
 

 

 

 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 
Acta 08/19 

 

A la Sala de Plens de la Casa Consistorial i essent les 22:30 hores del dia 15 de juny 
del 2019, concorren, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General, i 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals, els Regidors electes en les últimes eleccions locals segons 
la relació a baix esmentada amb l’objecte de dur a terme la sessió pública 

extraordinària de constitució de l’Ajuntament i d’elecció del nou Alcalde de la Vila. 
 
Assistents: 

 

MATIAS BOSCH BACARDIT (JUNTS) 

JORDI BOIL CASANOVAS (JUNTS) 

MARIA ORTEGA MOYANO (JUNTS) 

TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA (EPS-AM) 

JOSEP PICANYOL LÓPEZ (EPS-AM) 

 
Declarada oberta la sessió, el Secretari procedeix a cridar als Regidors electes de major 

i menor edat dels presents, a l’objecte de formar la Mesa d’Edat, que serà presidida pel 
de major edat i de la qual serà Secretari el de la Corporació. 
 

Correspon al Regidor assistent de major edat, Senyor Jordi Boil Casanovas (nascut 
amb data 07/10/1944) i al Regidor de menor edat, Senyor Josep Picanyol López 
(nascut amb data 01/03/1970), que passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant 

constituïda la Mesa d’Edat. 
 
El Secretari pren a ambdós Regidors la promesa segons la fórmula: Jureu o prometeu 

per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor 
de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya?, amb el següent resultat: 

 
Sr. Jordi Boil Casanovas:  Sí, prometo. 
 

Sr. Josep Picanyol López:  Sí, prometo. 
 
Promès el càrrec, ambdós Regidors resten investits i prenen possessió del càrrec. 

 
Tot seguit la Mesa comprova les credencials de la resta de Regidors presents i 
comprova que hi ha el quòrum d’assistents necessari per a la validesa de la sessió. 

 
A continuació, el Senyor President convida els Regidors electes a exposar en aquest 
acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la 
seva proclamació, tal i com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 

5/1985, de 19 de juny. Els reunits manifesten que no els afecta cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 



 

 

 

 
 
 
 

 
Tot seguit el Senyor President pren la promesa legal a cada un dels Regidors electes 
segons la fórmula “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir 

fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’ Estatut d’ 
Autonomia de Catalunya”, amb el següent resultat: 

 
Sr. Matías Bosch Bacardit:  Sí, prometo. 
 

Sra. María Ortega Moyano:  Sí, prometo. 
 
Sra. Terència Torra Montraveta: Sí, prometo. 

 
Els senyors esmentats prenen possessió del seu càrrec. Realitzades les operacions 
anteriors, el President de la Mesa d’ Edat declara constituït l’Ajuntament, en concórrer 

la majoria absoluta dels Regidors electes. 
 
Acte seguit es procedeix a l’elecció del nou Alcalde de la Vila.  Els candidats que es 

presenten a l’elecció d’ Alcalde són els següents: 
 

Nom Cap de llista de 

MATIAS BOSCH BACARDIT (JUNTS) 

TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA (EPS-AM) 

 
Efectuada la votació secreta pels Regidors que anaven sent cridats pel Secretari, 
mitjançant la introducció de les paperetes dins de la urna habilitada a l’efecte, i 

realitzat l’escrutini per la Mesa, es va produir el resultat següent: 
 

CANDIDATS VOTS OBTINGUTS 

MATIAS BOSCH BACARDIT 5 vots 

TERÈNCIA TORRA MONTRAVETA 0 vots 

 

Havent obtingut el candidat Senyor Matías Bosch Bacardit  la majoria absoluta dels 
vots dels Regidors, la Mesa d’ Edat  proclama Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera el Senyor Matías Bosch Bacardit. 

 
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria 

de règim local i 40.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el President procedeix a la lectura de la fórmula de jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució: 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’ ALCALDE de l’ Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’ Estatut d’Autonomia de Catalunya”. 
Contestant el Senyor Matías Bosch Bacardit, sí prometo. 
 



 

 

Acomplert l’objecte de la convocatòria el Senyor Matías Bosch Bacardit passa a ocupar 

la Presidència, i pren la paraula.  Diu: 
 
Agraeixo la confiança que m’heu donat i espero poder fer tot el que proposem dur a 
terme entre tots els Regidors que formem el Consistori. Hem de treballar units deixant 

a banda la condició política de cadascú amb l’objectiu de fer un poble més gran i 
millor.  
 

Seguidament el Senyor Alcalde convida els Regidors a donar una explicació del seu vot 
o a manifestar el que creguin convenient, sense que cap d’ells vulgui fer ús de la 
paraula. 

 
I sense més temes a tractar, el Senyor Alcalde aixeca la sessió essent les 23:00 hores, 
de la qual s’estén la present Acta que signa l’Alcalde amb mi, el Secretari, que en dono 

fe. 


