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Caràcter: extraordinari
Data: 24 d'agost de 2017
Inici: 19:10
Finalització: 19:25
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
Catalina Esteva Jofre, 5a tinenta de batle
Regidors
Andreu Lluís Castanyer Xumet
Carlos Simarro Vicens
Joan Ruiz Mesquida
Maria del Mar Castañer Lozano
Jaume Bestard Matas
Susana Sina Zamora
Absents
Maria Cruz Enseñat Alemany, 4a tinenta de batle
Catalina Maria Pomar Catany
Andrea Pomar Capó
Gabriel Darder Matas
Josep Lluís Puig Nigorra
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE 24 D'AGOST DE 2017

Secretària:
Rosa Ripoll Coll
Ordre del dia
Primer i únic.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ DE L'ESCUT D'OR AL SR. JOAN LLUÍS
PONS RAMÓN. EXPEDIENT 1614/2016.
Constatada l’existència de quòrum legal, el Sr. Batle President obre la sessió.
Desenvolupament de la sessió
Primer i únic.- Proposta de concessió de l'escut d'or al Sr.. Joan Lluís Pons Ramon.
Expedient 1614/2016.
Per part de la secretària es procedeix a la lectura de la proposta d’acord que s’eleva a Ple i
que ha sigut dictaminada favorablement per la CIP Ajuntament S.XXI.

«Trajectòria Esportiva
En Joan lluís Pons Ramon, nascut a Sóller el 9 de desembre de 1996, és el primer nedador
olímpic de les illes, després de 36 anys, i primer solleric olímpic en proves individuals.
Realitzà els seus primers contactes amb l'esport de la natació als cursets d'estiu de la
piscina municipal de Sóller als 3 anys, continuant el seu aprenentatge a les piscines de
l'UIB on varen veure les seves potencialitats i varen suggerir que continuàs la seva
activitat a una entitat on pogués iniciar-se a la natació de competició. Seguint aquest
consell, a l'edat de 7 anys, entra a formar part del CN Palma, on es va federar i a on ha
entrenat durant el seu temps d'aleví, infantil, júnior i absolut.
Ja com a infantil va participar al campionats nacionals d'hivern celebrats a Madrid,
Sabadell i Palma, i els d'estiu a Palma, Valladolid i Barcelona. A més es classificà per
l'equip nacional, competint a la copa COMEN l'estiu del 2012 a Torrevieja. Va ser amb
aquesta categoria que va ser seleccionat per la RFEN per formar part del programa
ESP2016. Des d'aquest any i fins a l'actualitat ha participat a la Copa de Clubs defensant
la categoria del CN Palma.
El seu darrer any d'infantil entra al programa de tecnificació de les Illes Balears, i durant
3 temporades compagina estudis i entrenament a l’Escola Balear de l’Esport (EBE). En
aquesta categoria segueix formant part de l'equip nacional i participant a les competicions
europees celebrades a Poznan (Polonia) el 2013 i Dordrecht (Holanda) el 2014.
Desprès de 3 anys a l'EBE, als 17 anys, passa a entrenar al CAR de Sant Cugat del Vallès,
becat per la Federació Espanyola de Natació, essent el seu entrenador en Jose Antonio del
Castillo. Al seu primer any com a absolut jove, participà al campionat nacional d'hivern a
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Pren la paraula el Sr. Josep Lluís Colom Martínez, 1r tinent de batle, qui procedeix a la
lectura de l’informe emès per la funcionària tècnica d’esports Maria Zálvez relatiu al
currículum esportiu del nedador local, que es transcriu a continuació:
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Sabadell i el d'estiu de Barcelona. És a aquesta competició que fa la mínima per formar
part de l'equip nacional absolut.
El segon any a Sant Cugat participa al campionat nacional d'hivern de Gijón i el d'estiu a
de Las Palmas. Participa també a les competicions internacionals del campionat d'Europa
de piscina curta de Netanya (Israel) a l'Euro-meet de Luxemburgo i a l'europeu de
Londres. Participa al Marenostrum celebrat a Canet i Barcelona. És aquest any quan, a
l'Open de primavera de Sabadell, aconsegueix la mínima olímpica. Als Jocs olímpics de
Rio disputa la prova classificatòria, quedant amb 8ena posició, classificant-se per la final
olímpica i aconsegueix rebaixar el rècord d'Espanya dels 400 estils en quasi 2 segons. La
final li permet obtenir diploma olímpic.
A l’actualitat segueix al CAR de Sant Cugat, compaginant els entrenaments amb els estudis
de Grau en Microbiologia a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Resultats més destacats fins a la temporada 2013-14)
Com a infantil va aconseguir 2 medalles d'or, 3 de plata i 5 de bronze. A la copa COMEN
va fer bronze com a internacional.
Finalista al Campionat d'Europa Junior (Poznan'13), 9è classificat, als 400 estils.
Finalista al Campionat d’Europa Junior. Dordrecht’14 . 9è als 400 estils i 8è als 200
papallona
Medalles d’or, plata i bronze als diferents campionats d’Espanya de categoria junior a les
proves de 200 papallona, 400 i 200 estils, 200 esquena.
Com a infantil i júnior, ha batut diverses millors marques de Balears en diferents proves.
Moltes d’aquestes millors marques són encara vigents.
Resultats com a nedador absolut (des de la temporada 2014-15 fins a l’actualitat)
Participació als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, essent finalista i diploma olímpic
amb la 8a posició als 400 estils.
Participació al campionat del món absolut de Budapest 2017, quedant 26è als 200
papallona i 10è als 400 estils.
Participació al campionat del món de piscina curta a Windsor (Canadà) 2017, quedant 11è
als 400 estils
Finalista al campionat d’Europa de piscina curta a Netanya (Israel) 2016, quedant en la
7ena posició dels 400 estils.
Participació al campionat d’Europa a Londres 2016, essent 20è als 400 estils.
1 medalla de plata als 200 papallona al campionat d’Espanya de piscina curta d’hivern
2014.
1 medalla de plata als 400 estils i una de bronze als 200 esquena al campionat d’Espanya
d’estiu 2015.
2 medalles de plata als 200 papallona i 400 estils al campionat d’Espanya de piscina curta
d’hivern 2015
1 medalla d’or als 400 estils i 1 medalla de plata als 200 papallona, al campionat
d’Espanya Open de primavera de 2016. Mínima als 400 estils per participar als Jocs de
Rio.
1 medalla de plata als 400 estils i una de bronze als 200 esquena al campionat d’Espanya
d’estiu 2016.
1 medalla de plata als 200 papallona i 1 de bronze als 200 estils al campionat d’Espanya
de piscina curta d’hivern 2016
1 medalla d’or als 400 estils i 1 medalla de plata als 200 papallona, al campionat
d’Espanya Open de primavera de 2017.

1 medalla d’or als 400 estils, 2 medalles de plata als 200 papallona i als 200 estils al
campionat d’Espanya d’estiu 2017.
2 rècords d’Espanya als 400 estils.
15 rècords de Balears als 200 papallona, 200 i 400 estils, 100 i 200 esquena en piscina de
50 metres.
7 rècords de Balears als 800 lliures, 200 papallona, 200 i 400 estils i 200 braça en piscina
de 25 metres.
Ha format part de l’Equip ABSOLUT 2016 de la Real Federació Espanyola de Natació que
preparava els jocs olímpics de RIO.
Forma part de l’Equip ABSOLUT 2020 de la Real Federació Espanyola de Natació que
prepara els jocs olímpics de Tokio 2020.
Està becat pel Programa ADO d’ajuda a l'esportista olímpic»
Finalitzada l’exposició és passa a votació i resulta el següent:
La Corporació, per unanimitat, amb 11 vots a favor, ACORDA:
Concedir l'Escut d'Or de la Ciutat al Sr. Joan Lluís Pons Ramon, concedint-li els atributs i
documents acreditatius de l'esmentada distinció.
I sense més assumptes a tractar, el Sr. batle aixeca la sessió de la qual com a secretària
estenc aquesta acta
Vist i plau

El Batle-president
Jaume Servera Servera

Que es doni compliment al que s’ha acordat.
Sóller, 24 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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