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ACTA DEL PLE 
 
Tipus de sessió: CONSTITUTIVA Data: 11/06/2011 
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial 
Hora d’inici: 10:15 Hora d’acabament: 10:35 
Secretari: Antoni Sastre Oliver 
Membres: Assisteix S’absenta 
Miquel Pizà Gonzàlez X  
Joan Garcias Fiol X  
Ana Pérez Martí X  
Sonia Daudén Carretero X  
Guillermo Gelabert Gelabert X  
Andreu Isern Pol X  
Divina Pastora Muñoz Pol X  
Rafel Llobet Capellà X  
Patricia Maria Gelabert Consuegra X  
Joan Sans Sansó X  
Margarita Llabrés Deyà X  

 
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. 
El Secretari exposa als regidors electes que disposa de totes les credencials emeses per la Junta 
Electoral de Zona, de les seves declaracions de béns i de possibles incompatibilitats. Així 
mateix exposa el procediment a seguir per a la constitució de l’Ajuntament i l’elecció del Batle 
President. 
 
El Secretari, d’acord amb el procediment establert, crida a Andreu Isern Pol i a Patrícia Maria 
Gelabert Consuegra, per a que ocupin els càrrecs de President i Vocal de la Mesa d’Edat, 
atenent que són, respectivament, els regidors de major i de menor edat. Els esmentats regidors 
electes seuen a la Presidència de la Sala de Plens. 
 
2.- PRESA DE POSSESSIÓ DELS REGIDORS. 
La Vocal de la Mesa d’Edat va cridant per ordre alfabètic els regidors electes, els quals 
compareixen i prenen possessió del seu càrrec mitjançant la fórmula establerta a l’article 1 del 
Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, prometent o jurant el seu càrrec.   
 
3.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT. 
Una vegada han pres possessió tots els regidors i regidores, el President de la Mesa declara 
constituït l’Ajuntament i demana al Secretari que exposi el sistema d’elecció del Batle 
President. 
 
4.- ELECCIÓ DEL BATLE PRESIDENT. 
El Secretari explica que primer s’ha de demanar quin dels caps de llista dels partits que han 
obtingut representació es presenten com a candidats a la Batlia, per a continuació passar a la 
votació dels mateixos. Comunica que el sistema de votació tradicional és el de mà alçada, amb 
vots a favor, en contra i abstencions de cada candidat, excepte que per majoria absoluta del 
consistori es decideixi el vot secret. Informa que l’ordre de votació s’inicia amb el candidat amb 
major nombre de regidors, i en cas d’empat pel que tengui major nombre de vots populars. 
Acaba dient que en el cas que cap dels candidats obtengui un nombre de vots a favor equivalent 
a la majoria absoluta del nombre legal de membres del consistori, actualment 6 vots, serà 
designat Batle President el cap de llista del partit que hagi obtingut major nombre de vots 
populars.  
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Atenent que ningú demana el vot secret, el President de la Mesa d’Edat demana als caps de llista 
que presentin la seva candidatura. Només es presenten Miquel Pizà González i Andreu Isern 
Pol. 
 
Seguint el procediment el President passa a votació la candidatura de Miquel Pizà González 
com a cap de llista del Partit Popular que ha obtingut 5 regidors. El resultat és el següent: 
 

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP X   
Joan Garcias Fiol PP X   
Ana Pérez Martí PP X   
Sonia Daudén Carretero PP X   
Guillermo Gelabert Gelabert PP X   
Andreu Isern Pol PSOE  X  
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE  X  
Rafel Llobet Capellà PSOE  X  
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE  X  
Joan Sans Sansó PSM  X  
Margarita Llabrés Deyà CXI  X  

 
En no obtenir els 6 vots favorables necessaris, i d’acord amb l’article 196.b) de la llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, no és elegit Batle President. 
 
A continuació es passa a votar la candidatura d’Andreu Isern Pol, com a cap de llista del Partit 
Socialista Obrer Espanyol amb 4 regidors.  
 

Membres: Grup A favor En contra Abstenció 
Miquel Pizà Gonzàlez PP  X  
Joan Garcias Fiol PP  X  
Ana Pérez Martí PP  X  
Sonia Daudén Carretero PP  X  
Guillermo Gelabert Gelabert PP  X  
Andreu Isern Pol PSOE X   
Divina Pastora Muñoz Pol PSOE X   
Rafel Llobet Capellà PSOE X   
Patricia Mª Gelabert Consuegra PSOE X   
Joan Sans Sansó PSM X   
Margarita Llabrés Deyà CXI X   

 
En haver obtingut la majoria absoluta dels vots favorables, queda elegit Andreu Isern Pol com a 
Batle President de l’Ajuntament de Consell. 
 
En resultar elegit, el Batle sortint, Bartomeu Nadal Pol, fa lliurament de la vara de 
comandament al nou Batle electe.  
 
5.- JURAMENT O PROMESA DEL BATLE-PRESIDENT I PRESSA DE POSSESSIÓ. 
El Batle electe pren possessió del càrrec mitjançant promesa d’acatament al Rei i la Constitució 
seguint la fórmula esmentada de l’article 1 del Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
Amb aquest acte es dissol la Mesa d’Edat, passant els seus integrants a ocupar els seus seients 
com a regidors. 
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El nou Batle ocupa el seient de presidència de la Sala de Plens, i demana als regidors si algú vol 
afegir alguna declaració, contestant afirmativament Miquel Pizà Gonzàlez, Divina Pastora 
Muñoz Pol, Joan Sans Sansó, Margalida Llabrés Deyà. El President dóna la paraula seguint 
l’ordre habitual, iniciant les intervencions el partit amb major nombre de regidors, continuant de 
forma decreixent. 
 
Miquel Pizà González (PP) 
Donar les gràcies a totes les persones que han votat al Partit Popular, amb el compromís de fer 
feina per a que en el futur la gent ens recolzi. Donar també les gràcies a tota la gent del Partit 
Popular, recordant que ha estat el partit més votat. Farem una oposició sèrie i responsable, en 
els propers dies enviarem una carta explicant el contingut de les reunions postelectorals.  
Per últim donar l’enhorabona a Andreu Isern, i dir-li que ens posam a disposició de 
l’Ajuntament per fer feina per Consell. 
 
Divina Pastora Muñoz Pol (PSOE) 
Com a representant del Partit Socialista estar aquí és un motiu d’orgull, agrair als electors els 
magnífics resultats electorals essent la segona força més votada. Vull dir que el nou equip de 
govern és totalment legítim i és el propi sistema el que ho permet. Dir que a Consell la cultura 
del pacte ha permés fer una altra política que podrem continuar duent-la a terme; escoltant les 
paraules del Partit Popular segur que farà una oposició lleial.   

 
Joan Sans Sansó (PSM) 
Donar l’enhorabona al Batle, sé que serà un gran Batle, tots farem feina pel nostre poble, crec 
que aquest pacte és bo per Consell ja que permet continuar la feina feta fins ara; els pactes són 
necessaris per que els partits petits puguin demostrar a la gents la feina que fan. És un pacte 
legítim per que sumem més vots que el Partit Popular, hem consultat i escoltat a tothom sense 
interposar interessos particulars. Crec que el poble ha volgut que el meu partit tingués una 
parcel·la de poder, ja que sóm la segona força més votada d¡aquest pacte. A partir de dilluns hi 
ha molta feina a fer.   

 
Margarita Llabrés Deyà (CXI) 
Sóm un partit jove i ens ha tocat jugar la més difícil, ens hem reunit i escoltat, ha estat molt 
difícil i el grup va decidir optar per una persona amb experiència que en aquesta legislatura ha 
doblat el nombre de vots, per això creiem que el Batle és el millor per representar al nostre 
poble.       
 
Andreu Isern (Batle) 

Donar les gràcies als quatre portaveus, és un dia d’agraïments, en primer lloc agrair la vostra 
assistència, a l’agrupació socialista de Consell, a tots els nostros votants, als dos partits que 
ens han donat suport i que han actuat amb honestedat i seny, recordar que els progressistes 
tenim més vots que l’oposició. 
Tenim quatre anys de legislatura molt complicada, haurem de fer molta feina amb il·lusió i 
imaginació, me compromet a dedicar-me amb totes les meves forces, malgrat hi haurà una 
dona perjudicada que serà la meva dona. 
La setmana que ve publicarem un programa de feina molt ambiciós que comprendrà dur a 
terme cinc projectes importants: reforma de la piscina, millora del carrer Degà Joan Jaume, 
construcció d’una bassa d’aigües per als regants, sectorització de la xarxa d’aigua i 
soterrament de les vies del tren. 
Seré el Batle de tots els Consellers sense mirar el color polític, les portes de l’Ajuntament 
estaran sempre obertes.  
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I en no haver-hi més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió, quan és l’hora 
d’acabament a dalt indicada, i s’estén la present acta, de tot el qual com a secretari en don fe. 
 
Consell,  22 de juny de 2011 

 
El Batle President,       El secretari, 
 


