
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 18 D'AGOST DE 2017

Identificació de la sessió:

• Caràcter: extraordinari  
• Data: 18 d’agost de 2017
• Inici: 14:04
• Finalització: 14:55
• Lloc: Sala de Sessions de l’Ajuntament de Sóller
• Convocatòria: primera i única

Assistents 

Batle – President    
Jaume Servera Servera,

Tinents de Batle
Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle 
Laura Celià Gelabert, 2a tinenta de batle
Jaume Mateu Lladó, 3r tinent de batle 
Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle 
Catalina Esteva Jofre, 5a tinenta de batle 

Regidors: 
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Àgueda Quiñonero Banegas
Josep Lluís Puig Nigorra
Maria del Mar Castañer Lozano
Andrea Pomar Capó
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora

Secretària:
Rosa Ripoll Coll 

Absents: 
Gabriel Darder Matas
Joan Ruiz Mesquida



Carlos Simarro Vicens
Catalina Maria Pomar Catany

Ordre del dia:

1.- Aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2016.

2.- Donar compte de la renúncia al càrrec de Regidora de l’Ajuntament presentada per la 
Sra. Àgueda Quiñonero Banegas. 

Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.

Desenvolupament de la sessió 

1.- Aprovació extrajudicial de factures de l’exercici 2016.

Per Secretaria, es procedeix a la lectura de la proposta d’acord, dictaminada favorablement 
per la CIP d’Hisenda i Especial de Comptes de data 16 d’agost de 2017. 

El Sr. Batle President dóna la paraula al Sr. Josep Lluís Colom, Regidor d'hisenda i especial 
de comptes i explica que el contingut de l’expedient i concretament les factures incloses 
s’han pogut revisar en diferents comissions informatives.  Agraeix la tasca feta pels serveis 
econòmics municipals i recorda que la liquidació de l’extrajudicial de l’exercici 2016 és un 
requisit necessari per tal de fer factible l’expedient d’inversió sostenible. 

Efectuada la votació, resulta el següent:

La Corporació, per majoria absoluta, amb 11 vots a favor, 2 abstencions i cap vot en contra,  
ACORDA: 

Primer.- Aprovar totes i cada una de les factures relacionades en el present expedient, per 
un import global de 59.149,71-euros. 

Segon.-  Aplicar les esmentades factures i despeses a les aplicacions pressupostaries del 
vigent Pressupost de 2017, d'acord amb l'aplicació pressupostària suggerida en la relació de 
factures.

Segon.-  Donar  compte  de  la  renúncia  al  càrrec  de  Regidora  de  l’Ajuntament 
presentada per la Sra. Àgueda Quiñonero Banegas. 

La Secretaria llegeix el contingut de la proposta. El Sr. Batle President dóna la paraula a la 
Sra. Àgueda Quiñonero, Regidora de benestar social. Es reprodueix a continuació el seu 
discurs.



«He compartit amb vosaltres, sobretot amb alguns, gairebé un terç de la meva vida; i és  
per això, que avui i aquí, m’agradaria dir unes paraules. 
Formar  part  d’aquest  consistori,  ha  estat  el  més  gran  honor  que  he  tengut  mai.  
Representar i fer feina pel meu poble; el poble que m’ha vist néixer, créixer, on he estudiat,  
on m’he divertit, on he creat una família… 
Penso, que els que estam avui aquí, som uns privilegiats. Tenim en les nostres mans, el  
poder  de  millorar  la  vida  dels  sollerics  i  solleriques.  Estic  convençuda  de  que  totes  
persones que hem assegut en aquestes cadires, hem tengut sempre el mateix objectiu, tot i  
les llargues discussions que hem compartit. 
De vegades, llegint manifestacions a la premsa o les xarxes socials, crec que donem la  
impressió  de  que  no  tenim  punts  d’acord  entre  nosaltres,  i  que  tenim  una  postura  
irreconciliable; i això no és així. Tot i les diferències polítiques, hem mantingut sempre la  
cordialitat entre totes les forces aquí representades. És per això, que moltes vegades he  
reflexionat sobre quin paper actiu jugam nosaltres sobre lo mal vista que està la política.  
Som  una  persona  d’aquelles  que  s’alegra  de  les  coses  bones  que  passen  als  altres.  
M’alegro de les coses bones que passen en la vida política, i en la personal de tots els  
meus companys de consistori; els d’ara i els de les altres legislatures. 
La política és la única força que tenim per canviar el que no ens agrada; i nosaltres, els  
polítics, hem de treballar per defensar-la, demostrant-ho amb fets diàriament.
Ha arribat el moment de posar un punt en la vida política municipal. No sé si és un punt i  
a part, o un punt final. Només sé que després d’una llarga reflexió, compartida amb meus  
companys de Partit i amb la meva família, ha arribat el moment d’aturar després de 10  
anys ininterromputs. 
Som una persona molt sentimental, i per jo, el dia d’avui, és un dia carregat d’emocions. 
Me’n vaig amb una motxilla carregada d’històries extraordinàries. He après tantes coses  
que no hagués sabut mai fora d’aquí... I he errat, i tant que sí. Però he caigut, i m’he  
aixecat una vegada i una altra, com feim totes i tots. 
I per suposat, i per acabar, m’agradaria fer uns agraïments. 
Agraeixo, en primer lloc, a tots els ciutadans que han confiat en el Partit Socialista de  
Sóller, i amb el seu vot, han permès que jo formi part d’aquest Ajuntament durant tres  
legislatures. 
Gràcies als meus companys de Partit, per sempre confiar en mi per ocupar llocs de tanta  
responsabilitat. Gràcies als meus amics del grup municipal, per haver hagut d’aguantar el  
meu sentimentalisme. Gràcies Jaume i Mari Cruz, Joana i Toni, Julià i Xavier.
Gràcies Pep Lluís Colom, per tant i per tot. Sense tu res hagués estat possible.
Gràcies als funcionaris de la casa; a tots els dec la seva ajuda. Gràcies especialment als  
treballadors de serveis socials, per posar sempre el cor en tot el que fan. 
Gràcies  a  la  premsa  local.  Amb  ells  he  compartit  també  hores  parlant,  sobretot,  de  
Dependència, graus i nivells. Concertacions, prestacions públiques i subvencions.
Gràcies,  una  vegada  més,  a  tots  vostès,  per  haver-me tractat  sempre  amb respecte;  i  
haver-me deixat aprendre alguna cosa de tots vostès. Gràcies per ser valents, i voler fer  
feina per Sóller. 
I ja sí, per acabar, gràcies a la meva família. Ells són puntals bàsics de la nostra vida  
política.  Ells  pateixen les nostres  absències,  el  nostre estrès i  tot  el  que això provoca.  
Comparteixen la nostra decisió de dedicar-nos a la política. Sense ells tampoc no som res. 
Cap i cor en les decisions; perquè els vostres encerts seran els de tots.  



Moltes gràcies!»

Pren la paraula la regidora Sra. Susana Sina, dóna les gràcies a la regidora per la seva feina  
en el Consistori i li desitja el millor en la nova etapa. 

Intervé el Sr. Jaume Bestard qui destaca la valentia i generositat de la regidora pel fet de  
deixar pas a un nou regidor. 

Pren la paraula la Regidora Maria del Mar Castañer, recorda que han compartit més de deu 
anys de feina juntes en el consistori i que, en el seu parer, és una de les millors regidores  
que han passat per l’Ajuntament.  

A continuació, intervé el Sr. Josep Lluís Colom, posa de relleu la valentia i ganes de fer 
política  en  defensa  de  l’ interès  generals  i  del  poble  de  la  regidora.  Enalteix  la  seva 
personalitat i manera de fer feina, sempre amb il·lusió, defensant als més desfavorits i amb 
menys recursos. 

Finalitzades les intervencions dels portaveus,  el Ple de l’Ajuntament ACORDA: 

Primer.-   Prendre  coneixement  de  la  renúncia  al  càrrec  de  Regidora  de  l'Ajuntament 
presentada per la Sra.  Àgueda Quiñonero Banegas.

Segon.-  Remetre Certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la 
còpia de l'escrit de renúncia i indicació de que la persona a la qual correspon cobrir la 
vacant, a judici d'aquesta Corporació, és en Vicenç Pérez Bru següent de la mateixa llista 
que la renunciant, sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que  
pugui prendre possessió del seu càrrec.

I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a secretària 
estenc aquesta acta 

Vist i plau                                                                                             La secretària 

El Batle-president 

Jaume Servera Servera                                                                         Rosa Ripoll Coll 

Que es doni compliment al que s’ha acordat. 
Sóller, 18 d’agost de 2017 

El batle                                    Davant meu 
                                                 la secretària 

S’ha donat compte al Ple, a la sessió 
ordinària de dia 10 d'octubre de 2017,
i s’aprova per unanimitat



La secretària.
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