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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I  AMB 
CARÀCTER D'URGÈNCIA DEL PLE DEL CONSELL 
INSULAR  DE  MALLORCA  DE   CATORZE  DE 
JULIOL  DE  MIL  NOU-CENTS  NORANTA-SET. 

 
 
 
 

A les onze hores i vuit minuts del dia catorze de juliol de mil nou-cents 
noranta-set es reuneix, en sessió extraordinària i amb caràcter d'urgència del Ple del 
Consell Insular de Mallorca, amb els assistents que a continuació es relacionen: 
 

Presidenta: Hble. Sra. Maria Antònia Munar i Riutort. 
 

Hbles. Srs. Consellers: Margarita Ferrando i Barceló, Maria del Pilar 
Ferrer i Bascuñana, Juan Flaquer Riutort, Maria de los Reyes Carbonell Alberti, Andres 
Riera i Bennàsar, Mauricio Rovira de Alós, Juan Verger Pocoví, María Rosa Estaras 
Ferragut, María Salom i Coll,  José Maria Gonzàlez i Ortea, Carlos Felipe Cañellas 
Fons, Francisco Antich Oliver, Andres Crespí i Plaza,  Francesc Quetglas i Rosanes, 
Juan Francisco Triay i Llopis,  Damià Pons i Pons  (PSM), Pere Sampol i Mas, Antoni 
Sansó Servera, Antonio Pascual i Ribot, Eberhard Grosske i Fiol, Maria Margarita 
Thomas i Andreu i Joana Ana Vidal Burguera. 
 

Consellers que excusen la seva assistència: Hbles. Srs.  Bartomeu 
Blanquer i Sureda, Guillermo Vidal i Bibiloni, Alejandro Pablo Espinós Bonmatí, José 
Ramón Orta Rotger, Catalina Mercedes Amer i Riera, Antonio José Diéguez i Seguí, 
Juan Mesquida Ferrando, Damià Pons i Pons (PSOE), Antoni Alorda i Vilarrubias,  
Catalina Maria Bover i Nicolau. 
 
 

Secretari General: Sr. Bartomeu Tous i Aymar. 
 
 

PUNT 1.- PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA DE DECLARACIÓ 
D'URGÈNCIA DEL PLE CONVOCAT. 
 

La presidenta sol⋅licita la declaració d'urgència motivada per la voluntat 
institucional de manifestar el rebuig per l'assassinat del regidor del Partit Popular a 
l'ajuntament d'Ermua. 
 

S'aprova per unanimitat la declaració d'urgència. 
 

 
PUNT 2.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMDEMNA PER 

L'ASSASSINAT DEL REGIDOR DE L'AJUNTAMENT D'ERMUA, MIGUEL ÁNGEL 
BLANCO GARRIDO. 
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La presidenta llegeix el text següent de la declaració institucional del 
Consell Insular de Mallorca que compte amb el consens de tots els grups: 
 

"El Consell de Mallorca, institució democràtica que representa la voluntat 
popular de les mallorquines i dels mallorquins, vol unir-se avui a la condemna unànime 
de tota la ciutadania pel covard i cruel assassinat de Miguel Ángel Blanco Garrido, 
regidor de l’Ajuntament d’Ermua.  
 

Un acte que omple d’ignomínia aquells que han pervertit la convivència 
pacífica dels bascos amb actes criminals. No podem tolerar que en nom de la llibertat 
uns pocs practiquin l’opressió i la violència damunt el poble basc  que s’ha caracteritzat 
històricament per la defensa de l’autèntica llibertat i el seu dret a ser i a existir.  
 

Igualment lamentam profundament l’assassinat de Miguel Ángel Blanco i 
ens unim al profund dolor que en aquests moments viu la seva família, els amics, els 
companys i els seus conciutadans ermuarres i, especialment, hem de condemnar la 
falta de respecte i el menyspreu dels criminals per la vida humana. 
 

Però no podem sucumbir a la ràbia i al fàcil recurs de la venjança. El 
sentiment d’impotència, de rebuig i d’indignació per l’acte criminal que ha suposat 
l’assassinat fred i calculat del ciutadà basc Miguel Ángel Blanco ens ha d’unir a tots els 
demòcrates, per damunt de les diferències ideològiques i partidistes, amb la finalitat de 
donar una resposta contundent a aquells, pocs, que no creuen en la llibertat, en la 
justícia, en la democràcia i en la convivència pacífica.  
 

Avui hem de demostrar que tot allò que representa Miguel Ángel continua 
viu entre la societat, en els nostres actes, en la nostra ment i en una decidida defensa 
de les llibertats i els drets fonamentals, a què estam obligats per demostrar que som 
nosaltres els que tenim la raó i, en definitiva, serà  la democràcia la que s’imposarà als 
violents.  
 

Per tot això, aquesta Presidència presenta davant el Plenari d’aquesta 
institució la següent Proposta d’: 
 
 
 

ACORD 
 
 

1.- El Consell Insular de Mallorca, els partits polítics que el conformen i el 
personal de la institució, expressen la seva més enèrgica condemna pel segrest i 
assassinat de Miguel Ángel Blanco Garrido per la banda terrorista ETA. 
 

2.- El Consell de Mallorca s’uneix al sentiment de dolor i impotència que 
passa en aquests difícils moments la família de Miguel Ángel Blanco Garrido, 
expressant al mateix temps la seva solidaritat amb la corporació municipal, els 
ciutadans d’Ermua i amb tot el poble basc. 
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3.- El Consell Insular de Mallorca, com a institució democràtica, rebutja el 
xantatge que, amb la vida de Miguel Ángel Blanco Garrido, s’ha volgut fer a l’Estat de 
Dret i a la convivència democràtica al País Basc. 
 

4.- El Consell Insular de Mallorca manifesta el seu compromís en la 
defensa dels valors democràtics, de la lliure confrontació de les idees, del respecte per 
la vida humana, de l’imperi de la Llei i de l’Estat de Dret.  
 

5.- El Consell Insular de Mallorca sol·licita a les institucions democràtiques 
del País Basc i de l’Estat una acció decidida, unificada i coordinada, superadora de les 
diferències ideològiques i partidistes, que permeti donar una resposta eficaç i 
contundent al terrorisme. 
 

6.- El Consell Insular de Mallorca, en nom de la societat mallorquina, vol 
expressar el seu suport a la societat basca en la lluita contra la intolerància i la 
violència, així com en el seu legítim dret a decidir un futur de llibertat i pau. 
 
 

7.- El Consell Insular de Mallorca es manifesta decididament partidari de 
la construcció d’una societat democràtica en què la llibertat, la igualtat, la justícia, la 
solidaritat i la convivència pacífica siguin valors permanents de la vida ciutadana.  
 

8.- El Consell Insular de Mallorca crida tota la societat mallorquina a 
participar en la manifestació d’avui a les 20,30 a la plaça d’Espanya, així com a tots els 
actes que es convoquin per demostrar el rebuig a la violència i la solidaritat amb la 
família i amb tot el poble basc". 
 
 

S'aprova la declaració i la proposta per assentiment. 
 

 
La presidenta proposa als consellers posar-se drets i guardar un minut de 

silenci en memòria del malaguanyat Miguel Ángel Blanco. Tanquen el minut de silenci 
els aplaudiments espontanis dels consellers i del públic, constituït majoritàriàment per 
funcionaris de la casa que amb la seva presència també han volgut expressar el seu 
suport a la declaració institucional. 
 
 

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Presidenta, aixeca la 
sessió a les onze hores i setze minuts, de tot el qual se n'esten la present acta, que jo 
com a Secretari certific, amb el vist-i-plau de l'Hble. Sra. Presidenta del Consell Insular 
de Mallorca. 
 

   V.i P, 
LA PRESIDENTA, 

 
 


