablement sobre la proposta.

quòrum m
Nombre mínim de membres presents en una assemblea, necessari per a la
validesa dels acords que hi són presos.

torn obert de paraules m
Fórmula emprada per designar el darrer punt de l’ordre del dia. En aques-
ta part de la sessió les persones presents poden plantejar preguntes, mani-
festar opinions, donar informació, etc., sobre assumptes d’interès de l’òr-
gan col·legiat. Per poder sotmetre a votació una proposta no prevista en
l’ordre del dia cal que estiguen presents tots els membres de l’òrgan i que,
per majoria, decidisquen la urgència de l’assumpte.
A l’àmbit municipal s’empra la fórmula precs i preguntes.1

vot de qualitat m
Vot que, pel fet de ser d’una persona de major autoritat, decideix una qües-
tió en cas d’empat.
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1 Aquesta fórmula s’utilitza per designar la part d’una junta o reunió de persones en què els membres inter-
pel·len a qui presideix la sessió sobre qüestions del seu interès.

Un prec és “la formulació d’una proposta d’actuació adreçada oralment o per escrit a algun dels òrgans de
govern municipal. Els precs formulats en un ple poden ser objecte de debat, però no poden ser sotmesos a
votació”.

Una pregunta és “qualsevol intervenció plantejada a un òrgan col·legiat en un ple, per escrit o oralment”.



Vistiplau m
Verificació i conformitat d’un certificat, d’una actuació, etc.

El certificat ha de dur el vistiplau del president

Aquest substantiu equival al castellà visto bueno.

Vist i plau
Locució que s’usa per introduir la signatura del càrrec que dóna l’aprovació
del document amb el significat de visar, verificar, donar conformitat.

Vist i plau
El president

Aquest sintagma equival al castellà visto y conforme.

vot particular m
Vot expressat en sentit diferent del que ha resultat majoritari i que s’ex-
pressa per escrit justificant-ne els motius.

votació nominal f
Votació en la qual en cada vot consta el nom de la persona que l’ha emès.

votació tàcita f
Aprovació d’una proposta sense formulació expressa de la votació. Sol ser
més usual la forma equivalent votació per assentiment.

FRASEOLOGIA

• La presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta
acta.

• S’alça la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
• El senyor Blanes informa sobre els punts següents:
• L’acta de la sessió anterior s’aprova per unanimitat.
• S’excusen: / S’excusen d’assistir-hi: / S’han excusat d’assistir-hi: / Han

excusat la seua absència:
• Lectura i aprovació 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.
• La senyora Mestre demana que conste en l’acta la seua intervenció.
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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 proce-
diment administratiu comú, concretament en el capítol II, articles del 22
al 27 (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992).

Aquesta Llei, que atribueix al secretari la funció de redactar l’acta, marca
els continguts bàsics que cal recollir-hi: els assistents, l’ordre del dia, les
circumstàncies del lloc i del temps en què s’ha fet, els punts principals de
les deliberacions i el contingut dels acords adoptats (article 27.1).

En tot cas, els òrgans col·legiats poden dotar-se d’un reglament propi que
pot fer variar el seu funcionament respecte d’altres òrgans.

• És habitual l’ús de les oracions impersonals en la redacció de les actes i,
com a conseqüència, apareixen oracions gramaticalment incorrectes com
la passiva pronominal amb subjecte agent:

• *S’aprova l’acta pels membres presents.
• *Pels consellers es tramitarà l’acord pres a l’assemblea.

Normativament:
• Els membres presents aproven l’acta.
• Els consellers tramitaran l’acord.
• L’acta és aprovada pels membres presents.
• L’acord serà tramitat pels consellers.
• L’acta, l’aproven els membres presents.
• L’acord, el tramitaran els consellers.

• La redacció administrativa exigeix l’absència de qualsevol mena de discri-
minació lingüística, especialment la discriminació per raó de sexe; per
tant, a l’hora de redactar una acta, i qualsevol altre document, cal tenir
present que el càrrec s’ha d’escriure en el gènere que correspon a la per-
sona que l’exerceix: la presidenta o el president, el secretari o la secretària, etc.

• En la redacció de les actes s’ha d’usar de manera generalitzada el tracta-
ment personal senyor/senyora, tot i que en el cas de persones que actuen
en representació del seu càrrec es pot expressar aquest, però sense el nom
o cognom a continuació. Exemples:

• El rector informa sobre...
• La senyora Prior pregunta sobre...
• El representant del professorat afirma que...

L’acta de reunió

48

DOCUMENTS

ADMINISTRATIUS

Manual de documents i llenguatge administratius



L’acta de reunió

49

DOCUMENTS

ADMINISTRATIUSESQUEMES I  EXEMPLES

Manual de documents i llenguatge administratius  

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DE SUPERVISIÓ D'ESTUDIANTS

Núm. de la sessió: 25
Data: 24 de gener de 2001
Horari: de les 12 a les 15 hores
Lloc: despatx 123

Assistents Absents
Isabel Sanahuja Ripoll, presidenta Immaculada Feliu Tomàs
Pere López Garcia, secretari Andreu Casaus i Llop
Encarna Fuster Micó
Josep M. Pasqual i Casanova

Ordre del dia
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Anàlisi de la Memòria de la Junta de Supervisió d’Estudiants.
3. Assumptes de tràmit.
4. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
1. La presidenta obri la sessió i el secretari llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. La presidenta demana a Encarna Fuster que expose el contingut de la Memòria de la
Junta de Supervisió d’Estudiants. Després d’una breu descripció de la Memòria, s’en-
ceta un debat sobre la conveniència d’incloure-hi uns apartats nous referents a la taxa
dels estudiants que repeteixen el primer cicle. Es comenta també la possibilitat de publi-
car la Memòria al llarg del curs actual.
3. Pere López reparteix una còpia de l’escrit tramès al Deganat en què sol·licita un des-
patx per a les reunions de la Junta.
4. No hi ha intervencions.

Acords
1. L’acta de la sessió s’aprova per unanimitat dels assistents.
2. S’inclou en la Memòria un apartat sobre l’estudiantat que no aprove el primer cicle,
que ha de redactar Pere López. El secretari ha de fer les gestions oportunes per tenir
enllestida la Memòria abans que finalitze el curs.

La presidenta alça la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Vist i plau
La presidenta
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