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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

SOBRE ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL NOU AJUNTAMENT 
CELEBRADA EL DIA 18 DE JUNY DE 2019 

(Acta 09/19) 
 

 
A Sant Pere Sallavinera, el dia divuit de juny de dos mil dinou, a les set de la tarda i sota 
la Presidència del Sr. Alcalde, Matias Bosch Bacardit, assistit per l'infrascrit Secretari 
interventor accidental, van concórrer prèvia citació en forma, els Regidors: Sr. Jordi 
Boil Casanovas, Sra. Terència Torra Montraveta, Sra. Maria Ortega Moyano i Sr. Josep 
Picanyol López, que constitueixen la totalitat dels membres de la Corporació municipal, 
amb objecte de celebrar la sessió a que fa referència l'article 38 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats locals de 28 de novembre 
de 1986. 
 
Declarada oberta la sessió per ordre del Sr. Alcalde es va fer referència a l'article trenta-
vuit abans esmentat, quin text s'ha inclòs en les paperetes de convocatòria, i que diu: 
 
"Dins dels trenta dies següents al de la sessió constitutiva, l'Alcalde convocarà la sessió 
o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi de resoldre 
sobre els següents punts: 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
c) Nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de la 
competència del Ple. 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenament de Tinents 
d'Alcalde i Presidents de les Comissions Informatives, així com de les delegacions que 
l'Alcaldia estimi oportú conferir". 
 
Es va passar seguidament al desenvolupament de l'Ordre del dia: 
 
1.- Periodicitat de sessions del Ple. 
 
Vist el que es disposa en l’article 98 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l'article 
78.1, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals. 
 
El Sr. Alcalde proposa que l’Ajuntament celebri els plens ordinaris, amb periodicitat 
mensual, cada tercer dimarts de mes, a les set de la tarda.   
 
La proposta és acceptada per part de tots els Regidors i queda aprovada per 
assentiment. 
 
 
2.- Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 
 
D’acord amb allò que es disposa a l’article 48 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
la Sra. Alcaldessa proposa la constitució de la Comissió Especial de Comptes d’aquesta 
corporació, determinant la seva composició amb els regidors següents: 
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Sr.  Matias Bosch Bacardit    (JUNTS)  President 
Sr.  Jordi Boil Casanovas    (JUNTS)  Vocal 
Sr.   Josep Picanyol López    (EPS-AM)  Vocal 
 
La proposta s’aprova per assentiment, acceptant els regidors designats el respectiu 
nomenament. 
 
 
3.- Nomenament de representants en òrgans col·legiats i entitats. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 24 de maig del 2015 convocades 
mitjançant Reial Decret 233/2015 de 30 de març i constituït el nou Ajuntament el 
passat dia 13 de juny, es fa necessari procedir al nomenament dels representants 
municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats supramunicipals de les quals forma 
part aquest Municipi, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c) del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la Mancomunitat 
per l’Atenció dels minusvàlids psíquics de la Comarca de l’Anoia,  al Ple seran 
representats tots els municipis mancomunats mitjançant l’Alcalde President de cada 
Ajuntament més un representant de cada deu mil habitants o fracció de deu mil, 
designats per l’Ajuntament, per la qual cosa li correspon a l’Ajuntament de Sant Pere 
Sallavinera, un membre més l’Alcalde. 
 
Atès que de conformitat amb el que es disposa en els Estatuts de la Mancomunitat de 
l’Alta Segarra i en els del Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia, entitats de les 
que forma part aquest Ajuntament, s’han de designar dos representats de l’Ajuntament 
de Sant Pere Sallavinera al Ple de cadascun dels dos ens. 
 

Atès que també cal designar el representant de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera a 
l’A.D.F. Amics del Bosc Bages-Anoia, a l’Associació de Festes “Les Claus” de Sant Pere 
Sallavinera, a l’Associació Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera i a la Societat de 
Caçadors de Sant Pere Sallavinera. 
. 

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com a representats d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el 
Ple de la Mancomunitat per l'atenció dels minusvàlids psíquics de la comarca de l’Anoia, 
les Regidores següents: 
Sr. Matias Bosch Bacardit, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
Sra. Terència Torra Montraveta,  Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.  
 
Segon.- Designar com a representats d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el 
Ple de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, els Regidors següents: 
Sr. Matias Bosch Bacardit, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
Sr. Jordi Boil Casanovas,  Regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.  
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Tercer.- Designar com a representats d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el 
Ple del Consorci de Promoció Turística de l’Alta Anoia, els Regidors següents: 
Sr. Matias Bosch Bacardit, Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
Sra. Terència Torra Montraveta,  Regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera.  
 
Quart.- Designar com a representant d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el 
Ple de l’A.D.F Amics del Bosc Bages-Anoia, l’Alcalde Sr. Matias Bosch Bacardit.  
 
Cinquè.- Designar com a representant d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el 
Ple de l’Associació Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, l’Alcalde Sr. Matias Bosch 
Bacardit.   
 
Sisè.- Designar com a representant d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el Ple 
de l’Associació de Festes “Les Claus” de Sant Pere Sallavinera, al Regidor Sr. Jordi Boil 
Casanovas. 
 
Setè.- Designar com a representant d’aquest Municipi de Sant Pere Sallavinera en el Ple 
de la Societat de Caçadors de Sant Pere Sallavinera, l’Alcalde Sr. Matias Bosch Bacardit.   
 
Vuitè.- Comunicar aquest acord als Regidors afectats i als respectius Ens dels que forma 
part l’Ajuntament de Sant Pere Sallavinera. 
 
 
4.- Coneixement de les resolucions de l'Alcaldia en matèria de 
nomenaments. 
 
Acte seguit, per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a donar coneixement a la 
Corporació de les resolucions adoptades en les matèries següents: 
 
Nomenament de Tinents d'Alcalde. 
 
De conformitat amb les facultats i atribucions concedides per l'article 46 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es nomenen 
Tinents d'Alcalde els Regidors següents: 
 
   Sr. Jordi Boil Casanovas, 1er. Tinent d’Alcalde. 
   Sra. Terència Torra Montraveta,  2on. Tinent d’Alcalde. 
 
Als Tinents d'Alcalde, quant a tals, els correspondrà substituir en la totalitat de les seves 
funcions l'Alcalde, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per 
a l'exercici de les seves atribucions, així com portar a terme les funcions d'Alcalde en els 
supòsits de vacant a l'Alcaldia fins que prengui possessió el nou Alcalde. 
 
Per disposició de l'Alcaldia, les diverses Àrees de gestió municipals, es distribueixen en  
les cinc regidories quina responsabilitat correspon al titular que tanmateix s’indica:  
 
Regidor Sr. Matias Bosch Bacardit: Alcalde, Urbanisme i obres i Camins veïnals. 
 
Regidor Sr.Jordi Boil i Casanovas: 1er Tinent d’Alcalde, Serveis municipals i Esports. 
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Regidora Sra. Terència Torra Montraveta: 2on. Tinent d’Alcalde, Benestar Social i 
Joventut 
 
Regidora Sra. Maria Ortega Moyano: Cultura i Turisme. 
 
Regidor Sr. Josep Picanyol López: Hisenda i Medi Ambient.  
 
 
5.- Designació de les persones autoritzades per a operar de forma conjunta 
amb els comptes corrents de l’Ajuntament oberts a les entitats bancàries: 
BBVA i Caixabank. 
 
Atès que un cop celebrades les Eleccions Locals el dia 26 de maig del 2019 convocades 
mitjançant Reial Decret 209/2019 de 1 d’abril i, constituït el nou Ajuntament el passat 
dia 15 de juny, es fa necessari procedir a la designació de les tres persones autoritzades 
perquè de manera mancomunada totes tres, puguin operar disposant dels fons dels 
comptes bancaris de la Corporació Municipal. 
 
Per tot això, l’Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent ACORD: 
 
Únic.- Designar les persones següents: 

 Alcalde, Sr. Matias Bosch i Bacardit, NIF *****510*. 
 Regidor, en funcions de Tresorer, Sr. Josep Picanyol López, NIF *****992*. 
 Secretari Interventor, Sr. Josep Font i Nadal, NIF *****663*. 

perquè de manera conjunta puguin operar disposant dels fons dels comptes bancaris de 
la Corporació Municipal, oberts a les Entitats següents, amb els números de compte 
que tanmateix s’indiquen: 

 BBVA:     IBAN ES38 0182 6035 4302 0167 0206 

 CaixaBank:  IBAN ES96 2100 0110 7402 0000 8670 
 
La proposta va ser aprovada per unanimitat dels 5 regidors que conformen el Ple de la 
Corporació Municipal. 
 
 
Considerant acomplert l'objecte de la convocatòria, el Sr. Alcalde-President aixecà la 
sessió quan eren les vuit hores de la tarda, (20:00h) de la qual cosa, com a secretari 
interventor accidental, en dono fe. 
 


